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      Gratis bustur  
 

 

Tag med til DM finalen i Vojens onsdag d. 15/9 
 

 

 

Tusind TAK til E. Trasborg A/S for endnu et meget, meget flot sponsorat af både bus og 

indgangsbilletter. 

 

Det betyder, at du som medlem af Supporters af 

Slangerup Speedway gratis kan deltage i denne 

hyggelige bustur og være med til at heppe vores 

kørere frem til guldet.  

 

Er du endnu ikke medlem af Supporterklubben er 

prisen 275 kr. incl. indgangsbillet.  

Medlemskab kan dog erhverves for blot 100 kr   

   

Bussen kører fra: 

Slangerup Speedway Center præcis kl. 13.30  

– OBS mødetid 10-15 min. før.  

Roskilde /ved Mac Donalds kl. 14.10  

Sorø /på parkeringspladsen ved Hørkram kl. 15.00 

½ times pauce på Kildebjerg rasteplads  

– Salg af Supportertøj og evt. øl. 

Der er matchstart kl. 19.00 

Afgang fra Vojens  

- SENEST kl. 22.00  

Ved hjemkomst er der mulighed 

for afsætning ved Hillerød St. 

(det gamle posthus). 

 

Der vil være salg af drikkevarer 

og sandwich i bussen til de 

sædvanlige rimelige priser. 

Undlad venligt at medbringe egne 

drikkevarer. 

 

Ang. Corona restriktioner: 

- Det vil være god stil overfor os alle, at du ved deltagelse har et gyldigt coronapas. 

- Det er pt. ikke tilladt at drikke alkohol i bussen. Vi håber dog, at dette blive ophævet inden vi skal afsted. 

Hvis det fortsat er gældende, vil vi sælge øl ved bussen, når vi kommer til Kildebjerg. 

 

Der vil være salg af vores nye flotte supportertøj i bussen, det vil dog være fint, hvis du laver en forudbestilling via vores 

hjemmeside: ssk-supporters.dk 

Vi håber på en super tur med god speedway og div. konkurrencer. 

 

Bindende tilmelding senest d. 9/9: Det er først til mølle via 

Hjemmeside:  ssk-supporters.dk                Mail:  Ssk_support@hotmail.dk                Tlf:  Bettina på 28577598 

Giv os besked om dit navn og opsamlingssted ved tilmeldingen. 

 

På snarlig gensyn 

Bestyrelsen for supporterne.  

https://ssk-supporters.dk/
https://ssk-supporters.dk/
mailto:Ssk_support@hotmail.dk

