
  
    Slangerup d. 27/4-2021 

Slangerup Speedway Supporters 

Bank:  Handelsbanken     Reg. nr.: 6484  Konto nr.: 2002806      CVR: 34745935   Mobile Pay: 36230 

WWW.Ssk-Supporters.dk    Mail:  SSK_support@hotmail.dk    Tlf.: 28577598 

 

Nyhedsbrev nr. 40  
 

 

Speedway sæsonen 2021 er endelig i gang. 

 

Sæsonen er startet, dejligt at klubberne er blevet enige om en turnering, så der igen køres speedway på 

topplan i Danmark. Det på trods af de økonomiske udfordringer, når vi tilskuer endnu ikke må være på 

lægterne.  

Der skal lyde en stor tak til klubberne for deres store arbejde med live-stream fra de forskellige matcher – 

endda med div. kommentatorer, interviews og andre tekniske detaljer. Det er bare så fedt, at vi kan følge 

vores kørere og hold både på ude og hjemmebane.  

 

Slangerup godt i gang. 

Slangerup er kommet rigtig godt fra start med en flot udebane sejr over Reg. Varde i en meget tæt og 

spændende match. Resultatet blev 41-43 og holdet 

bestod af: 

 

A-køre: Michael Jepsen Jensen  8 point 

B-køre: Rohan Tungate   14 point 

B-køre: Andreas Lyager  11 +1 point 

C-køre: Jonas Seifert-Salk  7 + 2 point 

D-køre: Emil Pørtner   3 point 

 

Løbet blev live streamet på div. facebooksider og 

vi havde vores egen radiodækning fra 

Nordsjælland – med en direkte reportage på 

MixFM 107,5 

 

Hjemmebane match d. 28/4. 

Grindsted kommer på besøg og mon ikke vores drenge vil give den baghjul. Supporterne sørger for lidt op 

pyntning med vores flag og banners på banen. 

Holdopstillingen er den samme som ved sidste match. 

 

Opslag fra Slangerup Speedway klub:  

”INGEN TILSKUERE OG FANS og dermed INGEN INDTÆGTER til vores første hjemmebane ligamatch i 

år, som køres mod Grindsted på onsdag d. 28. april kl.18.30. 

Da alle vores trofaste fans desværre grundet corona ikke kan komme og overvære fantastisk ræs, så går vi 

glip af store indtægter - flere har spurgt til muligheden for at købe en støttebillet. Derfor er det nu muligt at 

støtte med et selvbestemt beløb via vores mobilepay "16610" - alle bidrag store som små modtages med 

største taknemmelighed. 

Som plaster på såret til alle jer, der hungre efter speedway, så streames matchen her på Facebook på 

onsdag kl. 18.30. SÅ kig ind og se med.” 

 

Til opgøret bliver det Slangerups normale stadionspeaker Rune Skovrup der tager jer igennem streamen. 

Samtidig har det lykkedes klubben at få en ekstra kommentator på, i den tidligere landsholds- og Superliga 

kører Mikkel Bech.  

Livestream kommer på SSK´s facebookside og samtidig er Mix FM igen tilstede og dækker løbet live i 

radioen. 

 

Merchandise 

Skulle du få lyst til at mærke mere speedwaystemning, så kan du altid bestille vores fine supportertøj på 

vores hjemmeside: SSK-support.dk 

Billede lånt fra Metal Speedway League  
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Press and Practice 17/4-2021 

 

Stemningsbilleder af Bettina Nørgaard.  

 

Superliga holdet 2021 
 

Divisions holdet 2021 
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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 

 

 

Generalforsamling 2021: 

Intet nyt. 

 

Kontingent for 2021: 

Tusind tak til Jer, som allerede nu har fornyet jeres kontingent og en stor tak til de nye medlemmer som er 

kommet til i år. I andre skulle også gerne havde modtaget en faktura for kontingentet 2021 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.    – Nye medlemmer kan altid indmelde sig via vores hjemmeside: SSK-Supporters.dk 

 

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

