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Nyhedsbrev nr. 44 
 

 

Velkommen til sæson 2022 

 

Det er med stor glæde, at vi kan se frem til en fuld speedwaysæson, hvor vi har min. 7 hjemmebanematcher 

med publikum på lægterne. 

Vi sluttede sidste sæson med en flot 3. plads i finalen. Supporterne var flot repræsenteret i Vojens, bl.a. 

takket være en sponseret bustur fra E.Trasborg A/S. Tusind tak for det meget flotte sponsorat og vi kan kun 

på det varmeste anbefale jer at bruge E.Trasborg A/S til de opgaver de er super gode til.  
 
 

Link: E.Trasborg A/S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://etrasborg.dk/


  
    Slangerup d. 28/2-2022 

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 

 

Tak til sponsor. 

Der skal også lyder en stor tak til Furesø Grafisk for sponsering af vores nye banner. 

Brug endelig også dem, hvis du skal have lavet grafisk arbejde .   

 

Link: Furesoe-grafisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løbskalenderen for Slangerup Speedway klub 2022: 

 

D. 20/4 kl. 18:30 Slangerup – Fjelsted 

D. 27/4 kl. 18:30 Holsted – Slangerup  OBS: Der arrangeres bustur. 

D.   4/5 kl. 18:30 Slangerup – Grindsted 

D. 11/5 kl. 18:30 Fjelsted – Slangerup  OBS: Der arrangeres fælleskørsel i privatbiler. 

D. 18/5 kl. 18:30 Slangerup – Holsted 

D. 25/5 kl. 18:30 Grindsted – Slangerup 

D.   1/6 kl. 18:30 Slangerup – Nordjysk Elite 

D.   8/6 kl. 18:30 Nordjysk Elite – Slangerup 

D. 15/6 kl. 19:00 SES – Slangerup 

D. 29/6 kl. 18:30 Slangerup – Reg. Varde 

D.   3/8 kl. 18:30 Slangerup – Esbjerg 

D. 10/8 kl. 18:30 Slangerup – SES 

D. 17/8 kl. 18:30 Esbjerg – Slangerup 

D. 24/8 kl. 19:00 Reg. Varde – Slangerup 

D. 14/9 kl. 19:00 ?   Semifinale 

D. 21/9 kl. 19:00 ?   Finale 

 

Team Slangerup 2022 

A kører – Mikkel Michelsen, Michael Jepsen Jensen 

B kører –Andreas Lyager, Jonas Seifert-Salk, Chris Harris 

C kører – Kenneth Kruse Hansen, Timi Salonen 

D kører – Silas Hoegh, Patrick Skaarup, William Drejer 

 

Holdleder: Kenni Trasborg Hansen og assistent Anders Graversen 

 

Der er Press & Practice onsdag d. 13/4 på Slangerup 

Speedwaycenter. 

 

Speedwayligaen  

Har fået ny hjemmeside, hvor du kan følge med i speedwaysporten i Danmark. 

Se nyheder, løbskalender, holdopstillinger, resultater, statistik og meget mere.  

Ligaen afholder d. 6. april fælles præsentation af alle holdene. Her vil A –kørerne og holdledere være tilstede 

og snakke om den kommende sæson og deres forventninger. Det vil blive ”live” transmitteret. Nærmere info 

følger. 

Alle ligaløb vil i denne sæson også blive ”live” streamet.  

https://speedwayligaen.dk 

 

https://furesoe-grafisk.dk/
https://speedwayligaen.dk/


  
    Slangerup d. 28/2-2022 

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 

 

Generalforsamling 

Supporterne lægger ud med generalforsamling onsdag d. 23/3. 

Kom endelig og deltag, vi håber på gode input af repræsentanter fra Speedwayklubben. 

 

Invitation: 

Slangerup Speedway Supporters 
indkalder til generalforsamling 
onsdag d. 23. marts 2022, kl. 19.00  
i ”Auditoriet” på Kingoskolen i Slangerup 

  
Foreløbig dagsorden:         

1. Velkomst v/formanden. 

2. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 

3. Valg af referent. 

4. Formandens beretning. 

5. Gennemgang og godkendelse af regnskabet v/kasseren. 

6. Indkomne forslag.  

- Forslag som ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

7. Fastsættelse af kontingent for 2023. 

- Bestyrelsen foreslår en fastholdelse af kontingentet på kr. 150 

8. Valg af formand for 2 år. 

- Bettina Nørgaard - ønsker genvalg 

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

- Jan Nørgaard - ønsker genvalg.  

10. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 

- Finn Hansen - ønsker genvalg.  

- Birgitte Hansen - ønsker genvalg. 

11. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 

12. Evt. 

 

Pause. – Hvor der vil være kaffe/kage og en øl eller vand. 

Efter generalforsamlingen vil repræsentanter for SSK komme og fortælle om Speedway klubbens målsætning 

både for amatørerne og de professionelle, holdsammensætningen for 500 C, løbskalenderen m.m. Derudover 

håber vi at en af kørerne får tid til at komme og fortæller om sine planer for denne sæson. 

Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15/3-22.  

Vedtægterne du finde på vores hjemmeside: https://ssk-supporters.dk/ 
 

Har du lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, høre vi rigtig gerne fra dig.  

Ring til Bettina Nørgaard på tlf. 28577598. 

 

Bustur til Holsted onsdag d. 27 april 

Traditionen tro arrangere Supporterklubben en bustur til en spændende liga match i Holsted. 

 

Vi har brug for dig og dine venner til at fylde Supporterbussen for at heppe vores super gode speedway 

kørere fra Slangerup til sejr   Så tag endelig med på denne hyggelige bustur.  

 

Bussen kører fra: 

Hillerød – Det gamle posthus ved stationen kl. 13.00 

Slangerup Speedway Center præcis kl. 13.30  

– OBS mødetid 10-15 min. før.  
Roskilde /ved Mac Donalds ca. kl. 14.05  

Sorø /på parkeringspladsen ved Hørkram ca. kl. 15.00 

½ times pauce på Kildebjerg rasteplads  

– Salg af Supportertøj  

Der er matchstart kl. 18.30 

 

Afgang fra Holsted  - SENEST kl. 21.30  
Bustur til DM i Vojens 2021 

https://ssk-supporters.dk/
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Med et meget flot sponsorat fra Supporterklubben er deltagergebyret kun på 200 kr.  

for medl. ellers 350 kr. for andre, dette kan indbetales på vores bank kontonr. 6484-2002806  

eller på Mobile Pay på nr. 36230.  

(Husk at skrive navn, bustur og opsamlingssted på indbetalingen) 

Betalingen dækker transport og indgang. Bindende tilmelding senest d. 20/4 ved vores  

salgsbod på banen, på vores hjemmeside eller tlf. 28577598.   

OBS: - Du vil blive opkrævet 200 kr. ved afbud efter tilmeldingsfristen.  

Aflysning af turen ved mindre end 25 deltagere. 

 

Der vil være salg af drikkevarer og sandwich i bussen til de sædvanlige rimelige priser.  

Undlad venligt at medbringe egne drikkevarer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Medlems kontingent  

Det er tid til fornyelse af dit kontingent og som medlem får du tilsendt en personlig faktura for 2022 via mail. 

Den kommer i mailboxen som en særskilt faktura direkte fra vores nye regnskabssystem. Skulle du ikke have 

en mailadresse, så sender vi det pr. brev. OBS: Kontingentet er i år steget til 150 kr. og kan betales ved en 

bankoverførelse til kontonr. 6484-2002806 eller via Mobile Pay på nr. 36230 (Slangerup Speedway 

Supporters). Husk navn/navne og fakturanr. på dem som betalingen er for. 

 – Nye medlemmer kan altid indmelde sig via vores hjemmeside: Ssk-supporters.dk 

 

Hjælp til hjemmebaneløb. 

Vi har i Supporterklubben stort brug for hjælpere før og efter hjemmebane matcherne. Det er især til op 

pyntning på banen med div. flag, banner, opsætning af salgspavillon, salg af merchandise og nedtagning af det 

hele igen. Vi prioriterer, at se løbene og derfor lukkes salgsboden pt. kl. 18.15.  

Tag kontakt til Bettina på tlf. 28577598, hvis du kan hjælpe med bare en lille del af det. 

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 @ Stenør foto. 

Vi glæder os til at se rigtig mange på Slangerup Supportere på speedwaybanerne i år   

 

På bestyrelsens vegne 

Formand Bettina Nørgaard 

Supporternes bustur til Holsted 2016 

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

