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Nyhedsbrev nr. 37  
 

 

En verden i stor forandring. 

Ja, vi er alle på hver sin måde påvirket af denne corona krise, som kan have så uoverskuelige konsekvenser 

for den enkelte og samfundet generelt. Vi vil som det første, udtrykke et håb om, at I alle har det godt og på 

den bedste måde kommer igennem denne periode med stor hensyntagen til hinanden. 

 

Speedwayverdenen går ikke ram forbi og konsekvenserne for klubberne og kørerne kendes endnu ikke. 

Vi håber de forskellige ligaer finder ud af at samarbejde på en god måde, så vi undgår ultimatummer om at 

kørerne feks. kun må køre i enkelte ligaer, risikere udelukkelser eller inddragelse af kørelicenser m.m.  

Vi skulle gerne fremover kunne se de bedste kørere både i Danmark, Polen, Sverige og England mfl.  

En stor opfordring fra Supporterne til alle lederne om at samarbejde og ikke kun tænker på sin egen lille liga. 

 

Der sker nu en langsom oplukning af samfundet og man er bl.a. med store restriktioner startet træningen på 

Slangerup Speedway center, ikke mindst til stor glæde for kørerne. Vi andre må dog vente lidt længere på, at 

der kommer gang i selve ligaen med publikumsløb. 

 

Generalforsamling: 

Vi måtte desværre udskyde vores ordinære generalforsamling d. 31/3-19 på ubestemt tid og den nuværende 

bestyrelse fortsætter sit arbejde indtil videre. 

Til de af vores medlemmer, som modtager dette nyhedsbrev på mail, vedhæfter vi til orientering vores 

regnskab for 2019. Til info kan vi fortælle, at vi er kommet ud af 2019 med et pænt overskud.  

Hertil kan vi endnu engang takke vores sponsorere af de 2 busture – Trasborg køreplader A/S og 

Murermester Willems A/S. 

 

Ny hjemmeside: 

Vi har i en årrække ønsket at forbedre vores 

hjemmeside, dette er nu lykkedes med hjælp fra vores 

bestyrelsesmedlem Kim H Jørgensen og firmaet 

Danaweb – Tusind tak. 

Vi satser nu på lidt mere aktivitet på siden. Du vil 

kunne se, hvem vi er og formålet med 

Supporterklubben, se vores seneste nyhedsbreve, 

invitationer og tilmeldinger til div. events, busture, 

fælleskørsel til udebaner, indmeldelse i klubben, se og 

bestille vores merchandise, se billedgalleri af 

Supporterklubbens aktiviteter igennem årerne, deltage i 

konkurrencer og afstemninger, finde links til Slangerup 

kørerne, div. ligaer og facebook, se løbskalender, 

kontakte bestyrelsen og se vedtægter m.m. 

 

Den nye adresse er:   Ssk-supporters.dk 

 
 

Kom gerne med forslag til indhold på siden, har du en artikel eller billeder om speedway du vil dele, så 

kontakt os endelig. Hjemmesiden og vores facebook side skal være med til at fremme interessen og viden 

om speedway generelt og især omkring Slangerup Speedway klub og dets Supportere. 
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Værkstedsbesøg  

 

Én ting har vi dog nået i år – et dejligt værkstedsbesøg hos Jonas Seifert Salk. 

Afsnit skrevet af Eilif Elleby – Tak for det. 

D. 19. februar 2020 var vi inviteret på besøg i Jonas værksted. Besøget skulle have fundet                          

sted sidste efterår, men det var svært at finde en passende dato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi var 13 stykker fra supporterklubben, og vi fik et fint 

indblik i en ung speedway kørers hverdag.                     

Jonas satser benhårdt på den kommende sæson, og har bl.a. 

tabt 8 kg kropsvægt. Samtidig træner han hårdere, så 

muskelmassen er blevet udbygget. 

 

Teamets mekaniker Patryk ville oprindeligt stoppe før 

denne sæson, men valgte alligevel at blive. Patryk virker 

meget opsat på, at Jonas skal få en virkelig god sæson med 

stor fremgang. Patryk kommer fra Polen, og taler ikke         

 

dansk endnu. Der bliver vist kommunikeret på en 

blanding af gængse speedway-termer, engelsk, 

dansk, polsk og mundvand. Patryk virker meget 

kompetent, og samarbejdet fungerer heldigvis godt. 

Bare som et lille eksempel på Patryks grundighed, 

kan nævnes, at Patryk insisterede på, at de sidste 

par millimeter af de forskellige bolte skulle skæres 

af, da de ikke gjorde andet, 

end at gøre motorcyklen nogle 

gram tungere. 

 

Jonas fortalte lidt om sæsonens mål, hvilket bl.a. består af at vinde Fritte-cup for tredje 

gang i træk som den første nogen sinde. Der er selvfølgelig også klare mål om at 

komme med til at køre om både U21 EM og VM - såvel individuelt som på landsholdet. 

På landsholdet er Jonas nu en af de mere erfarne kørere, og har dermed accepteret det 

større ansvar. 

 

I SSK kan vi glæde os over, at Jonas atter er at finde i den sort-gule dragt som C-kører.  

Desuden er der skrevet kontrakt med Vargarna i Sverige, hvilket er en forlængelse af 

sidste års samarbejde. I Polen er Gdansk skiftet ud med Opole. 
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Som noget nyt, er Jonas begyndt at sælge merchandise. Varerne kan ses på hans                            

facebookside. De velkendte rød, blå og hvide farver er ændret en smule, da det hvide er                          

skiftet ud med sort.  
 

Aftenen bød også på et par anekdoter om en                                                                                              

spritny motor, der eksploderede!                                                                                                                       

Vi så resterne af den, og selv den største amatør                                                                                               

af en mekaniker-mongol kunne se, at motoren                                                                                               

nok ikke kom til at køre igen.  

 

 

 
 

Jonas fortalte også om en tur til Lamothe Landerron, hvor bilen 

punkterede, og fragmenter af det eksploderede dæk havde revet hul på 

bremseslangen, så bilen ikke længere kunne bremse. Dette foregik 

naturligvis på en bakketop, men Jonas, der sad ved rattet, holdt hovedet 

koldt, og fik overraskende rutineret ført bilen til standsning i 

vejrabatten. Det nærmeste værksted havde ikke de nødvendige 

reservedele, men til gengæld var mekanikerne i besiddelse af en service 

ud over det sædvanlige. En flere timers lang køretur resulterede i 

fremskaffelsen af de nødvendige dele, så bilen kunne køre videre, og 

teamet ankom til banen i OK tid. Både træning og U21 hold EM blev 

desværre aflyst p.g.a. regn, så teamet kunne så bare køre de mange 

timer tilbage til Danmark. 
 

Alt i alt en meget hyggelig aften, hvor Jonas og Peter besvarede 

spørgsmål efter bedste evne. – Tusind tak.                                            

Vi ser alle frem til den kommende sæson - hvis ellers Corona pandemien tillader, at den kommer i gang. 
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Nyt Supportertøj: 

 

Vores nye kollektion af Supportertøj er nu klar til præsentation og salg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har fokuseret på et design i Ssk`s friske farver – gul og sort.  

Vi vil gerne være synlige på tilskuerpladserne. Kørerne skal ikke være i 

tvivl om, at vi er der for at supporte dem. Vi har medtaget Kulsvigernes 

sorte hænder for at symbolisere, at vi også gerne vil være en del af holdet 
 

Som I kan se på billedet, så har vi investeret en hel del i dette tøj, så vi 

håber I kan lide det. Se evt. en præsentation af tøjet via dette link: 

Præsentation af den nye tøjkollektion fra Supporterklubben 

 

Da vi desværre ikke har nogle publikumsløb, så er det pt. svært med salget – vi håber derfor, I allerede nu vil 

købe tøjet via vores nye hjemmeside:    Ssk-supporters.dk 

Bliv klar til sæsonstarten med det samme, giv evt. det i gave til din familie eller venner.  

Tøjet fås op til str. 4XL, de er lidt små i størrelserne, så bestil gerne et nr. større end du plejer. Vær obs på, at 

vi kun har få eksemplarer hjemme i nogle af størrelserne, så der kan godt være op til 3 ugers leveringstid. 

Når vi har modtaget din bestilling og betaling, så kontakter vi dig og aftaler, hvor og hvornår varen kan 

afhentes. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     T-shirts   150 kr.        Hoodies 350 kr. 

Motiv for – Mikkel M    Skrålommer 

Motiv bag – Andreas L  Str. S – 4 XL 

Str. 98, 110, 122 

Str. S - 4 XL 

 

 

 

 

                                             Soft Shell jakke 550 kr.                                    Varm jakke 675 kr. 

                                             Str. M – 4 XL                                                            Str. M – 4 XL 

https://youtu.be/fujcEjgkBe0
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Medlems kontingent  

Fakturaerne til årets kontingent er sendt ud og mange af Jer har indbetalt for i år, selvom vi  

endnu ikke ved om sæsonen kommer i gang i år, nye medlemmer er endda kommet til – Stort tak for det.  

Vi har dog i Supporterklubben en række faste omkostninger der skal dækkes. Det drejer sig om vores 

regnskabs og medlemssystem – e-conomic, Mobile Pay, hjemmesiden og ikke mindst div. gebyrer til 

banken. Vi håber derfor, at resten af vores medlemmer fortsat vil støtte op om os og indbetale kontingentet 

for indeværende år. Kontingentet kan betales ved en bankoverførelse på 100 kr. til kontonr. 6484-2002806 

eller via Mobile Pay på nr. 36230 (Supporters Slangerup Speedway). Husk navn/navne på dem som 

betalingen er for. 

 

Konkurrence 

Vi laver en lodtrækning i blandt alle de medlemmer, som har indbetalt deres kontingent d. 31/5.  

Præmierne er 3 af vores nye fine t-shirts. Vinderne får direkte besked og vi offentliggør det på vores 

hjemmeside. 

Nyt fra Speedway klubben                                                                                                                             

Ssk bruger ventetiden på en masse gode tiltag ude på banen, som vi alle kan glæde os til. Det drejer sig bl.a. 

om bedre adgangsvej i sving 1-2, vejen til volden og Musehullet, bedre toiletforhold til publikum, 

forbedringer ved VIP området og nyt dommertårn ved 80 ccm banen m.m.  

 

 

Ssk har tegnet kontrakt med endnu en A-kører, det er den slovenske Gran Prix 

kører Matej Zagar. Vi ønsker Matej hjertelig velkommen i klubben og vi håber 

på, at vi også kan se ham på banen i år  

 

 

Supporterklubben vil gerne sende fakturaer og nyhedsbreve ud på mail, det er derfor meget vigtigt for os, at 

have din rigtige mailadresse. Ændringer eller tilføjelser sendes til: SSK_Support@hotmail.dk 

Har du indlæg, som du gerne vil dele med os andre i Supporterklubben, så skriv endelig til os. 

Vi glæder os til at se dig igen til en forhåbentlig snarlig sæsonstart på Slangerup Speedwaycenter. 

Pas godt på Jer selv og hinanden. 

På bestyrelsens vegne 

Formand Bettina Nørgaard 

mailto:SSK_Support@hotmail.dk

