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GODT NYTÅR 
 

2021 er bag os og kalenderen siger januar måned 2022. Vi håber I er kommet godt ind i 2022 sammen 

med jeres kære, samt at I har haft tid til at holde lidt fri henover julen og nytåret.  

Vi glæder os rigtig meget til vi skal i gang med at køre speedway igen. Sæson 2022 byder nemlig på 

massere af speedway i SpeedwayLigaen. Vi skal som minimum køre 14 matcher i grundserien med start 

fra april til september. Er vi blandt de bedste hold i SpeedwayLigaen er der mulighed for, at vi skal køre 

evt. semifinale og finale. Den danske speedway liga har fast løbsdag om onsdagen, og vi skal køre 7 

hjemmebane matcher på Sparekassen Danmark Speedway Arena i Brovst og 7 udebane matcher. 

Dermed er løbskalenderen i SpeedwayLigaen tilbage ved normalen, hvor alle klubberne møder hinanden 

2 gange i løbet af grundserien. Det er bare dejligt. Vi glæder os helt vildt til for alvor at komme i gang, 

samt til at se jer til ræs på Sparekassen Danmark Speedway Arena i Brovst. 

 

Siden sidste nyhedsbrev i december 2021 har vi fået truppen helt på plads til 2022 og der er blevet sat 

endelige klokkeslæt på løbskalenderen. I 2022 bliver alle matcherne fra SpeedwayLigaen livestreamet 

via en digitale medieplatform, som er styret af Spring Media fra Sverige, hvilket du kan læse mere om i 

nyhedsbrev. Vi kan også fortælle lidt om press and practice og teambuilding. 

 

God læselyst med nyhedsbrevet for januar 2022. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Nordjysk Elite Speedway 
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TRUPPEN 2022 
 
Truppen til 2022 er nu helt på plads. Som vi skrev i nyhedsbrevet for december 2021 ønskede vores 
holdlederstab, at tilføje én A-kører og én B-kører mere til truppen. Det er lykkedes. Vi har skrevet kontrakt 
med den tidligere slovenske Grand Prix kører Matej Zagar, der indgår i truppen som A-kører. Slutteligt har 
vi skrevet kontrakt med det store tjekkiske speedwayhåb 20-årige Jan Kvech, der indgår i truppen som B-
kører.  
 

Truppen til sæson 2022: 

 

A-KØRERE 
Leon Madsen (Danmark) 
Matej Zagar (Slovenien) 
 
B-KØRERE 
Thomas Jørgensen (Danmark) 
Ulrich Østergaard (Danmark) 
Mathias Thörnblom (Sverige) 
Damian Drozdz (Polen) 
Hubert Legowik (Polen) 
Jan Kvech (Tjekkiet) 
 
C-KØRERE 
Sam Jensen (Danmark) 
Paco Castagna (Italien) 
Matic Ivacic (Slovenien) 
Joel Andersson (Sverige) 
 
D-KØRERE 
Tobias Vangsted Thomsen (Danmark) 
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LØBSKALENDER 2022 

Løbskalenderen for sæson 2022 er opdateret med starttidspunkter. Vi kommer som minimum til at køre 14 
matcher i grundserien, hvoraf 7 matcher er på hjemmebane på Sparekassen Danmark Speedway Arena i 
Brovst og 7 matcher på udebane.  
 
Nr. 1 og nr. 2 i grundserien er direkte kvalificeret til finalen onsdag den 21. september 2022, hvor nr. 1 får 
hjemmebane i finalen. Nr. 3, nr. 4, nr. 5 og nr. 6 i grundserien skal køre semifinale onsdag den 14. september 
2022, hvor nr. 3 får hjemmebane i semifinalen. I semifinalen køres der om 2 pladser til finalen. I finalen 
starter alle holdene på 0 point og det bedste hold i finalen bliver dansk mester 2022. 
 

Følgende klubber deltager i SpeedwayLigaen i 2022: 
 
Esbjerg Vikings 
GSK Liga (Grindsted) 
Holsted Tigers 
Region Varde Elitesport (Outrup) 
Sønderjylland Elite Speedway (Vojens) 
Slangerup Speedway Klub 
Team Fjelsted 
Nordjysk Elite Speedway (Brovst) 
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LØBSKALENDER 2022 

RUNDE DATO  HJEMMEHOLD   UDEHOLD  
 
1 20. april 2022 kl. 18.30 Esbjerg Vikings   Nordjysk Elite Speedway 
  
2 27. april 2022 kl. 18.30 Nordjysk Elite Speedway  Sønderjylland Elite Speedway 
  
3  4. maj 2022 kl. 19.00 Region Varde Elitesport  Nordjysk Elite Speedway 

  
4 11. maj 2022 kl. 18.30 Nordjysk Elite Speedway  Esbjerg Vikings 
 
5 18. maj 2022 kl. 19.00 Sønderjylland Elite Speedway  Nordjysk Elite Speedway 
 
6 25. maj 2022 kl. 18.30 Nordjysk Elite Speedway   Region Varde Elitesport 
 
7 1. juni 2022 kl. 18.30 Slangerup Speedway Klub  Nordjysk Elite Speedway 
 
8 8. juni 2022 kl. 18.30 Nordjysk Elite Speedway  Slangerup Speedway Klub 
 
9 15. juni 2022 kl. 18.30 Nordjysk Elite Speedway  GSK Liga 
 
10 29. juni 2022 kl. 18.30 Holsted Tigers    Nordjysk Elite Speedway 
 
11 3. august 2022 kl. 18.30 Team Fjelsted   Nordjysk Elite Speedway 
 
12 10. august 2022 kl. 18.30 GSK Liga   Nordjysk Elite Speedway 
 
13 17. august 2022 kl. 18.30 Nordjysk Elite Speedway  Team Fjelsted 
 
14 24. august 2022 kl. 18.30 Nordjysk Elite Speedway  Holsted Tigers 
 
 
 
15 14. september 2022 kl. 19.00    EVT. SEMIFINALE 
   
16 21 september 2022 kl. 19.00    EVT. FINALE 
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NORDJYSK ELITE SPEEDWAY 2022 – TRUP, STAB & BESTYRELSE 
 

TRUPPEN PR. 11/12-2021: 
 
A-KØRERE 
Leon Madsen (Danmark) 
Matej Zagar (Slovenien) 
 
B-KØRERE 
Thomas Jørgensen (Danmark) 
Ulrich Østergaard (Danmark) 
Mathias Thörnblom (Sverige) 
Damian Drozdz (Polen) 
Hubert Legowik (Polen) 
Jan Kvech (Tjekkiet) 
 
C-KØRERE 
Sam Jensen (Danmark) 
Paco Castagna (Italien) 
Matic Ivacic (Slovenien) 
Joel Andersson (Sverige) 
 
D-KØRERE 
Tobias Vangsted Thomsen (Danmark) 
 
 
(Holdlederstaben forventer at tilføje én A-
kører og én B-kører mere til truppen) 
 

HOLDLEDERSTABEN: 

 

HOLDLEDER 

Janus Millard 

 

ASSISTERENDE HOLDLEDER 

Karsten Schmidt Jørgensen 

 

 

BESTYRELSEN: 
 
DIREKTØR 
Allan Thomsen 
 
PRESSE/MEDIER 
Rasmus Larsen 
 

 

PRESS AND PRACTICE 
 
I nyhedsbrevet for december 2021 skrev vi, at vi ville afholde et pressemøde, hvor vi ville præsentere vores 
kørertrup og holdlederstab for sæson 2022.  Pressemødet bliver formentlig afholdt onsdag den 13. april 2022 
på Sparekassen Danmark Speedway Arena. Her vil pressen blive inviteret og der vil være mulighed for at 
sponsorere, fans m.v. kan komme og hilse på kørerne og få en snak med folkene i og omkring klubben. Efter 
pressemødet er det planen, at vi skal køre en testmatch mod et andet hold. Allerede ugen efter, onsdag den 
20. april 2022 kl. 18.30, går det løs i SpeedwayLigaen, når vi på udebane skal møde Esbjerg Vikings. 
Mere information om press and practice tilgår.  
 
 

TEAMBUILDING 
 
Kørertruppen og holdlederstaben sendes afsted på teambuilding lørdag og søndag den 5-6. februar 2022, for 
at ryste dem godt sammen inden sæsonstart. Her vi kørerne og holdlederstaben få mulighed for, at lære 
hinanden endnu bedre at kende igennem diverse samarbejdsøvelser m.v.  
Vi følger op på teambuildingen i næste nyhedsbrev. 
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AFVIKLING AF SPEEDWAY LIGAEN 2022 

 

LØBSKALENDER 2022 MÅLSÆTNING OG VISIONER 2021 I FOTOS 
 
Leon Madsen præsenteret på pressemøde tirsdag den 8. juni 2021: 

 

 

2021 I FOTOS 
 

Sejr på 44-40 over Esbjerg Vikings på Sparekassen Danmark Speedway Arena 
i Brovst onsdag den 18. august 2021: 

SPRING MEDIA - LIVESTREAMING 
 
Hvad er Spring Media? 
 
Spring Media med hovedkontor i Stockholm er et svensk internationalt sportsmediebureau med stor 
passion for speedway. Siden 2018 har Spring Media produceret livestream fra den polske, britiske, 
svenske og franske speedwayliga. Livestreamingen kan mod betaling ses i hele verdenen via en særskilt 
ligakanal, som hver liga har. Speedwayklubberne i Polen, England, Sverige og Frankrig oplevede og 
oplever stadigvæk en markant stigning i deres eksponering og omsætning efter Spring Media begyndte 
at livestreame deres matcher. 
 
Hvornår begynder Spring Media at livestreame fra SpeedwayLigaen?  
 
Fra sæson 2022 livestreamer Spring Media alle matcherne fra SpeedwayLigaen. Aftalen med Spring 
Media skal være med til at løfte SpeedwayLigaen til et højere niveau end i dag. SpeedwayLigaen og 
Spring Media har indgået en aftale gældende fra 2022 til og med 2025. 
 
Hvad betyder livestreamningen for Nordjysk Elite Speedway og SpeedwayLigaen? 
 
Rent praktisk betyder aftalen med Spring Media, at vi i Nordjysk Elite Speedway bliver eksponeret 
endnu mere i fremtiden, hvilket også kommer vores sponsorer til gavn, da vi sammen bliver endnu 
mere synlig. Vi håber på, at aftalen med Spring Media vil være med til at øge den kommercielle værdi 
af både SpeedwayLigaen og selvfølgelig også Nordjysk Elite Speedway som klub. Vi er meget positive 
over aftalen og ser frem til samarbejdet med Spring Media. 
 
Hvor og hvordan kan man se matcherne fra SpeedwayLigaen? 
 
SpeedwayLigaen får sin egen streamingkanal, hvor alle vil kunne købe adgang til lige netop den match 
man ønsker at se. Spring Medias setup vil være professionelt, således seerne får en god oplevelse uden 
dårlig lyd, dårlige kameravinkler, dårlig grafik m.m. 
 
Læs mere om Spring Media på deres hjemmeside: springmedia.se 
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UNDER LOOPEN: 
 
AALBORG LUFTHAVN 

 
Da Nordjysk Elite Speedway blev stiftet tegnede Aalborg Lufthavn et guldsponsorat med Nordjysk Elite 
Speedway. Aalborg Lufthavn har forlænget deres sponsorat og er igen i 2022 guldsponsor i Nordjysk Elite 
Speedway. 
 
Aalborg Lufthavn er beliggende 6 km nordvest for Aalborg og er Danmarks 3. største lufthavn. Fra 2008 
til 2019 fordoblede Aalborg Lufthavn passagertallet, således der i dag, på et normalt år, er omkring 1,5 
mio. passagerer, som benytter Aalborg Lufthavn. 
 
Aalborg Lufthavn er kendt for et meget højt serviceniveau. Primært tiltrækkes passagerne fra Jylland på 
grund af spændende rejsemål, 6.000 gratis p-pladser og direkte tog til lufthavnen. 
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UNDER LOOPEN: 

 
LBS Staal 
 
LBS Staal tegnede i 2021 et sølvsponsorat med Nordjysk Elite Speedway. LBS Staal har forlænget deres 
sponsorat og er igen i 2022 sølvsponsor i Nordjysk Elite Speedway. 

 
LBS Staal A/S er beliggende i den nordjyske by Pandrup og drives af Lasse Have Nielsen og Preben Lausten. 
LBS Staal har siden 2017 været underleverandør af bearbejdede metalemner til maskinindustrien, men 
leverer også til øvrige brancher. 
 
LBS Staal er specialister i skræddersyede og tidssvarende løsninger, som løser den enkelte kundes behov 
og opfylder industriens krav til sikkerhed. De udvikler, producerer og leverer løsninger inden for 
laserskæring, kantbukning, slibning, afgratning og svejsning. 
 
Uanset omfang, type og kunde er deres faglige ekspertise og den håndværksmæssige kvalitet altid 
omdrejningspunkt for udførelsen af hver enkelt opgave. De går aldrig på kompromis med kvaliteten i deres 
produkt. Det gælder såvel materiale og holdbarhed som det endelige resultats finish og brugbarhed. LBS 
Staal leverer med andre ord udelukkende håndværk, som de kan være stolte af. At levere produkter af høj 
håndværksmæssig kvalitet stiller også høje krav til det udstyr, de benytter. Derfor anvender de selvfølgelig 
kun det bedste udstyr og de bedste værktøjer, som alt sammen lever op til de krav, de stiller. 
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2021 I FOTOS 
 

Sejr på 44-40 over Esbjerg Vikings på Sparekassen Danmark Speedway Arena i Brovst 
onsdag den 18. august 2021: 

NÆSTE NYHEDSBREV 

Næste nyhedsbrev udsendes i februar 2022. 
 
Har du kommentarer eller spørgsmål til nyhedsbrevet er du altid velkommen til at kontakte os. 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Bestyrelsen i Nordjysk Elite Speedway 
Sparekassen Danmark Speedway Arena 

Over Søen 12 
9460 Brovst 

Tlf.nr. 21 74 71 84 (direktør, Allan Thomsen) 
E-mail. athomsen@nordjysk-elite-speedway.dk 

nordjysk-elite-speedway.dk 
CVR.nr. 41 43 72 43 

 
 

Følg os på de sociale medier:  

mailto:athomsen@nordjysk-elite-speedway.dk

