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SPEEDBLADET

NUMMER 7-10 OKTOBER
2010

58. ÅRGANG

Speeds hold i
toppen

Alle Speeds hold lader til at være
flot med på alle fronter. Førsteholdet
har både vundet DM i sevens samt
nået finalen i Scandinavian Sevens.
Holdet nåede pokalfinalen og ligger
desuden på medaljeplads i
Superligaen. Damerne nåede også
en flot finaleplads i Scandinavian
Sevens og ligger nummer tre i DM.

Hos ungdommen er specielt U17,
U15 og U11 meget flot med i
kampen om guld i DM og
Øresundsturneringerne. Sidst kan
nævnes at Speeds andethold både
har vundet 2. division og lader til at
have fået etableret et udviklingshold
for unge seniorer.
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Dødsfald
En af klubbens mangeårige medlemmer
Bent Søndergaard (Muffe Bent) er afgået
ved døden i september efter kort tids
sygdom, og blev begravet d. 16 september.
Bent spillede i mange år i Comet, men i
starten af halvfjerdserne meldte han sig ind
i Speed, hvor han dels spillede nogle
kampe på vort andethold samt Old-Boys
holdet, Bent var også en rigtig god
dommer, og dømte mange kampe både i
vor øverste række samt ved flere
lejligheder i udlandet.
Jeg har personligt spillet mange kampe
imod Bent, men også på Landsholdet hvor
han spillede klyngehalf og jeg spillede
Stand off.

Æret være hans minde.
Jørgen Larsen

Deadline for
næste blad

Hvis du har indlæg bladet skal de
være hos redaktionen
(speedbladet@rkspeed.dk) senest
den 17. november
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Dm Sevens
Af Martin Ellegaard Christensen
Efter en flot anden plads ved
scandinavian sevens, skulle
succesen fortsætte til det afgørende
Dm stævne i Odder. Holdet var
stærk besat og konkurrencen for en
startplads hård. Holdet skulle
spille 3 indledende kampe om
kvalifikation til Bowl, Plate eller
Dm finale. Målet var på forhånd
Dm sejr for andet år i træk, så der
var ikke råd til dumheder.

Indledende kampe
Første kamp lagde Speed ud imod
hjemmeholdet fra Odder. Efter en
noget sløv og nervøs start,
lykkedes det drengene at vinde
kampen 42-0. Spillet var dog langt
fra på sit højeste og som så mange
gange før virkede det som om, at
holdet først lige skulle bruge en
kamp eller to for at komme igang.
Anden kamp mod et noget
stærkere Aalborg hold, viste da
også at dette hold stik. Drengene
spillede betydeligt bedre, og viste
noget at den flotte sevens rugby,
som de viste til scandinavian
sevens. Der blev endnu engang
leveret en sikker sejr på 33-0. Sidste
udfordring på vejen til semifinalen
hed Frederiksberg. Dette skulle
imidlertidigt vise sig at blive en
lidt for spændende affære.
Modstanderen viste sig at spille
rigtig godt sevens og forpurre
speeds spil. Der blev kæmpet frem
og tilbage med score til begge hold.

Speed rejste sig dog, tog ansvar og
viste at de var det bedste hold. 26-
7 og semifinale pladsen var sikret.

Semifinale
I semifinale blev Holstebro
trukket. Det var nu der skulle
kæmpes om den vigtige finale
plads, knald eller fald. Der blev
dog hurtigt ingen tvivl om hvem
der var flere niveauer bedre. Flot
og sikkert spil at speed sendte dem
i finalen med sejr på hele 50-0.

Finale Speed-Erritsø 47-0
Finalen stod nu mellem speed og
Erritsø som tidligere har vist at de
forstår sig på sevens. Dette
skræmte dog ikke holdet. Igen
kom holdånden og viljen frem i
drengene, der vidste at de sagtens
kunne vinde hvis de ville. Finalen
blev derfor langt fra ligeså
spændende som man kunne have
håbet på og Erritsø blev sendt til
tælling med et 47-0 nederlag.
Sejren var hjemme og målet nået,
så busturen hjem skulle være en
sikker succes.
Stort tillykke til Speed og de
medrejsende fans.



4

FØRSTE
SEEDNINGS-
STÆVNE i DM
SEVENS

Af Jørgen Larsen
Som noget nyt havde man fra
Unionens side valgt 2 datoer hvor
interesserede klubber kunne
tilmelde sig det første var d. 31 maj
hos Hamlet i Helsingør, hvor der
var tilmeldt 7 klubber, desværre var
der kun mødt 4 klubber frem,
Hamlet, Hundested, Holstebro og
Speed, her spillede man så alle imod
alle.
Den første kamp var Hundested
imod Hamlet den endte 5 - 7,
derefter var det Speed imod
Holstebro som endte 28 - 7, man
kunne godt se at vi var noget rustne
første halvleg endte 7 - 7, og i anden
halvleg kom vi endelig igang vi
vandt ialt 28 - 7, på en god 2
halvleg. Næste kamp var imod
Hundested og her vandt vi 50 - 0.
Derefter var det Holstebro imod

Hamlet som endte 24 - 14. Så var
det Holstebro - imod Hundested og
her blev det 26 - 7. Så var det sidste
kamp Speed imod Hamlet og her
blev resultatet 49 - 0.
Vort hold bestod af følgende (og
deres scoringer)
Dodji 4 forsøg og 6 spark over (32
point)
Oliver 4 forsøg og 4 spark (28)
Kim 3 forsøg og 2 spark (19)
Stig 3 forsøg og ingen spark (15)
Anders 1 forsøg og 1 spark (7)
Nicklas 1 forsøg og 1 spark (7)
Dennis 1 forsøg og 1 spark i(7)
Bradley 1 forsøg og 1 spark (7)
Gerard 1 forsøg (5)
Rune ingen score.
Den samlede stilling blev
1 R.K. Speed 6 point (127 - 7)
2 Holstebro RK 4 (57 - 49)
3 Hamlet RK 2 (21 - 78)
4 Hundested RK 0 (12 - 83)
Det er lidt dårligt at man bare
udebliver, specielt for den
arrangerende klub, der står med
arbejdet, samt indkøb og have
frivillige til at sælge pølser,
sandwich, vand og øl.
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Speed – Exiles
29-3

Af Martin Ellegaard Christensen
Sidste kamp i øst puljen skulle
afvikles på hjemmebane imod
Exiles. Eftersom Exiles stadig havde
mulighed for at kvalificere sig til
superligaen, ville det langt fra blive
en nem kamp. Et nederlag derimod
til hjemmeholdet, ville betyde at
Frederiksberg røg ud til fordel for
Exiles, hvilke ville betyde færre
point for Speed i superligaen.

Kampen startede med silende regn,
der betød at Exiles dominerede
spillet i klyngerne. Kædespillet
fungerede ikke til at starte med, og
vi skulle et godt stykke frem i første
halvleg før Speed fik lagt den første
score. Som kampen skred frem,
måtte flere og flere Speed spillere
forlade banen med diverse skader.
Trods skader og dårligt vejr, blev
spillet løftet i takt med at kampen
skred frem. Dette resulterede i et
par flotte scorer fra kæden. Med et
slut resultat på 29-3 har Speed
avanceret sikker til superligaen.
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Sidste
turneringskamp
i 1 division øst

Af Jørgen Larsen
Denne kamp blev spillet i
Travbaneparken, imellem Speed og
Exiles den havde ikke den store
betydning for Speed, da de ikke
kunne blive bedre end toer, men
Exiles havde lidt at spille for. Hvis
de kunne få point imod os ville de
gå forbi Frederiksberg Rugbyklub,
og komme med i slutspillet som en
af de 3 bedste. Det kunne man også
mærke på deres spil, de var meget
aggressive og kæmpede om hver en
bold i klyngerne, men da halvlegen
sluttede stod det 12 - 3 til Speed,
på scoringer fra Gerard og Dodji
Hounou de 2 brødre, samt et spark
over af Kaare Frandsen.
I anden halvleg så man tydeligt at
Speeds kondition var noget bedre,
og langsomt øgede vi føringen først
Gerard 17 - 3, med spark over af
storebror til 19 - 3, senere Brendan
Ekstein til 24 - 3 og Kaare Frandsen
til 26 - 3, og for at slutte kampen
med et straffe af Kaare igen til
slutstilling 29 - 3 til Speed. Nu

venter så slutspillet hvor Speed skal
møde de 3 bedste fra Vest som er
nr. 1 Aarhus, nr. 2 Lindø, og nr. 3
Aalborg og de 3 vindere fra Øst er
nr. 1 C.S.R. , nr. Speed, og nr. 3
Frederiksberg. Man spiller på
denne måde hvert hold fra Øst
møder de 3 Vest hold både ude og
hjemme, man har så de point
med fra Øst kampene man har tjent
i forårskampene.



8

Sponsorgruppen støtter
Speed



9
Pokalfinalen

C.S.R. - Speed.
Af Jørgen Larsen
Lørdag d. 26 juni spillede vi finale
imod C.S.R. Der var samlet mange
tilsuere på Holmen Idrætsanlæg
hvor finalen blev afviklet i god
stemning.
Kampen blev sat igang kl. 14.00,
spillet bølgede frem og tilbage i de
første 25 minutter, der var en del
straffespark til begge sider men
ingen fik noget spark over. Så i det
25 minut, kom C.S.R. igennem og
scorede et forsøg, samt spark over
7-0 til dem, ca. 3 min. efter fik vi et
straffespark over ved Junarie Brown
til 7-3, ca. 3 min. efter havde vi en
dårlig aflevering som en C.S.R.
spiller opsnappede og kunne gå lige
igennem og scorede med spark over
til 14 - 3. Sidst i halvlegen scorede
C.S.R. et forsøg igen men uden at få

sparket over til en føring på 19-3,
sidst i halvlegen havde vi et straffe
som dog gik ved siden af. 1. halvleg
til C.S.R 19-3.
Straks fra anden halvlegs start blev
vi sat under hårdt pres, og vi må
indrømme at bortset fra at vi lavede
en del dumme fejl, havde C.S.R en
meget god periode, først kom de på
24-3 et kvarter senere til 31-3 og 20
minutter senere til 36-3, og i de
sidste minutter til 41-3, før vi de
døende sekunder af kampen fik
reduceret til 8-41 ved Joachim
Calmer Hansen, samt spark over
ved Mikkel Baron, så kampen ender
fuldt fortjent til C.S.R 41-10.
Vores mål for i år var at blive
mellem de 3 bedste i 1 division øst,
for at deltage i slutspillet imod de 3
bedste i 1 division. Næste mål var at
komme i pokalfinalen, det nåede vi
også. Sidste mål var at komme i
finalen til DM i sevens som også
blev indfriet.



NYTÅRSKUR
Old - Boys afdelingen afholder sædvanen tro den årlige "Nytårskur" fredag
d. 14 januar´2011 starttidspunkt Kl. 18.00.
Årets tema SPANSK.Det er med udklædning og prisen kan holdes på Kr.
200,00, tilmelding til Jens eller Arne.

ÅRETS GYSER
UNGE IMOD DE GAMLE

Sædvanen tro afholdes kampen Unge - Gamle Lørdag d. 4 december 2010.
Programmet er også nogenlunde fast:
Kl. 12.00 Portene åbnes, gløgg og æbleskiver.
Kl. 14.00 Kampen starter.
Kl. 15.30 Kampen slut, og der udvekles undskyldninger, og forklaringer.
Kl. 17.30 Der serveres gule ærter samt Kamsteg.
Pris for spisning med en øl eller en brændevin Kr. 70.00, tilmelding på
ophængt liste.
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Første
slutspilskamp
lørdag d. 25

september 2010
Aalborg -
R.K.Speed

Af Jørgen Larsen
Lørdag d. 25 skulle vi til Aalborg
og spille den første slutspilskamp,
vi skulle med bus så vi kunne se
frem til 5.5 times bustur. Heldigvis
var der god plads, så mange
benyttede dette til at få en lur. Vi
ankom i god tid, så alle kunne
varme ordentligt op så vi var klar
til udspark Kl. 14.00.
Vi startede med at presse dem
hårdt og der gik ikke mange
minutter før vi førte 3-0 ved et
dropspark af Kaare, 10 minutter

efter smuttede Gerard Hounou
igennem til et forsøg som Kaare
sparkede over 10-0 til os, derefter
kom Aalborg lidt ind i kampen,
reducerede til 3-10 på straffe, men
vi svarede igen med et forsøg af
Johannes Mackesprang til 15 - 3.
Derefter reducerede Aalborg igen
til 15 - 8, og sidst i halvlegen kom
Kim Baron over til en
halvlegsføring til os på 20 - 8.
Vi blev så presset af Aalborg der
også reducerede til 20 - 13, men
kort efter var Gerard igen hurtigst
og bragte os på 25 - 13 og Kaare fik
sparket over til 27 - 13, 15 minutter
efter lavede Aalborg igen et forsøg
til 27 - 18, og de fik også sparket
over til 27 - 20, derefter scorede
Nicklas Tell 32 - 20 (debutantscore),
og Aalborg fik i de sidste minutter
reduceret til 23 - 32 som blev
kampens resultat.
Nu venter vi på hjemmebane næste
gang imod Aalborg d. 9 oktober Kl.
14.00



U20 landshold i
Ungarn

Fra rugby,dk
U/20 landsholdetmed fem fra
Speed (Nicklas Tell, Oliver Le
Roux, Nicolai Severin,Sean
Jensen,Emil Bentzen) deltog i EM
kvalifikationsturnering i Ungarn.
Danmark varr i pulje med Polen,
Ungarn og Luxembourg. Der blev
spillet efter FIRA-AER modellen,
hvor første kamp er en semifinale
og de to vindere spiller så finale (de
to tabere om 3./4. pladsen).
Danmark startede mod Ungarn.
Der spilles i alt 4 kval. turneringer
(Bosnien, Serbien, Ungarn og
Ukraine) og de 4 vindere mødes i
finale den 23.-28. november.
Som ventet var Ungarn for stor en
mundfuld for det danske U/20
landshold. Hjemmeholdet vandt
hele 65-5 over Danmark. Men de to
landstrænere havde stadig meget
ros til de danske drenge, der holdt
moralen og leverede en god indsats
kampen igennem. Det danske
forsøg blev scoret af Oliver Le Roux
efter flot dansk opspil.
Ligesom Danmark, var
Luxembourg også kommet på en
stor opgave og tabte med +100 til
Polen. Det vil sige, at Ungarn og
Polen spillede finale, mens
Danmark og Luxembourg mødtes i
kampen om 3. pladsen.
Det blev til dansk sejr over
Luxembourg. Luxembourg førte 19-
28 ved halvleg, men et godt
spillende og kæmpende hold kom
tilbage i kampen til slusresultat 40-

28.
U/20 landsholdet var over 4 timer
forsinket på vejen hjem fra
Budapest og havde rejst hele
natten.

Scandinavian
Sevens en stor
sportslig succes

for Speed
af Brian Elmegaard
Som sædvanligt var lørdag
formiddag præget af hektisk
omlægning af programmet for
Sevens. Der er altid hold som ikke
når frem af den ene eller anden
årsag. Da planen blev lagt var 24
herrehold mødt frem og et var
undervejs. 11 hold var med i
damnernes turnering og 6 i old
boys. Speed stillede med 2 hold hos
herrer og et damehold. Lørdag
spillede man puljekampe for
kvalifikation til søndagens
turnering. Speeds seniorer vandt
deres pulje, mens Speed II blev
nummer 3. Speeds damer nåede
cuppen via en andenplads i puljen.
Søndagens blev der spillet puljer i
tre turneringer for herrer og to for
damer. Dagen blev en stor succes
for Speed. Herrerne besejrede
Malmø, Old Guard og Susies Exiles
og var dermed i finalen hvor RAF
Spitfire dog var en for stor
mundfuld. Damerne nåede også
finalen ved at besejre BSI
Buccaneers, Blackheath II og Oslo.
Finalen mod Susies Valkyries blev
tabt.
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For old boys blev turneringen
afviklet lørdag med en pulje af
seks hold som Frederiksberg
vandt. Den planlagte finale
mellem nuymmer 1 og 2 blev
desværre en walkover for South
Pacific Masters da FRK måtte
trække holdet.

Slutspilskamp
Speed-Aarhus

28-17
Af Jørgen Larsen
Lørdag d. 2 oktober spillede
R.K.Speed deres anden kamp i
slutspillet, modstanderen var nr.
2 i slutspillet Aarhus R.K. så der
var lagt op til en spændende og
lige kamp, og det blev det da
også, 1 halvleg endte 18 - 17 til
Speed. Og det var kun den gode
indsats i 2 halvleg fra
hjemmeholdets side der gjorde

udslaget kampen endte 28 - 17 til
Speed, efter scoringer fra Oliver
Le Roux 5 point, Bradley
Diamandis 5 point, Brendan
Ekstein 5 point og Kaare
Frandsen 3 point for 1
dropspark, (18 - 17) i anden
halvleg scorede Frank Mouritsen
5 point og Mikkel Baron 1 spark
over 25 - 17, og i slutningen af
halvlegen fik Kaare Frandsen et
straffespark over til slutresultatet
28 - 17.
På lørdag 9/10 møder Speed på
hjemmebane Aalborg kl. 14.00,
så er der pause hvor
Landsholdet skal til Norge og
spille Landskamp, og week-
enden efter d. 23 oktober skal
Speed til Lindø og spille
slutspilskamp.
Bradley Diamandis og Gerard
Hounou er udtaget til
landskampen i Norge.
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Aktivitetsliste

OKTOBER

16 Landskamp Norge-Danmark Senior

16 Ungdomsstævne DM 4 Ungdom

23 Slutspilkamp Lindø/Odense-Speed Senior

30 DM kvinder Damer

30 Slutspilkamp Aarhus-Speed Senior

NOVEMBER

02 Bestyrelsesmøde Klubben

06 Landskamp Danmark-Ungarn Senior

13 Slutspilkamp Speed-Lindø/Odense Senior

17 Deadline for indlæg til Speedbladet Klubben

DECEMBER

04 Unge-Gamle Senior

29 Deadline for indlæg til Speedbladet Klubben

JANUAR

14 Nytårskur Old boys
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Telefonliste

Speeds klubhus 3250 0293

Bestyrelsen bestyrelsen@rkspeed.dk

Formand Jørgen Larsen jl@rkspeed.dk 2968 7879

6179 7121

Sekretær Henning Pihl-Mortensen henning@rkspeed.dk 3252 8424

Ungdomsudvalg Arne Jørgensen arne@rkspeed.dk 2572 1000

Klubhusudvalg Frank Larsen fvl@rkspeed.dk 2063 5441

Seniorudvalg Glenn Enna enna@rkspeed.dk 4043 6674

Materialeudv. Torben Nielsen batman@rkspeed.dk 2167 8905

Dameudvalg

Sponsorudvalg

Infoudvalg Brian Elmegaard brian@rkspeed.dk 4157 9598

DAMEAFDELINGEN

Træner Diane Lintonbon diane@rkspeed.dk 2260 0372

UNGDOMSAFDELINGEN

U9 træner SImone Urban simone@rkspeed.dk 2078 2849

U9 træner Ida-Marie Andersen ida-marie@rkspeed.dk 6015 9255

U11 træner Peter Jacobsen peter@rkspeed.dk 3510 1013

U13 træner Flemming Falster flipper@rkspeed.dk 2253 6459

U15 træner Arne Jørgensen arne@rkspeed.dk 2572 1000

U17 træner Carsten Lund loke@rkspeed.dk 3255 8416

Forældrekontakt Arne Jørgensen arne@rkspeed.dk 2572 1000

Forældreforening Lene Honoré foraeldreforening@rkspeed.dk 2292 8405

Forældreforening Ruth Sørensen foraeldreforening@rkspeed.dk

SENIORAFDELINGEN Træning tirsdag og torsdag 18-19.30

Formand Glenn Enna enna@rkspeed.dk 4453 0974

Kampsekretær Ludvig Hansen ludvig@rkspeed.dk 3258 8841

Træner Michael Bransholm bransholm@rkspeed.dk 5356 3948

Fysioterapeut Stig Midtiby 2288 9060

Kasserer Lars Graae graae@rkspeed.dk

rkspeed@rkspeed.dk
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