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Nyhedsbrev nr. 43 
 

 

Slangerup direkte i DM finalen. 

3 vundne matcher efter sommerpausen. Flot. 

49-35 på hjemmebane over Nordjysk Elite Speedway. Dejligt at der endelig kunne ses top speedway igen i 

Slangerup.  Herefter 2 udebane matcher imod Esbjerg og Fjelsted med sejre på 45-39.  

En sæson, hvor vi har vundet alle vores ude matcher og 4. sejr i træk i Fjelsted –”What not to like” 

 

 
 

Supporterne var fint repræsenteret i Fjelsted 

og man var ikke i tvivl om, hvor de gule 

Slangerup fans holdt til. 

Stor tak til Fjelsted Speedway og deres 

Supportere for en fin behandling. Det er altid 

rart at få en god speedwaysnak med Jer.  

Dejlig jævnbyrdig match, hvor kørerne holdt 

os hen i spænding til de sidste 2 heat  
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Stillingen betyder, at DM finalen skal køres i Vojens d. 15/9, hvor Slangerup nu også  

er direkte kvalificeret. 

Semifinalen køres d. 1/9, her tager Grinsted imod Fjelsted, Holsted og Reg. Varde.  

De skal kæmpe om de sidste 2 ledige pladser. 

Begge matsher skal selvfølgelig om muligt nydes live, - men kan også ses på TV2 sport. 

 

Stillingen i Metal Speedway League: 

 
 
 

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   
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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. 

 

 

 
 

 

 

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

Tag venner og familie med og kom endelig og besøg os.  

 

 
 
 

Kontingent for 2021: 

Tak til alle jer som har fornyet jeres medlemskab for i år, resten vil få tilsendt en påmindelse om betaling af 

kontingentet. 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. 

Tak for lån af nogle billeder fra Carsten Nilson og @ Stenør foto. 

Vi glæder os til at se rigtig mange Slangerup Supportere til DM finalen   

 

 

På bestyrelsens vegne 

Formand Bettina Nørgaard 

 

mailto:SSK_Support@hotmail.dk

