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59. ÅRGANG

Fortsættes
side 5

DM sølv til

Speed
Af Jørgen Larsen
Lørdag d. 12 november var sidste
turneringskamp for R.K.Speed, vi
skulle til Aarhus R.K. der havde
hjemmebanefordel, og det blev
også en uhyre spændende
forestilling. Desværre tabte
R.K.Speed denne meget vigtige

kamp, vore point gjorde at vi
kunne nøjes med uafgjort, men
kampen skiftede hele tiden og
Speed måtte tage hjem med
sølvmedaljer og en pokal der var
knap så stor som mesterpokalen.
Speeds spillere har leveret en flot
indsats i 2011-sæsonen og det har
været marginaler som har betydet
at det ikke blev til guld.
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Indlæg til bladet bringes i
videst muligt omfang.
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i kommende måneds nummer
være redaktionen i hænde
senest den 20. i måneden.
Indlæg fremsendes helst via
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Annoncer:
Prisen for et års annoncering i
SpeedBladet er:
Bagside: 5000,-
1/1 side: 2500,-
1/2 side: 1500,-

Unge - Gamle

afslutningsmatch
Sædvanen tro afholdes kampen unge - gamle
igen i år, så sæt kryds i kalenderen Lørdag d. 3
december kl. 12.00 starter arrangementet.
Programmet er:
Kl. 12.00 Velkommen i Klubben til Gløgg
Kl. 14.00 Kampen starter
Kl. 16.00 Kampens detaljer diskuteres i
klubben.
Kl. 17.30 Der serveres Gule ærter m.m. og
Kamsteg.
Kl. 22.00 Så går de gamle hjem.

Pris for mad og en lille en til maden Kr. 75.00,
tilmelding i klubben på opsat seddel.

Nyårskuren 2012

Fredag d. 13 Januar
Den berømte Nytårskur afholdes Fredag d. 13
januar, og årets menu vildsvin med garniture,
tilmelding i klubben.
Old-Boys Afdelingen.

Generalforsamling
24. februar

Klubbens medlemmer indkaldes til
generalforsamling 24. februar 2012
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Flot afslutning

for Speeds
ungdom

Af Arne Jørgensen, ungdomsformand
Vi tog til Erritsø for at afslutte den
sidste runde i DM, hvor der var
flere forældre med til at støtte vores
ungdomspillere.
U-11 førte Dm så de skulle bare
fastholde deres placering og DE
GJORDE DET. De kom hjem med
en flot guldmedalje om halsen.
Holdet var enige om at Frank
Jacobsen var den bedste på dagen.
U -13 kæmpede sig op til en flot
tredjeplads sammen med
Hundested og spillerne gjorde en
flot indsats, men der var en som
især skilte sig ud den dag

og det var Finn Jacobsen, som
kæmpede en bronzemedalje hjem
til holdet.
U -15 Den mest stabile spiller på
holdet er Frederik Faurskov da han
havde hjulpet CSR hele året, til en
flot bronzemedalje.
U -18 Har ligesom U-11 gået
ubesejret igennem hele turneringen
og sluttede med en flot
guldmedalje.
Der var meget ros til holdet, for
deres høje niveau og sociale spil
over for hinanden.

Vi kan være stolte over vores
indsats og et stort hurra, jeg glæder
mig til næste år, hvor vi igen satser
på en god sæson.

Speeds danmarksmestre for U11
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Trøjesponsor til
Speeds Damer

Dameholdet har fået sponsor til
kamptrøjer, så er damerne på plads
med trøjer, shorts, og strømper.
Amager VVS Sevice ved Peter Hvass
Larsen, bedre kendt som Doller har
igen sponsoreret 1 sæt trøjer til et af
klubbens hold. Det er dejligt for
holdene og ikke mindst for klubben
der altid kan bruge hjælp.

DM-finale foto: Daniel Storch
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Kampen endte 25 - 18 (18 - 13) til
Aarhus og Speed kæmpede til det
sidste for at få uafgjort, som havde
givet os guldet, vi er stadig den
mest vindende klub i Danmark
med mesterskaber, men må igen
kæmpe for at vinde et mesterskab
til næste år, holdet er meget ungt og
det skal nok komme.

Aarhus kom først foran på et forsøg
med spark over til 7 - 0 derefter
sparkede Joakim Calmar 2
straffespark over til reducering til 7
- 6, så øgede Aarhus med et straffe
til 10 - 6, derefter kom vor
hurtigløber Gerard Hounou
igennem med et forsøg og Calmar
fik sparket over til en føring 13 - 10.
Desværre fik Aarhus først et forsøg
uden spark over til 15 - 13 og sidst i
halvlegen et staffespark til
halvlegsføring 18 -13, straks fra
anden halvlegs start fik Aarhus
igen et forsøg og sparket kom over
til føring 25 - 13, så troede jyderne
at kampen var lukket, men Oliver
Le Roux kom atter over stregen til
en reducering 18 - 25, så pressede
Speed på og havde flere gode
forsøg men kunne ikke komme de

sidste meter for at fremtvinge
uafgjort.

En meget spændende og seværdig
kamp fra begge holds side, så må vi
se hvad den nye sæson bringer vi
vil selvfølgelig gå efter D.M. igen.

Efter kampen blev der udvekslet
diverse lykønskninger mellem
holdene i Århus klubhus hvor der
blev serveret Chili con carne før
den lange hjemtur. Speed ønsker
Århus tillykke med guldet og der
skal lyde en stor tak for et flot
arrangement for de vel omkring 250
tilskuere.

Alle supportere som var med de to
busser skal også have en tak for at
støtte op om holdet på finaledagen.
Det var svært at afgøre hvilket af
holdene der havde hjemmebane på
ARK Park i lørdags.

Slutteligt kan nævnes at Speeds
andethold spillede mod Aarhus II
og måtte tage imod et stort
nederlag 7-41. Efter kampen fik
holdet overrakt pokalen for at have
vundet 2. division øst.

Fortsat fra forsiden

DM-finale foto: Daniel Storch
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Øresundstur-

neringen 2011
Af Arne Jørgensen
Igen lykkedes det for Speeds
ungdom at score medaljer i
Øresundstuneringen.
U11 sluttede på en første plads og
fik Guld, da de også bankede
MRC. som lige var blevet svensk
mester. Man må betrakte Speeds

U11 som det bedste hold i Norden.
U13 sluttede på en anden plads og
fik Sølv. Hundested rugbyklub og
Speed U11 spillede sammen i år,
og har udviklet sig meget gennem
de sidste måneder.
U18 sluttede på en første plads og
fik Guld. De slog FRK. i torsdag
41-0 med stor selvsikkerhed, de
har været ubesejret hele sæsonen.
Til lykke med jer alle.
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Deadline for

næste blad
Hvis du har indlæg til bladet skal
de være hos redaktionen
(speedbladet@rkspeed.dk) senest
den 25. oktober.

Speeds danmarksmestre for U18
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Sponsorgruppen støtter

Speed
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R.K.Speed tegner en 2 årig

kontrakt med lokalbank
Arbejdernes Landsbank, Kongelundsvej afdeling tegner 2 årig kontrakt
med Rugbyklubben Speed.

Efter flere møder er de to parter enige om en aftale for de næste 2 år.
Rugbyklubbens bestyrelse er blevet enig med Banken om et tæt
samarbejde de næste 2 år, R.K.Speeds Formand Jørgen Larsen udtaler at vi
i klubben er tilfredse med aftalen, som vi håber vil bære frugt for begge
parter.

Øresundsturnering, foto Jens-Peter
Lorentzen
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Næstsidste

Superligakamp
af Jørgen Larsen
Rugbyklubben Speed spillede
Lørdag d. 5 nov. næstsidste
Superligakamp imod Holstebro,
rækkens sidste hold og vandt
overbevisende 52 - 0, nu venter
Aarhus ude d. 12 nov.
Første halvleg startede meget
jævnbyrdigt, der gik næsten 15 min.
inden vi kom i gang. Første score
var Holdkaptajn Dodji Hounou til
5-0 uden spark over, men så kom

der gang i den først bror Gerard til
10-0 og så lillebror Victor til 15-0 og
Joakim Calmar med spark over til
17-0, og sidst i halvlegen Oliver Le
Roux til 22-0 og igen Joakim Calmar
med spark over til halvlegsføring
24-0.
Speed kom hurtigt ud til anden
halvleg med scoringer af Dodji 5
point- Oliver Vueti 5 point- Gerard
5 point og Frederik Conradsen 5
point og Joakim Calmar alle 4 spark
over 8 point til slutresultat 52 - 0.
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Fotos fra kampen Henning Pihl-
Mortensen
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SUPERLIGA-
KAMP

Erritsø 18 -
Speed 40

Af Jørgen Larsen
Lørdag d. 22 oktober var R.K.Speed
på udebane i Fredericia, hvor vi
skulle møde Erritsø R.K. Denne
kamp var vigtig for Speed at vinde
for stadig at være med i kampen om
mesterskabet, efter en passiv start
hvor begge hold kæmpede om
overtaget fik Erritsø tilkendt et
straffespark som de fik over til en 3 -
0 føring, men så begyndte det at
rulle for Speeds hold, efter 2 forsøg
af topscorer Oliver Le Roux, og 1

forsøg af Joakim Calmar og Dodji
Hounou, samt 3 spark over af
Joakim Calmar, kunne vi gå til
pauseføring på 3 - 26.

Men Erritsø var ikke slået endnu, de
startede 2 halvleg på fuld fart og
scorede 2 forsøg uden spark over til
stillingen 13 - 26, men Speed kom
stærkt igen med scoringer af Dodji
Hounou og Carl Lindblom, og 2
spark over af Joakim Calmar til
føring 40 - 13, men det lykkedes for
Erritsø at reducere sidst i halvlegen
til slutresultatet 18 - 40.
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Øresundsturnering, foto Jens-Peter
Lorentzen
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Aktivitetsliste

Rettelse
I starten af året bragte vi en artikel med
inspiration fra Berlingske Tidende som
havde skrevet om Racing Metro 92 i
Frankrig. Berlingske har bedt om at vi
informerer at der var en længere periode fra
artiklen blev skrevet til den blev udgivet.
Derfor var den på det tidspunkt den blev
skrevet velunderbygget.

U-18 Afslutning
på Øresunds-

turneringen
Af Jørgen Larsen
Torsdag d. 13 oktober blev
afslutningskampen imellem
Fredriksberg og Speed afviklet om
dette års Øresundsmesterskab,
begge hold havde chancen for at
blive Øresundsmester, dog skulle
Speed tabe for at miste
mesterskabet. Denne kamp blev
afviklet i rigtig god rugby ånd, godt
spil fra begge holds side, det er en

glæde at se 2 velspillende hold
afvikle en vigtig kamp uden de
store problemer, man så 2 hold med
god forståelse for rugby afvikle
kampen, der blev "gået til stålet"
som det hedder og efter 1 halvleg
førte speed 15 - 0 ,men det kunne
lige så godt være omvendt, men i
anden halvleg rendte speed fra
modstanderne og kampen endte 41
- 0 til speed, men begge hold havde
stor ære af kampen, som sagt god
rugby spillet hurtigt og klogt, begge
klubber har en god erstatning
fremover til deres senior afdeling.

DECEMBER

3 Unge-Gamle

6 Bestyrelsesmøde

JANUAR

13 Nytårskur

FEBRUAR

11 Seniortræning
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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

Damerepr. Mette Lintonbon mette@rkspeed.dk

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 4043 6674

Kampsekretær Ludvig Hansen ludvig@rkspeed.dk 3258 8841

Træner Michael Bransholm bransholm@rkspeed.dk 5356 3948

Fysioterapeut Kaare Frandsen 2679 8619

Kasserer Lars Graae graae@rkspeed.dk

rkspeed@rkspeed.dk
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