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SÆSON 2022 STÅR FOR DØREN 
 
Sæsonstarten nærmer sig ovenpå vinterpausen. Det betyder, at man godt kan begynde at glæde sig til 
lyden af speedwaycykler der bliver gasset op, duften af methanol og spændingen om hvem der når først 
over målstregen. 
 
For vores vedkommende starter vi sæsonen på udebane onsdag den 20. april kl. 18.30, hvor vi skal en tur 
til Esbjerg. Men allerede ugen efter, onsdag den 27. april kl. 18.30, kører vi årets første hjemmebane match 
på Sparekassen Danmark Speedway Arena mod Sønderjylland Elite Speedway fra Vojens. 
 
I dette nyhedsbrev kan man bl.a. læse om vores Press & Practice arrangement den 13. april, KANDIS 
koncert den 25. maj, priser på billetter og sæsonkort, livestreaming af matcherne i SpeedwayLigaen m.m. 
 
Rigtig god læselyst! 
 
// Bestyrelsen i Nordjysk Elite Speedway 
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PRESS & PRACTICE 
 
 
Nordjysk Elite Speedway har fornøjelsen af at inviterer alle til Press & Practice på Sparekassen 
Danmark Speedway Arena i Brovst onsdag den 13. april 2022 fra kl. 15.30. 
 
Der er gratis adgang og vi håber så mange som muligt vil kigge forbi. 
 
Der vil være mulighed for at alle kan få en snak, et billede, en autograf, med kørerne og 
holdlederstaben. Det gøres dog opmærksom på at kørerne og holdlederstaben først og fremmest 
vil være tilgængelige overfor pressen. 
 
Presse/fotografer bedes tilmelde sig til direktør Allan Thomsen på tlf.nr. 2174-7184 eller på mail 
athomsen@nordjysk-elite-speedway.dk 
 
Program for dagen vil være følgende: 
 
Kl. 15.30-16.00 Pressemøde 
Kl. 16.00-17.00 Fri træning 
Kl. 17.00-17.30 Pause 
Kl. 17.30-19.00 Testmatch (Ligatruppen og 1. division 500cc fra Brovst Speedway Club 

bliver inddelt I 2 hold) 
 
Følgende kørere fra ligatruppen kan opleves:  
 
Matej Zagar (A-kører), Ulrich Østergaard (B-kører), Mathias Thörnblom (B-kører), Jan Kvech 
(B-kører), Sam Jensen (C-kører), Paco Castagna (C-kører), Joel Andersson (C-kører), Matic Ivacic 
(C-kører), Tobias V. Thomsen (D-kører) og Patrick Bæk (D-kører). 
 
Adresse: 
 
Sparekassen Danmark Speedway Arena, Over Søen 12, 9460 Brovst. 
 
 

mailto:athomsen@nordjysk-elite-speedway.dk
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KANDIS KONCERT ONSDAG DEN 25. MAJ 
 

Når Nordjysk Elite Speedway onsdag den 25. maj hjemme på Sparekassen Danmark Speedway Arena i Brovst 

tager i mod ligarivalerne fra Region Varde Elitesport, vil der efter matchen være koncert med Danmarks mest 

populære danseband KANDIS, der fra indercirklen vil spille op til sang og dans. 

 

I 2022 skal KANDIS i gang med deres 33. koncertsæson. KANDIS har gennem årene opnået stor popularitet i 

både ind- og udland. Hver gang KANDIS spiller er målet, at publikum skal have en koncert der spreder stor glæde 

og begejstring. 

 

Direktør i Nordjysk Elite Speedway, Allan Thomsen, glæder sig over at der er lykkedes at trække KANDIS til 

Sparekassen Danmark Speedway Arena: 

”I Nordjysk Elite Speedway forsøger vi hele tiden at tænke nyt. Ideen med KANDIS opstod efter matchen på 

hjemmebane mod Esbjerg Vikings sidste år, hvor jeg gik og tænkte på at Sparekassen Danmark Speedway Arena 

kunne være den perfekte ramme om en koncert. KANDIS var et naturlig valg, da de har lokale rødder i bandet”, 

udtaler Allan Thomsen. 

 

Matchen den 25. maj er dagen før Kristi Himmelfartsdag, hvor de fleste har fri, hvilket har været vigtig i 

planlægningen: 

”Vi glæder os rigtig meget og ser frem til at give alle en rigtig god aften, først med en sejr over Region Varde 

Elitesport og efterfølgende et brag af en KANDIS koncert. Vi håber på, at se rigtig mange folk på lægterne og at 

mange vil bakke op om arrangementet. Billetter kan købes i forsalg på billetlugen.dk eller ved indgang på 

løbsdagen”, afslutter Allan Thomsen.   

                      FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE→ 
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BILLETPRISER: 

 

SÆSONKORT     495 kr. + gebyr. 

(BEMÆRK: Ved køb af sæsonkort har man adgang til alle 7  

hjemmebane matcher i grundserien + GRATIS  

adgang til KANDIS koncerten d. 25. maj)  

 

MATCH (NES-RVE) & KANDIS   285 kr. + gebyr. 

 

Kun KANDIS     185 kr. + gebyr. 

 

Kun MATCH (NES-RVE)    125 kr. + gebyr. 

 

Forhåndskøb dit sæsonkort eller billet på billetlugen.dk via linket: 

https://www.billetlugen.dk/artist/speedwayligaen/speedwayligaen-2022-nordjysk-elite-speedway-

3096651/ 
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BILLETTER & SÆSONKORT 2022 
 

Alle klubber i SpeedwayLigaen sælger billetter til deres matcher på billetlugen.dk. Hos os i Nordjysk Elite 

Speedway vil det stadigvæk være muligt, at købe sin billet ved indgangen på løbsdagen. Billetprisen er den 

samme alle stedet uanset om man ser speedway i Vojens, Slangerup, Fjelsted, Brovst osv.  

 

Billetprisen er i 2022 fastsat til 125 kr. + gebyr. 

(Børn t.o.m. 16 år har gratis adgang ifølge med voksen) 

 

Via billetlugen.dk har vi i Nordjysk Elite Speedway sat sæsonkort til salg. Sæsonkort kan også købes ved 

indgangen på Sparekassen Danmark Speedway Arena frem til og med maj måned. 

Ved køb af sæsonkort har man adgang til alle 7 hjemmebane matcher i grundserien + GRATIS adgang til 

KANDIS koncerten d. 25. maj. 

Vi har banket prisen på sæsonkort helt i bund.  

 

Prisen for NES-sæsonkort er KUN 495 kr. + gebyr. 

 

 



Side 7 af 9 
 

 

LIVESTREAMING – SPEEDWAYLIGAENPLAY.DK 
 

Fra sæsonstarten livestreames alle matcherne i SpeedwayLigaen via SpeedwayLigaens nye streamingplatform. 
 
Så hvis man er forhindret i at se vores matcher live på Sparekassen Danmark Speedway Arena i Brovst eller 
evt. vores udebane matcher, så er her et godt og professionelt alternativ. 
 
Priserne for livestreaming er følgende: 
 

89 kr. pr. match 
 

149 kr. pr. måned 
 
Hvis man tilmelder sig inden den 19. april, får man den første runde gratis. 
 
Tilmelding sker på speedwayligaenplay.dk 
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AFVIKLING AF SPEEDWAY LIGAEN 2022 

✓ I 2022 skifter den danske speedway liga navn til SpeedwayLigaen 
 

✓ Følgende 8 hold 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 og Nordjysk Elite 
Speedway (Brovst) 
 

✓ SpeedwayLigaen kommer til at bestå af en grundserie samt et slutspil med semifinale 
og finale 
 

✓ Alle hold møder hinanden 2 gange i grundserien – 1 gang på hjemmebane og 1 gang 
på udebane. Hvert hold skal som minimum køre 7 matcher på hjemmebane og 7 
matcher på udebane - i alt 14 matcher 
 

✓ Grundseriens nr. 1 og 2 er direkte kvalificeret til finalen. Grundseriens nr. 1 får 
hjemmebane fordel i finalen. 
 

✓ Grundseriens nr. 3 – 6 er kvalificeret til semifinalen, hvor semifinalens 2 bedste hold 
kvalificerer sig til finalen. Grundseriens nr. 3 får hjemmebane fordel i semifinalen. 
 

✓ Grundseriens nr. 7 og 8 skal ikke køre mere i 2022. 
 

✓ Holdene i finalen starter på 0 point og det er dermed det bedste hold på 
finaleaftenen som vinder danmarksmesterskabet 2022. 
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NES 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 
 
 
 


