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Sponsor søges 
til vores hyggelige 
og traditionsrige 

bustur til Holsted  

Nyhedsbrev nr. 36 - og indkaldelse til  

ordinær generalforsamling. 
 

Godt nytår alle sammen. 

Ja, så er det igen tid til forberedelserne for den nye sæson. 

Fakturaerne til årets kontingent er sendt ud og vi invitere allerede til det første arrangement og indkalder til 

generalforsamling. Derudover er vi i fuld gang med designs af nyt og forfriskende Supportertøj. Glæd Jer  

 

Der ændres også lidt i afviklingen af Metal Speedway league i år. 

SES Sønderjyske er nyt hold med hjemmebane i Vojens.  

Vinderen af grundserien skal afholde Superfinalen d. 23/9-2020 og holdet på 2. pladsen er også direkte 

kvalificeret. Holdet på 3. pladsen er vært ved en semifinale for holdene fra 3.-6. pladsen.  

Ingen hold har forudgående point med i Superfinalen, så den endelige vinder af Metal Speedway League er 

det bedste hold i selve Superfinalen. 

 

Bruttotruppen for 2020 

Der er endnu ikke tegnet kontrakt med alle kørerne endnu.  

Vi har selvfølgelig Mikel Michelsen med igen i år og vi vil gerne ønske 

ham et STORT tillykke med hans flotte europamesterskab sidste år.  

Vi glæder os til at følge hans karriere både i Slangerup, på landsholdet og 

på internationalt plan. Mon ikke han snart også er fast kører i GP serien. 

 

I skrivende stund ser liga holdet således ud: 

A: Mikkel Michelsen 

B: Andreas Lyager 

B: Dawid Lampart 

B: Rohan Tungate 

C: Jonas Seifert-Salk 

C: Keynan Rew  

D: Emil Pørtner 

D: Jacob Bukhave 

 

Derudover vil Slangerup have et 1. div og 2. div hold i 500 ccm og 

selvfølgelig div. hold i 85 og 50 ccm. 

Vi ønsker alle kørere og hold held og lykke i den kommende sæson. 

 

Løbskalender for Ligaholdet: 

D. 22/4  Hjemme imod   Holsted 

D. 29/4  Hjemme  imod   Fjeldsted 

D. 6/5    Ude   imod   Fjeldsted 

D. 13/5 Hjemme imod  Grindsted 

D. 27/5 Ude  imod  SES Sønderjyske 

D. 29/5 Ude   imod  Reg. Varde 

D. 3/6  Hjemme imod  SES Sønderjyske 

D. 17/6 Ude   imod  Holsted – OBS Bustur 

D. 24/6 Ude  imod  Esbjerg 

D. 1/7  Hjemme imod  Esbjerg 

D. 29/7 Hjemme imod  Reg. Varde 

D. 5/8  Ude  imod  Grindsted 

D. 9/9  Semifinale  

D. 23/9 Superfinale 
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Værkstedsbesøg  

Supporterklubben arrangere værkstedsbesøg hos Jonas Saifert-Salk  

Onsdag d. 19/2-2020 kl. 19-21 

 

Kom og få en god speedwaysnak med Jonas og hans mekanikere. Hør om 

forberedelserne og forventningerne til den kommende sæson og ikke mindst en snak 

om maskinerne og teknikken bag. 

Adressen er Lyngerupgård, Lyngerupvej 72, 3630 Jægerspris  

– indkørsel lige overfor OK tanken. 

Tilmelding til Bettina på tlf. 28577598 

 

Medlems kontingent  

Det er tid til fornyelse af dit kontingent og som medlem får du tilsendt en personlig faktura for 2020 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. Kontingentet kan betales ved en bankoverførelse på 100 

kr. til kontonr. 6484-2002806 eller via Mobile Pay på nr. 36230 (Supporters Slangerup Speedway). Husk 

navn/navne på dem som betalingen er for. 

 

Generalforsamling: 

Vores ordinære generalforsamling bliver tirsdag d. 31/3-19 kl. 19.00 på Kingoskolen i  

Slangerup. 

Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 23/3-20. Vedtægterne og dagsordenen kan 

du finde på vores hjemmeside: www.Supporters.Slangerupspeedway.dk 

Efter generalforsamlingen vil repræsentant for SSK og Aps´ komme og fortælle om Speedway klubbens 

målsætning både for amatørerne og de professionelle, holdsammensætningen for 500 C, løbskalenderen 

m.m.  

Derudover vil vi vise vores nye flotte tøj kollektion frem. Der er mulighed for køb eller forudbestilling så du 

kan være klar til den første match. 

 

DMU Race Day lørdag d. 9/5. 

Slangerup Speedwayklub deltager i dette arrangement og det vil her være muligt at høre mere om klubben, 

ungdomsholdene, træningerne og evt. prøve en tur på de små maskiner. Tag gerne venner og familie med ud 

på banen denne dag. Se mere på DMU´s hjemmeside. 

 

Årskort 

Årskort til de 6 Metal Speedway League matcher på Slangerup Speedway Center i 2020 koster kun kr. 460,-

Årskortet er gyldigt til MSL grundserien og inkluderer ikke program og parkering.                                    

Brug linket til ticketmaster:  Årskort 

SSK kan godt bruge din hjælp til bla. klargøring af banerne i weekenderne i uge 11, 12 og 13.             

Kontakt Adam Tommerup på tlf. 31498837 

Supporterklubben gerne sende vores fakturaer og nyhedsbreve ud på mail, det er derfor meget vigtigt for os, 

at have din rigtige mailadresse. Ændringer eller tilføjelser sendes til: SSK_Support@hotmail.dk 

Vi glæder os til at se dig igen til vores generalforsamling eller til sæsonstart på Slangerup Speedwaycenter. 

 

På bestyrelsens vegne 

Formand Bettina Nørgaard 

 

OBS – Se indkaldelse til Supporterklubbens generalforsamling på næste side. 

 

 

https://www.ticketmaster.dk/event/slangerup-speedway-klub-arskort-2020-billetter/478431
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Slangerup Speedway Supporters 

indkalder til generalforsamling 
tirsdag d. 31. marts 2020, kl. 19.00 i ”Auditoriet” 
på Kingoskolen i Slangerup 

  

Kl. 19.00 Generalforsamling. 
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 2021. 

- Bestyrelsen foreslår en fastholdelse af kontingentet på kr. 100 

8. Valg af formand for 2 år. 

- Bettina Nørgaard ønsker genvalg 

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år 

- Jan Nørgaard ønsker genvalg.  

10. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 

- Eilif Elleby ønsker genvalg.  

- Finn Hansen ønsker genvalg. 

11. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 

12. Evt. 

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

Efter generalforsamlingen vil repræsentanter for SSK og Aps´ komme og fortælle om 

Speedway klubbens målsætning både for amatørerne og de professionelle, 

holdsammensætningen for 500 C, løbskalenderen m.m.  

Vi vil også præsentere vores nye tøj kollektion, som kan købes og forudbestilles til levering 

ved den 1. hjemmematch d. 22/4 imod Fjeldsted. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


