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Nyhedsbrev nr. 47 
 

Sommerpause 

- og for nogen et lille pusterum fra liga speedway. Der er dog bl.a. mulighed for at se SEC  

og Nations off Speedway, der er flyttet til Vojens fra d. 27-31 juli med deltagelse af bl.a. Mikkel Michelsen. 

 

Stillingen pr. 20/7-22. 

Slangerup ligger pt. på en 4. plads efter 4 vundne matcher på 9 løb.  

Især SES og Holsted har været skarpe og må betragtes som dem, der kæmper om førstepladsen og retten til 

afholdelse af finalen d. 21/9.  

Vi må fokusere på 3. pladsen, som giver en hjemmebane fordel ved semifinalen d. 14/9. 

Sæsonen i år har været præget af utrolig mange grimme og uheldige styrt. Flere ryttere kører på trods af 

skader og Slangerup holdet er da heller ikke gået ramt forbi. Skader som også har påvirket vores resultater. 

Vi håber det bedste for dem alle. Vi er fans af god speedway og ikke styrt. 

 

 
 

Løbskalenderen for Slangerup Speedway klub 2022: 

 

D. 20/4 kl. 18:30 Slangerup – Fjelsted  Resultat: 43-35 

D. 27/4 kl. 18:30 Holsted – Slangerup  Resultat: 44-36 

D.   4/5 kl. 18:30 Slangerup – Grindsted  Resultat: 47-37 

D. 11/5 kl. 18:30 Fjelsted – Slangerup  Resultat: 22-20 

D. 18/5 kl. 18:30 Slangerup – Holsted  Resultat: 41-43 

D. 25/5 kl. 18:30 Grindsted – Slangerup  Resultat: 43-40 

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

D.   8/6 kl. 18:30 Nordjysk Elite – Slangerup Resultat: 28-56 

D. 15/6 kl. 19:00 SES – Slangerup   Resultat: 42-40 

D. 29/6 kl. 18:30 Slangerup – Reg. Varde Resultat: 43-41 

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

D. 10/8 kl. 18:30 Slangerup – SES 

D. 17/8 kl. 18:30 Esbjerg – Slangerup  OBS: Der arrangeres fælleskørsel i privatbiler. 

D. 24/8 kl. 19:00 Reg. Varde – Slangerup OBS: Der arrangeres fælleskørsel i privatbiler. 

D. 30/8 kl. 18:30 Slangerup – Nordjysk Elite     OBS: Det er den udskudte match fra d. 1/6 

D. 14/9 kl. 19:00 ?   Semifinale   OBS: Der arrangeres fælleskørsel i privatbiler. 

D. 21/9 kl. 19:00 ?   Finale   OBS: Der arrangeres buskørsel, hvis Slangerup 

deltager. 
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Kom også ud på banen og se 1. div. i 500 cc, de levere faktisk nogle rigtig gode 4 holds  

matcher. Der er gratis indgang.  

Der er følgende løb i Slangerup: 

D. 7/8  kl. 10.15 500 cc 2. div.  

D. 7/8   kl. 13.15 500 cc 1. div. 

D. 17/9 kl. 10.15 500 cc 1. div. 

D. 1/10 kl. 10.15 Anne Holms talentløb 50 cc 

D. 1/10 kl. 13.15 Anne Holms talentløb 85 cc 

 

Par EM, Markedsdag og Jazzfestival i Slangerup d. 27/8. 

Slangerup fester og Speedwayklubben lægger bane til Par EM for 500cc lørdag d. 27/8 med start kl. 14. 

Billetter kan købes på Billetlugen for 125 kr. + gebyr eller ved indgangen for 150 kr. 

 

Start dagen med et besøg i byen, hvor der afholdes hyggelig markedsdag, med musik i gaden i forbindelse 

med Jazz festivalen. Efter løbet er der endnu mere musik i Jazzfestival teltet. 

 

Andre spændende løb i Danmark 

D. 6/8  EM 250 cc for par i Randers 

D. 7/8  EM 85 cc i Randers 

D. 10/9 SGP i Vojens 

 

10 års jubilæum 

Supporterklubben kan fejre 10 års jubilæum i år.  

Fra stiftende generalforsamling i 2012 med 54 medlemmer er vi 

Danmarks største speedway Supporterklub med lige over 200 

medlemmer. 

Vi er startet i det små med fokus på at skabe gode aktiviteter for publikum i Slangerup og interesse for 

speedway. Være synlige på lægterne, ikke mindst med flag, banners og supportertøj i de flotte gule farver. 

Kørerne skal mærke vi er her for at bakke dem op både i medgang og modgang. 

Vi udsender nyhedsbreve gennem hele året, arrangere busture og fælleskørsel til udebane matcher, har div. 

konkurrencer, er på værkstedsbesøg hos kørerne, har små foredrag eller oplæg fra kørere, trænere og 

personer i speedwaysporten, ser Speedway Grand Prix på storskærm med fællesspisning, hylder kørerne med 

en ”Supporter pokal” og giver forskellige bidrag til ungdomsholdene på 50 og 85 cc.  

 

Vores hidtil største arrangement var, da vi så ”Kongernes fald” i den 

lokale biograf med Ib Søby og Henrik Andersen som konferencier og 

tlf. interview med Ole Olsen.   

Vores udvalg af merchandise er udvidet år for år og nu kan vi 

præsentere et rigtig flot udvalg med både caps, t-shirts, hoodies, soft 

shell jakker, varme jakker, halstørklæder, halsediser, huer, flag, 

solbriller, paraplyer, modelcykler. 

 

 

I anledning af jubilæet har vi taget et begrænset parti flotte Supporterkrus hjem. Vi sælger dem til 

indkøbspris, som kun er 50 kr./stk. – først til mølle så længe lager haves. 

 

Lille jubilæumsgave:  

Vi har også fået fremstillet Supporternøgleringe  

– de er i denne anledning gratis for alle vores 

medlemmer, som har betalt deres kontingent for 

2022.  

Kom forbi salgsboden på banen og få den udleveret. 
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Stemningsbilleder igennem 10 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
    Slangerup d. 22/7 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 

 

 

 

 

 

 

 



  
    Slangerup d. 22/7 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 

 

 

 

Merchandise – Udsalg. 

Vi holder udsalg på vores ensfarvede gule og sorte t-shirts,  

trøjer med lynlås og tanktops, først til mølle - kun få størrelser tilbage.  

Køb dem i salgsboden fra d. 3/8. 

 

Fælleskørsel 

Vi vil koordinere kørsel til Esbjerg d. 17/8 og Varde d. 24/8, samt semifinalen d. 14/9, hvis Slangerup 

deltager og ikke selv skal afholde den. 

Kontakt Bettina på tlf. 28577598, hvis du skal afsted og evt. kan have nogen med i bilen eller har brug for 

kørelejlighed. Der vil være mulighed for fribilletter til matcherne.  

 

Bustur 

Kvalificere Slangerup sig til finalen d. 21/9, så arrangeres der bustur for Supporterne m.fl. Så sæt et stort X i 

kalenderen, søg for en tidlig fridag. Prisen er ikke fastlagt, vi kan håbe på nogle venlige sponsorater .  

Forhåndstilmelding kan ske allerede nu via vores hjemmeside under events eller på tlf. 28577598. 

Mere info senere. 

 

Konkurrencer: 

Alle Supportere, som har betalt deres kontingent for i år, er med i lodtrækning af fribilletter til en 

hjemmematch.  

Vinderene er: 

D. 29/6 - Helge Olsen 

D. 29/6 - Brian Colberg 

D. 3/8 -   Torben Wichmann 

D. 3/8 -   Henrik Krull Jørgensen 

 

På banen har vi også afstemning om ”Dagens bedste Slangerup kører”. 

Ønsker du at deltage i konkurrencen kan du altid få en stemmeseddel ved Supporternes salgsbod. 

Du kan vinde en fribillet til en hjemmebanematch. 

Vindere fra d. 29/6 er: 

- Else-Marie Bundgaard 

- Pia Rasmussen 

De heldige vindere vil blive kontaktet for udlevering af fribilletter. Tillykke til dem alle. 

 

Ny kassere - VIGTIGT 

Vores kassere igennem 9 år, Tine Bjørnestad stopper ved næste generalforsamling.  

Vi leder nu efter nye kandidater til denne vigtige post. Vores bestyrelsesmøder foregår oftest via skype. Tine 

vil være behjælpelig med overdragelse og introduktion af regnskabet, samt udarbejdelse af årsregnskabet som 

udføres i e-conomic. Vi er momsregistreret. Har du tid og lyst til at indtræde i bestyrelsen hører vi gerne fra 

dig, kender du nogen så giv endelig beskeden videre. Vi kan ikke klare os uden en kassere i bestyrelsen. 

Kontakt Bettina på tlf. 28577598 for mere info. 

Tilbud 50 kr. 
 
kr.kr

.   

Tilbud 50 kr. 
  

Tilbud 100 kr. 
  

Tilbud 50 kr. 
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Hjælp til hjemmebaneløb. 

Det er ikke lykkedes at få mere hjælp – men vi prøver igen  

Vi er rigtig presset på tiden til oppyntning med flag og bannere før løb, som evt. kan gøres  

om tirsdagen, samt klargøring af vores salgsbod til kl. ca. 17 på løbsdagen. 

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

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

 

Medlems kontingent  

Check om du har betalt dit kontingent for 2022. 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 

 

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 at se rigtig mange Slangerup Supportere på speedwaybanerne i år   

 

På bestyrelsens vegne 

Formand Bettina Nørgaard 
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