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Nyhedsbrev nr. 39  
 

 

 

Velkommen til Speedway året 2021 

 

Ingen tvivl om at hverdagens udfordringer har været store i 2020 – vi håber dog, at I alle er kommet godt 

igennem denne periode. Vi ser ind i endnu en forandret og udfordrende start af speedway sæson 2021, 

vilkårene er anderledes - vi må prøve at fokusere på det vi selv har indflydelse over.  

 

Vi afsluttede året i Supporterklubben med en lille julekonkurrence –Tak for deltagelsen.  

 

 

Vinderne blev: 

 

Karin Andersen,  

Henning Hansen og  

Helle Seifert. 

 

Et stort tillykke med bogen  

”Mit livs ræs” af Ulrik Jønsson  

 

- god læselyst. 

 

 

 

 

Metal Superligaen 2021 

Ligaforeningen ønsker at køre en Metal Speedway League turnering i år, uanset om der må være tilskuer på 

banen eller ej. Det er utrolig vigtigt at elitekørerne kan vise sig frem i Danmark, at klubber og kørere kan få 

en nogenlunde økonomi, bibeholde og forny deres sponsorere m.m. Man skal kunne stole på, at der i 

fremtiden også er en Speedway Superliga  – og at elitekørerne ikke fravælger Danmark pga. det store pres 

fra bl.a. Polen, hvor man er begrænset i det antal ligaer man må køre i. 

Med de udmeldinger, der lige er kommet omkring genåbningen af Danmark, mener jeg det ser svært ud med 

tilskuer til matcherne ved sæsonstarten midt i april måned. Der er dog lavet aftale med TV-2 om at de 

dækker flere af løbene i ligaen og derved giver os Supportere mulighed for at følge klubberne. 

 

I år er det en reduceret turnering, hvor alle 8 hold kun møder hinanden 1 gang. Derudover fungere starten af 

turneringen som noget nyt en LIGA-CUP, hvor der efter 4. runde er to 4-holds semifinaler d. 26/5 og 

afsluttende med en 4-holds finale d. 2/6.  

Der bliver i år ikke mange hjemmebanematcher, så alle matcher er super vigtige for at kunne få fordelene 

både sportsligt og økonomisk ved at afholde div. semifinaler og finaler. Denne Cup har ikke nogen 

indflydelse på selve turneringen, som slutter med semifinale d. 1/9 og Superfinale d. 15/9. 

 

Metal Speedway League: 

Nummer 1 og 2 i grundserien går direkte i finalen, hvor nummer 1 afholder på hjemmebane. Holdene 

placeret som nummer 3-6 dyster i semifinalen om de to sidste pladser. Semifinalen afholdes af det hold, som 

slutter som nummer tre i grundserien. 

Alle matcher i grundserien køres med to hold. 

Semifinale og finale har deltagelse af fire hold. 
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Liga Cup: 

Nummer 1 og 2 efter fire runder af Metal Speedway League får hjemmebane i hver deres  

semifinale, hvor holdene fordeles således: 

Semifinale 1: nummer 1, 4, 6 og 8. 

Semifinale 2: nummer 2, 3, 5 og 7. 

To hold fra hver semifinale går videre til finalen i Ligacup, som afholdes af det hold, der scorer flest point af 

alle i begge semifinaler. 

 

Planerne og ambitionerne er store for Slangerup Speedwayklub. 

SSK har bl.a. oprettet en ny spændende speedway skole/talent akademi for 500 ccm.  

SSK vil satse på talentudviklingen af egne kørere og forpligtige sig til at hjælpe disse kørere frem til 

superliganiveau. Lige nu er der skrevet en 3 årig kontrakt med de 2 unge talenter - Silas Hoegh og William 

Drejer – vi glæder os til at følge udviklingen af dem. 

Overskriften er målrettet talent arbejde og klubbens sportschef 

Jacob Tresyanto Vestergaard´s job er at tilrettelægge en mere 

professionel, systematiseret og effektiv fysisk og metal træning for de 

unge kørere, dette indeholder også kostplaner og coaching for at hjælpe 

dem godt på vej i deres speedwaykarriere. Klubben har følgende 

engagerede trænere og holdledere: Kenni Trasborg og Anders 

Graversen for superliga holdet, Kenni Nissen og Jesper Søgaard for 1. 

div. (disse 2 står også for den køretekniske træning) samt Lasse 

Liljeholm for 2.div. Derudover bruges der gæstetrænere og måske får 

nogle af vores egne Superligakørere også tid til at uddele noget af deres 

værdifulde erfaring. 

Kørerne på 1. og 2. div. niveau er en samlet trup, alle vores kørere 

træner sammen fysisk et par gange om ugen med fælles opvarmning, 

kondition- og styrketræning, derudover kommer den køretekniske 

træning. Det hele for at skabe et godt sammenhold og dynamik i ssk 

teamet, udtagelse til div. matcher ske i forhold til deres aktuelle form og 

styrke. Her er det utrolig vigtigt for udviklingen af kørerne, at de bliver 

matchet med ligeværdige modstandere og at de får nok køretid. 

I forhold til det, har SSK lige indgået et samarbejde med Fjelsted 

Speedwayklub, hvor de vil planlægge og afholde flere 

træningssamlinger og træningsmatcher. Et spændende samarbejde med en modstander om i fællesskab, at 

højne den kommende danske speedway elite. 

 

SSK arbejder også i kulissen på at få anlægget op på et højere internationalt niveau for alle kørere og os som 

tilskuere/supportere. De vil rigtig gerne kunne afholde nogle af de store internationale speedwayløb. 

Desværre tager sådan et projekt længere tid at behandle, så der afventes på om og hvornår det kan sættes i 

gang ... klubben tør ikke sætte årstal på mere, men holder fast i projektet. Vi Supporter kan kun bifalde 

ønsket om bedre publikumsforhold med bl.a. ordentlige siddepladser og nye klublokaler. 

 

Slangerup Speedway trup 2021 

Slangerup stiller i år med en utrolig stærk trup. Vi er glade for de trofaste kørere i klubben og det er en 

fornøjelse at se Michael Li-glad Jepsen Jensen tilbage på holdet. 

3 stærke A-kørere – Mikkel Michelsen, Michael Jepsen Jensen og Matej Zagar - vi kan desværre kun bruge 

en af gangen. Dog er reglen om at kørerne skal kører mindst 2 matcher for at deltage i finalen fjernet i år. Så 

vi er godt stillet, hvis nogle af dem skulle blive forhindret i at deltage. 

Det ser også rigtig godt ud på de øvrige pladser og vi kan med stolthed sige at 27 % af de danske landshold 

er tilknyttet Slangerup. 

I A landsholdstruppen er Michael Jepsen Jensen, Mikkel Michelsen og Andreas Lyager at finde. 

Tager vi et kig på U21 truppen er der blevet plads til Jonas Seifert-Salk og Emil Pørtner. I U19 årgangen er 

der ligeledes fundet plads til et par af Slangerups unge kørere. Her er det Silas Hoegh  
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og William Drejer, der har fået plads.  

I 250cc klassen er ny oprykker Pelle Brødbæk at finde.  

Stort tillykke til alle med anerkendelsen, og pladserne i landsholdstrupperne. 

 

A-køre: Mikkel Michelsen 

A-køre: Michael Jepsen Jensen 

A-køre: Matej Zagar 

B-køre: Rohan Tungate  

B-køre: Andreas Lyager 

B-køre: Dawid Lampart 

C-køre: Daniel Henderson 

C-køre: Jonas Seifert-Salk 

D-køre: Jacob Bukhave 

D-køre: Emil Pørtner 

D-køre: Silas Hoegh 

D-køre: William Drejer 

 

Kravene til træner Kenni Trasborg er da også klare, Slangerup skal vinde de 4 første matcher, afholde 

ligacup semifinalen og Superliga finalen. 

  

Trupperne for de andre hold i 2021 sæsonen: 

 

Esbjerg Vikings: 

Niels Kristian Iversen. 

Bjarne Pedersen 

Jake Allen Licens 

Kevin Woelbert 

Kasper Andersen 

Jye Etheridge 

Matias Nielsen 

Esben Hjerrild 

 

GSK Liga: 

Kenneth Bjerre 

Nikolaj Busk Jacobsen 

Adam Ellis 

David Bellego 

Oskar Fajfer 

Patrick Hansen 

Matic Ivacic 

Tobias Busch 

Nick Agertoft 

Kevin Juhl Pedersen 

 

Holsted Tigers: 

Nicki Pedersen 

Rene Bach 

Rasmus Jensen 

Vadim Tarasenko 

Kenneth K Hansen 

Sam Jensen 

Justin Sedgmen 

Mark S Beyer 

Frederik N Kristiansen 

 

Nordjysk Elite Speedway: 

Timo Lahti 

Grzegorz Zengota 

Claus Vissing 

Thomas Jørgensen 

Jonas B. Andersen 

Daniel Kaczmarek 

Mikkel B. Andersen 

Paco Castagna 

Lasse Pørtner 

Tobias V. Thomsen 

 

Region Varde Elitesport: 

Piotr Protasiewicz 

Mathias Thörnblom 

Aleksandr Loktaev 

Tomasz Gapinski 

Nick Morris 

Lasse Bjerre 

Keynan Rew 

Philip Helström Bängs 

Tim Sørensen 

Michael Thyme 

 

SES – Sønderjylland Elite 

Speedway: 

Anders Thomsen 

Hans Andersen 

Nicolai Klindt 

Kai Huckenbeck 

Mads Hansen 

Norick Blödern 

Jonas Knudsen 

Jesper Knudsen 

 

Team Fjelsted: 

Peter Kildemand 

Frederik Jakobsen 

Andriy Karpov 

Josh Grajczonek 

Marcus Birkemose 

Ulrik Østergaard 

Jason Jørgensen 

Benjamin Basso 

Rasmus Pedersen 

Andreas Kaag Jensen 
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Løbskalenderen for Slangerup Speedway klub 2021 

 

D. 21/4  Udematch imod Reg. Varde 

D. 28/4 Hjemmematch imod Grindsted 

D. 5/5  Ude imod SES Sønderjylland 

D. 12/5 Hjemme imod Holsted 

D. 26/5 Ligacup – Semifinale – 4 holds match 

D. 2/6   Ligacup – Finale – 4 holds match 

D. 30/6 Udematch imod Esbjerg 

D. 4/8  Hjemmematch imod Nordjyske Elite Speedway 

D. 18/8 Ude match imod Fjelsted 

D. 1/9  Semifinale – 4 holds match 

D. 15/9 Superfinale – 4 holds match 

 

 

 

Årets MC sports kører i Danmark 2020 

 

 

Der skal lyde et stort tillykke til Kenneth Kruse Hansen  

for kåringen som Årets MC sports kører i Danmark 2020.  

Det skete efter den flotte sølvmedalje i sin debut ved VM i langbane. 

 

 

Generalforsamling 2021: 

Endnu engang er vi udfordret i afholdelsen af vores ordinære generalforsamling i marts 2021. Vi har i 

bestyrelsen besluttet, at vi afventer genåbningen af landet og lige så snart det er forsvarligt, indkalder vi til 

en ny generalforsamling. 

Den nuværende bestyrelse fortsætter sit arbejde indtil videre.  

 

Kontingent for 2021: 

Fakturaerne for kontingentet 2021 er lige sendt ud på mail. Betalingen på 100 kr. kan ske via bank 

overførelse på konto 6484-2002806 eller på mobile pay nr. 36230.  

Vi har i Supporterklubben rigtig mange faste udgifter til bl.a. bankgebyrer, regnskabssystem, mobile pay og 

hjemmeside. Vi håber, I igen i år vil bakke op om Supporterklubben og arbejdet med at støtte Slangerup 

Speedwayklub. Tusind Tak til alle jer som støttede i 2020 og især tak til de nye og tidligere medlemmer som 

kom til. Hvor er det dejligt at vi i en sæson uden mange publikumsløb kan hverve nye medlemmer.  

Vi har nu lige rundet de 200 medlemmer    – Nye medlemmer kan altid indmelde sig via vores  

hjemmeside: SSK-Supporters.dk 
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Supporterklubben vil gerne sende nyhedsbreve og fakturaer 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 eller læg det 

op på vores facebookside – denne side er til brug for os alle, så det vil være dejligt med speedway nyheder 

og info flere steder fra. 

Vi savner alle en god gang speedway og vi får forhåbentlig lov til at komme på slaggerne senere i år og nyde 

både lyden og duften fra de metanol fyldte 500ccm speedwaycykler lige før startsnoren går op  

Pas godt på Jer selv og hinanden. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Formand Bettina Nørgaard 

mailto:SSK_Support@hotmail.dk

