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Nyhedsbrev nr. 42  
 

 

Den lille sommerpauce i Metal speedway ligaen er slut. 

 

På onsdag d. 4/8 kl. 18.30 er der hjemmematch på Slangerup Speedwaycenter. 

Slangerup mandskabet, der inden sommerpausen tog sølv i årets liga cup, bliver ledet af A kører og nykårede 

Europamester Mikkel Michelsen. De øvrige kørere for Slangerup er Andreas Lyager, Rohan Tungate, Jonas 

Seifert-Salk og Silas Hoegh. 

Vi får besøg af Nordjysk Elite Speedway, der for nyligt hentede danske GP kører og nummer 2 i årets EM 

serie Leon Madsen ind til holdet. 

 

Skynd dig at købe din billet via Ticketmaster: Billetter på ticketmaster til SSK-Nordjysk Elite 

 

Publikum bliver inddelt i 2 zoner: Til venstre er på volden ved ”Musehulet” og til højre er ved dommertårnet 

og ”Rottehullet”  

 

Supporterklubben står klar med salg af merchandise ved 

Rottehullet.  

 

Der er et begrænset antal billetter til arrangementet, og der skal 

medbringes stol/ tæppe, så man kan sidde ned under løbet. Alle 

skal desuden kunne fremvise et gyldigt coronapas.  

 

OBS: Der sælges også billetter i indgangen og der er gratis 

adgang for børn under 16 og medlemmer af Dansk Metal. 

 

 

 

 

Fælleskørsel til matchen i Fjelsted  

d. 18/8 med løbsstart kl. 18.00            

 

Vi vil gerne koordinere fælleskørsel for 

Supporterne. I den forbindelse støtter vi med 

et tilskud på 50 kr./medlem, hvor man er 

mindst 2 som kører sammen. 

Skriv eller ring til Bettina på tlf. 28577598  

– Vi vil gerne vide om du kan køre og har 

ekstra plads i din bil, hvor du kører fra eller 

om du blot ønsker kørelejlighed. 

Husk at købe din indgangsbillet på 

Ticketmaster. 

 

 

 

Markedsdag i Slangerup d. 28/8-2021. 

 

Snake City Jazzfestivalen inviterer igen i år, til markedsdag i Kongensgade, med jazzparade og musik flere 

steder i byen. Supporterklubben vil i den forbindelse være tilstede med salg af merchandise og reklame for 

Speedwaysporten fra kl. 9.00 – 15.00. 

 

https://www.ticketmaster.dk/.../metal-speedway.../499001?fbclid=IwAR1KTZDz-zKlYotm5PF_Rw1dYqGRHfm0vFwLjtYqacGIH_9Kontkdhsoy9A
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Generalforsamling 2021: 

 

Så lykkedes det at få afholdt vores generalforsamling, referatet kan ses her. Ønsker du at se           

regnskabet, kan der rekvireres via vores mailadresse. 

 

Referat af Slangerup speedway supporters generalforsamling den 29.6.2021 

 

 
 

Ad.pkt 1 : Bettina bød velkommen til alle og glædede sig over at vi nu endelig kunne afholde den udsatte  

generalforsamling. 

Ad pkt 2: det blev besluttet at der ikke var behov for stemmetællere i aften da vi ved håndsoprækning godt  

kunne overskue antallet af hænder. 

Ebbe blev valgt som generalforsamlingens styrmand , der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt  

indkaldt og med det aftalte varsel generalforsamlingen er hermed beslutningsdygtig. 

Ad pkt 3 : valg af referent blev Kim Hallengreen Jørgensen. 
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Ad pkt 4 :  

Formandens beretning til generalforsamling d. 29/6-2021 

Denne årsberetning er noget anderledes, da den både dækker 2019,2020 og halvdelen af i år                      

2021. 

Sæsonen 2019 var endnu et fint år for Supporterklubben, hvor der igennem hele året var                        

mange forskellige arrangementer og konkurrencer.  

Medlemmer - Vores medlemstal steg lidt og der skal lyde en – tak til jer, der forsat bakker op om vores  

projekt – at støtte Slangerup Speedwayklub og velkommen til de nye medlemmer. 

Information - En af vores vigtigste opgaver i klubben er, at informere vores medlemmer om alle de løb og  

andre speedwayaktiviteter, der er i og omkring Slangerup Speedway. Vi har igennem året i bestyrelsen haft 6  

møder – oftes via skype, hvor vi har planlagt vores aktiviteter herunder indkøb af div. merchandise og op  

pyntning på banen. Vi har udsendt 6 nyhedsbreve på mail direkte til vores medlemmer, lavet opslag på vores  

hjemmeside, på facebook og på vores infotavle ved vores salgsbod på banen.  

Derudover er der altid et indlæg i løbsprogrammerne fra Supporterklubben.  

Autografbog - På opfordring af et par medlemmer lavede vi som noget nyt en autografbog  

til gratis uddeling iblandt vores medlemmer. Det var en god oversigt over kørerne fra både  

liga og 1. div. holdene. En stor tak til Furesø Grafisk for hjælp med opsætning og trykning.  

Der var dog ikke mange medlemmer, som benyttede sig af tilbuddet og vi valgte ikke at forsætte året efter. 

Merchandise - Årets nye tiltag af merchandises var flotte gule halsediser.  

Opbevaring - Der skal lyde en tak til SSK for at stille en container til rådighed for al vores indkøbte  

merchandise, telt, borde og ting m.m. samt en tak til Trasborg for, at vi kan vinter opbevarer tingene i en lun  

kælder i Herlev.  

Låneflag - Vi forsatte med små låneflag til publikum på Slangerup speedwaycenter. Alle har kunnet låne et  

lille gult flag og heppe på vores kørere, og samtidig har de været med i konkurrence om fribilletter. Det er  

åbenbart så populært, at vi næsten ikke har flere flag tilbage. 

Lodtrækninger - Lige som de andre år, har alle medlemmer igennem hele sæsonen været med i lodtrækning  

om fribilletter til alle hjemmebanematcherne, derudover har I kunnet få fribilletter til alle udebanematcherne.  

Tusind tak til SSK for denne støtte. 

Sæsonstart med bustur. - Traditionen tro, blev det til en bustur til Holsted d. 24/4. Sæsonen blev skudt i gang  

med en gratis bustur til Holsted E.Trasborg gav et stort og flot sponsorat til turen, Til matchen skulle vi for  

første gang se Bartoes Smartzlik i Slangerup dragten, (som nogen af os syntes sad lidt ekstra stramt). Han  

var forrygende med 21 point i 7 heat. Andrey Kudryarshow faldt desværre helt igennem og vi tabte desværre  

47-40. 

Så stemningen var alligevel rigtig god i bussen, dejligt med hygge og samvær omkring speedway igen – dog  

opdagede vi efterfølgende, at der var blevet stjålet fra kassen. Stort øv. 

Fælleskørsel -Udover bustur til udebane, så arrangere vi ofte fælleskørsel i privatbiler. Det er rigtig hyggeligt  

samvær supporterne imellem og kørerne sætter stor pris på vores tilstedeværelse med vores meget synlige  

gule supporterflag. Vi har et godt samarbejde med de øvrige supporterklubber i landet og vi bliver godt  

modtaget – vi er alle interesseret i at se god speedway og skabe god stemning på tilskuerpladserne. At vi så  

igen vinder på udebane over Fjelsted er altid sjovt –  

Vi fortsatte vores populære tiltag for at støtte vores kørere endnu mere på udebanerne. Til de fælleskørser vi  

arrangere, har vi givet et tilskud på 50 kr. pr. medlem ved mere end 2 medlemmer i bilerne. Derudover har  

der været fribilletter for medlemmer til indgangen.  

Fællesskabsbillede - Der blev taget nyt billede sammen med kørerne, det blev til et nyt banner til  

ophængning på banen. 

Arrangement: Kongernes fald - D. 13/6 holdt vi filmaften sammen med Slangerup Bio, Ib Søby og Henrik  

Andersen. - Telefoninterview med Ole Olsen. 

Flot udstilling af Henrik De Voss med effekter, gamle maskiner og minder om Slangerups egen Børge  

”Bliktud” Christiansen. 

Tak til Henning Hansen for at vise gamle løbsprogrammer og billeder. 

Speedway snakken gik lystigt og der blev delt mange minder om Ole Olen, Erik Gundersen og Hans Nielsen. 

Et stort og vellykket arrangement med 115 deltagere og der var 3 glade vindere af de store signerede plakater  

– heriblandt Jonas Seifert-Salk. 
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Årets Supporterfavorit - Alle publikummer har kunnet stemme på  

”Dagens bedste Slangerup kører” og derved være med til at udvælge ”Årets Supporter favorit”  

Også her med udtrækning af præmier hver gang. Vinderen af Supporterklubbens  

vandrepokal blev i suveræn stil Mikkel Michelsen. Vandrepokal og erindrings pokal blev  

overrakt ved finalen og der skal lyde en stor tak til Fredensborg Sportspokaler ved Martin Larsen  

for de flotte pokaler. Forholdet til vores kørere er utrolig vigtig. Dejligt, at de giver sig tid til os supportere,  

svare på spørgsmål og især ved vores besøg i ryttergården ved udebanematcherne. Tusind tak til kørerne for  

dette. 

Sæsonen gik også godt for Slangerup holdet – vi skulle køre imod Holsted om afholdelse af Superfinalen. 

Endnu en gratis bustur til Holsted. Denne gang sponseret af Murerfirmaet Willems i samarbejde E.Trasborg.  

Tusind Tak. 

Vi tabte dog knebent i Holsted og Superfinalen skulle afholdes i Slangerup. Flot. – Vi var alle klar. 

Der var lagt op til den helt store festdag på hjemmebanen til finalen, vi blev dog dybt skuffede, da vi ikke en  

gang kom på podiet.  

Flere af vores kørere fik dog stor inviduel succes – Mikkel Michelsen blev Europamester og Bartoes  

Smartzlik verdensmester. Stort tillykke.  

Storskærm - Endnu en tradition er at se SPG på storskærm. Den blev dog aflyst p.g.a. for lidt tilmeldte.  

Sæsonafslutning - Sæsonafslutningen for bestyrelsen blev sædvanen tro afholdt med et bestyrelsesmøde og  

spisning hos Jan og Bettina.  

 

Sæsonen 2020 

Værksteds besøg hos Jonas Seifert-Salk - 2020 startede godt med værkstedsbesøg hos Jonas Seifert- Salk d.  

19/2. Det var spændende at høre om hans hverdag som ung kører i den professionelle speedwayverden.  

En rigtig god aften med 13 deltagere. 

 

- Så kom coronaen og årsagen til at vi først har vores generalforsamling nu.  

Danmark og verden lukkede ned, alt gik i stå også den forestående speedwaysæson. 

Igennem hele sommeren og hen i efteråret var det uvist om sæsonen ville komme i gang og spørgsmålet om  

coronarestriktioner og hvormange tilskuer, der måtte være har fyldt meget. 

Metalsuperligaen med publikumsløb har vi måttet undvære, men alle de andre hold kom igan med deres  

sæson – og det gik rigtig godt for Slangerups hold. Det vil repræsentanterne for Slangerup Speedwayklub  

fortælle om.  

Dog blev det til en publikums hjemmematch for 500 cm 1. div. Alt foregik med god afstand og egen  

medbragte stol. Dejligt at se speedway igen. 

Ny hjemmeside - Med stor indsats fra Kim Hallengreen Jørgensen og Danaweb har vi fået ny hjemmeside. 

Her kan I finde vores nyhedsbreve, konkurrencer, tilmeldinger til events, bestilling af merchandise og  

indmeldelse af supporterklubben. 

Kom gerne med forslag og indlæg til siden. 

Medlemmer - På trods af, at vi ikke har været liga løb er vores medlemstal steget til over 200  

medlemmer. Hvor er det dejligt at folk selv henvender sig – ofte via hjemmesiden. Tak til  

alle jer der har fornyet jeres kontingenter, selvom vi ikke har kunnet se løb på banen. 

Merchandise - Årets nye tiltag af merchandises var et helt nyt design af speedwaytøj. 

Salget er gået super godt, selvom vi ikke har været på banen for at vise og sælge det. 

Det har betydet at vi allerede har lavet en genbestilling af tøjet, så nu er vi klar til det helt store salg i 2021. 

Opbevaring - Der skal lyde en tak til SSK for at stille en container til rådighed for al vores indkøbte  

merchandise, telt, borde og ting m.m. samt en tak til Trasborg for, at vi kan vinter opbevarer tingene i en lun  

kælder i Herlev.  

Konkurrencer. - Vi har afholdt et par konkurrencer, hvor man har kunnet vinde t-shirts med det nye design  

og en julekonkurrence med bogen ”mit livs ræs” af Ulrik Jønsson som præmie. 

Info - Igennem 2020 og starten af 2021 har vi udsendt 6 nyhedsbreve og bestyrelsen har afholdt 8 møder. 

 

Sæsonen 2021 

Dejligt at se de mere professionelle tiltag i klubben og træningssamarbejdet med Glumsø og Fjelsted, det vil  
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helt sikkert gavne Slangerup Speedway og sporten generelt. 

Endelig er speedwaysæsonen i gang igen i Danmark. Og selvom vi ikke som publikum kunne                   

være med på lægterne, så var vi det i tankerne og bag hjemmeskærmene ved live                        

transitionerne. Eller lytte til det via radio MIX FM, også dette sponseret af E.Trasborg. 

Tak til klubberne for at det kan lade sig gøre. 

Vi supportere var også klar på banen med et nyt bannner ”Supporterne er altid med Jer” – Sponsoreret af  

Furesø Grafisk ved Carsten Sørensen. Fantastisk god og hurtig service – Stort tak. 

Kørerne skal vide at vi tænker på dem. 

Ny turneringsform med færre matcher i år for at en løbskalenderen kunne hænge sammen. Alle hold møder  

kun hinanden 1 gang. 

Og med en ny indlagt 4 holds cup turnering, hvor vi kom på 2. pladsen. 

Store udfordringer med kørere, baner og uheld. 

Vi ser frem til den sidste halvdel af sæsonen med et håb om en semi- eller superfinale i Slangerup. Pt ligger  

vi på 5. pladsen. 

Der er åbnet op for os publikummer og det er rart at se de gule flag m.m. på banerne. 

Tak - Igen i år vil jeg gerne takke for det gode samarbejde med Slangerup Speedwayklub. Vores  

forespørgsler, ønsker og tiltag bliver altid taget godt imod. Der skal også lyde en meget stor tak til de  

medlemmer, som hjælper os igennem sæsonen og den øvrige bestyrelse for deres store arbejde og støtte.  

Tak til Kim Grønholt for hans indlæg på facebook, som gør at vores side er mere informativ om Slangerup  

Speedway og dens kørere. 

Der skal også lyde en tak til de fotografer, der lægger billeder fra de forskellige events og matcher. 

En speciel tak til vores afgående bestyrelses medlem Finn Willingskov for hans flotte  

indsats i Supporterklubben – han er savnet. Vi har taget behørig afsked med ham. Jeg håber  

andre har lyst til at hjælpe, for uden bred opbakning har vi ikke en supporterklub. 

D. 29/6-2021 - Formand, Bettina Nørgaard 

 

Ad pkt 5 : Regnskab gennemgang og godkendelse  

Regnskaberne fra 2019 og 2020 blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen. 

Vedhæftet !  

Ad pkt 6 : ingen indkomne forslag.  

Ad pkt 7 : det blev vedtaget at det årlige kontingent skulle være 150 kr pga øgede udgifter til bl.a bank og  

hjemmeside.  

Ad pkt 8 : Bettina Nørgaard blev valgt for 1 år med enstemmige klapsalver. 

Ad pkt 9 : Jan Nørgaard valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år med enstemmige klapsalver. 

Ad pkt 10 : Tine Bjørnestad blev valgt som kasserer med enstemmige klapsalver. 

Ad pkt 11 : Finn Willingskov er stoppet pga flytning til jylland (vacant) 

Eilif blev genvalgt med enstemmige klapsalver. 

Kim Jørgensen Valgt som bestyrelsesmedlem i stedet for supleant med enstemmige klapsalver. 

Ad pkt 12 : Finn Hansen og Birgitte Hansen valgt som supleanter med enstemmige klapsalver. 

Ad pkt 13 : Jan og Claus blev valgt som revisorer og Karin som suppleant med enstemmige klapsalver. 

Ad pkt 14 : Vores nye merchandise har solgt godt , vi har haft samme salg som i 18 til trods for at vi ikke  

har haft muligheder for at vise det frem på slaggeren !. 

SSK ved Kim G, Kenni og Jakob: 

Trekløveren fortæller at det har været et par svære sæsoner hvor coronaen har regeret i Danmark , men aps  

og kørerteam har ikke ligget på den lade side , der har været afholdt sponsor arrangementer og søsat andre  

både i vandet , hvor det er kommet en mere professionel tilgang/opbygning i SSK 

SSK kigger på hele bredden fra elite 500ccm til den nyeste 50ccm kører 

Man har bl.a startet en talentudvikling i klubben og har tegnet 2 kontrakter med talenter ( Silas og Emil ) 

Der var en del dialog om 250ccm i SSK men den har det svært PT , 2 kørere på Sjælland 1 i SSK og 1 i  

Glumsø  

Dette kan skyldes prisen da det er lige så dyrt at starte 250ccm som 500ccm 

Men SSK kigger på det da 250ccm ligger tættest på 500ccm i indlæringskurven..JF Jakob  
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Vores 1 og 2 divisions hold ligger helt i top så det virker det vi har gang i ! 

Der er også blevet arbejdet på udvidelsen af forholdene på banen så den kunne komme i  

betragtning til internationale matcher så som Grandprix eller EM . 

Der har været en arkitekt på og der er valgt en plan der kaldes ”Grønne Coloseum” hele  

planen er fremsendt til Frederikssund kommune , men godkendelsen lader vente på sig pga  

en masse spørgsmål fra embedsfolkene , det føles lidt som en obstruktion fra deres side , de har bl.a valgt  

ikke at tro på de jordprøver SSK har foretaget , på de steder som kommunen selv har udpeget, vi har  

henvendt os til politikerne der vil tage den videre og spørge om hvad der er galt , den ansvarlige politiker har  

meddelt SSK at godkendelsen ”kun” er en formalitet ! dette vil så vise sig men vi håber og krydser fingre for  

at det lykkes. 

Generalforsamlingen afsluttes kl ca 21 hvor alle hjalp til med at pakke sammen. 

Tak for denne gang  

Således hørt den 29/6-21 

Referent - Kim Jørgensen  

 

Konstituering af bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen ser ud som følgende: 

Formand: Bettina Nørgaard 

Næstformand: Kim Hallengreen Jørgensen 

Kasserer: Tine Bjørnestad 

Bestyrelsesmedlem: Jan Nørgaard 

Bestyrelsesmedlem: Eilif Elleby 

Suppleant: Finn Hansen 

Suppleat: Birgitte Hansen 

 

 

Kontingent for 2021: 

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 glæder os til igen at kunne mødes ude på speedwaybanerne  

 

 

På bestyrelsens vegne 

Formand Bettina Nørgaard 

 

mailto:SSK_Support@hotmail.dk

