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d Diskvalificeret

F Styrt (Fall)
M Diskval. for 2 Min.
R Udgået af heatet (Retired)
NS Ikke startet
Point Heat 1 - 14: 3-2-1-0
Point Skilleheat:  4-3-2-0

kun for matchbonuspoint

Taktisk reserve ikke tilladt <<< >>> Taktisk reserve tilladt, såfremt holdet er min. 6 point bagud.
Joker ikke tilladt <<< >>> Joker tilladt én gang, når holdet er min. 8 point bagud. Hjelmfarve Grøn

Kate Joker Po Bo Po Bo Po Bo Ant. Skille

gori Gæst Heat 6 7 int nus int nus int nus heat heat
R1 B3 B4 B3 R2

B3 R2 B4 R1 R1

R2 R1 B3 B3 B4

B4 R2 R2 R1 B4

B4 R1 B3 R2

Kate Joker Po Bo Po Bo Po Bo Ant. Skille

gori Gæst heat 6 7 int nus int nus int nus heat heat
H2 G4 G3 H1 G3

G4 G3 H1 H2 G3

G3 H2 G4 G4 H1

H1 G3 H1 H2 G4

H1 H2 G4 H2

Blanket S4.25

 >>> Joker tilladt én gang, når holdet er min. 8 point bagud. Hjelmfarve Sort
Taktisk reserve ikke tilladt <<<  >>> Taktisk reserve tilladt, såfremt holdet er min. 6 point bagud. 
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Hjemmehold Rød Blå:

Kl:

Arrangør:

Dato:

Gæstehold Hvid Gul:  

Match nr:

TEAM FJELSTED
APS

Målet er at give alle mulighed for at køre speedway på det niveau,  
der passer den enkelte kørers lyst, ambition, talent og indstilling.

Såvel top som bredde skal tilgodeses og respekteres. Endvidere er målet,  
at medlemmerne og alle der har deres færden hos os, får nogle positive  

og sunde op levelser, hvor det sociale element er af stor betydning.

Velkommen i   
Fjelsted Speedway Klub



Hvem er vi?
Denne lille folder skulle gerne give dig 
mulighed for, at få svar på nogle af de 
mange praktiske spørgsmål, der altid 
dukker op, når man har lyst til, eller alle-
rede er startet op i en ny sportsgren.

Hermed håber Fjelsted Speedway Klub, 
at du hurtigere bliver bekendt med for-
holdene i klubben og hurtigere vil føle 
dig hjemme. Det er vigtigt for os, at du 
får en god start i klubben. Folderen kan 
naturligvis ikke give svar på alt. Har du 
spørgsmål som folderen ikke kan besva-
re, kan du til enhver tid henvende dig til 
bestyrelsen eller et af vore udvalgsmed-
lemmer i klubben.

Lidt om Fjelsted Speedway Klub
Klubben er grundlagt i 1973. Klubben 
råder over en minibane, som benyttes af 
børn og unge i alderen 3 - ca. 15 år, og 
som kører enten micro-speedway på en 
50cc cykel (3 - 10 år), eller 80cc speed-
way på en 80cc cykel (8 - ca. 15 år).
Derudover råder klubben over en 500cc 
bane til voksne speedwaykørere i alle 
aldre fra 15 år og opefter.

Indmeldelse: Ved første fremmøde, 
hvor man ønsker at prøve sporten af, 
skal man have et aspirantlicens som 
koster 300 kr. Klubben ville gerne, at 
man kunne prøve gratis, men enhver der 
kører på en speedwaycykel i DMU-regi 
(Danmarks Motor Union) skal være ulyk-
kesforsikret under unionens kollektive 
forsikring.
Aspirantlicens gælder i max 2 måneder. 
Indløses herefter rigtig licens i samme 
kalenderår, modregnes de 200 kr. af de 
300 kr. i prisen for en kørerlicens.
Senest efter de 2 måneder skal du ind-
meldes i klubben.

Bemærk: Er køreren under 18 år skal 
mindst 1 af forældrene/værge ligeledes 
være medlem.

Forældre: Klubben er baseret på ind-
satsen fra frivillige trænere, ledere, 
medlemmer og forældre. Uden disse 
er der ingen klub. På begge baner er 
såvel kørernes som forældrenes indsats 
påkrævet sæsonen igennem.
Opgaverne er typisk pasning af kiosker-



ne, baner, udenomsarealer, bygninger, 
rengøring, op- og nedlukning i forår/
efterår, etc.
Det forventes helt klart, at begge 
forældre deltager aktivt i opgaverne 
i klubben og at man erhverver sig 
 officiallicenser. 
Henvend dig til et bestyrelsesmedlem og 
hør nærmere om vore forventninger. 

Klubliv: Klublivet foregår hovedsagligt 
på og omkring banerne. Vort klubhus, 
som er beliggende ved 500cc banen, 
bruges hele året, til forskellige arrange-
menter og som mødelokale. I vintermå-
nederne benyttes det til klubdage, tema-
dage, kørermøder og andre aktiviteter.

Udstyr: Er du ny speedwaykører, er 
alt du behøver i starten noget gammelt 
tøj. F.eks. flyverdragt, kedeldragt eller 
lign. Klubben har såvel speedwaycyk-
ler, styrthjelme, handsker og briller du 
kan låne gratis i prøveperioden. Vores 
500cc cykel kan vi dog kun udlåne mod 
brugerbetaling, da den er meget dyr 
at vedligeholde. Er man i 50cc + 80cc, 
efter prøveperioden ikke helt sikker på, 
om man vil fortsætte i sporten, kan det 
i særlige tilfælde aftales, at der lånes op 
til 1. mdr. mere mod betaling.
For 50cc kørere er der mulighed for at 
leje en microcykel over længere tid.
Såvel lån som evt. leje, skal aftales med 
formanden i klubben.

Sikkerhed: I al motorsport arbejdes 
der konstant med sikkerhed, for specielt 
udøverne. Dette gælder også i speed-
way. Der er grundlæggende udstyr og 
regler som skal være i orden og overhol-
des, for overhovedet at få lov til, at køre 
ud på en speedwaybane. Det er ikke for 
at genere kørere, forældre eller andre, 
men simpelthen af den årsag, at skulle 
uheldet være ude, er køreren så godt 
beskyttet mod skader som overhovedet 
muligt. Derudover dækker ingen forsikring, 
hvis ikke forholdene er 100 % i orden.

Sæson: Speedwaysæsonen løber typisk 
fra april til og med oktober, afhængig af 
vejret. Juli måned LUKKET. I vinterpe-
rioden er der dog særdeles mange ting 
der skal på plads efter en lang sæson og 
ikke mindst en del der skal forberedes 
inden en ny sæson. 
Derudover er der eksempelvis motoraf-
tener og andre aktiviteter vinteren igen-
nem. Derfor er speedwaysporten en 
sport, du har glæde af hele året.

Træningstider
Se venligst opslag i klubben samt på 
www.fjelsted-speedway.dk
 
Bestyrelse: Bestyrelsen består af 
mindst 5 medlemmer, som er valgt på 
generalforsamlingen. 

Kørermedlemskab: For kørere der ind-
løser kørerlicens i FSK.

Differentieret medlemskab
For kørere der har stamklub andetsteds, 
men ønsker at kunne træne i FSK, uden 
at skulle betale for det hver gang.

Almindeligt medlemskab
For alle andre end kørere, der ønsker 
at erhverve sig officiallicenser, eller blot 
støtte klubben. For kørere under 18 år 
gælder det, at mindst én af forældrene 
skal være medlem i denne kategori.



Verdensmester 2013 
Frederik Jakobsen 

Indmeldelse: Henvendelse til Annette 
Vesterskov.

Udmeldelse: Skal ske skriftligt til 
Annette Vesterskov, senest d.31.12.  
I modsat fald forpligtes man til 1 års 
medlemskab yderligere.

Sponsorer: Klubben har mange spon-
sorer, som vi er dybt afhængige af.  
Vil du være sponsor eller kender nogle 
der ønsker dette. Henvendelse til 
Annette Vesterskov.

Opførsel og grundholdninger
•   Når du som medlem eller gæst op-

holder dig i og omkring FSK skal du 
opføre dig ordentligt med respekt for 
andre mennesker.

•   Du repræsenterer speedwaysporten, 
dig selv, sponsorerne, klubben og 
DMU. Dette gælder naturligvis også 
når/hvis du befinder dig andre steder 
end i FSK.

•   Man skal som medlem og som gæst 
føle sig rigtig godt tilpas i FSK. ALLE 
er velkomne, så længe man efterlever 
klubbens regler.

Du kan finde mange flere oplysninger 
om speedway og om Fjelsted Speedway 
Klub på vores hjemmeside:  
www.fjelsted-speedway.dk

Klik også ind på: 
- www.speedway-league.com
-    FjelstedSpeedwayKlub
-    TeamFjelstedSpeedway

Du kan også altid henvende dig på tlf. 
eller mail til formanden.

Annette Vesterskov
Storebæltsvænget 86
5500 Middelfart 
Tlf.: 2497 1486
Mail: anv@vejlebrand.dk

Verdensmester 2010 
Anders Thomsen


