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Pressemeddelelse fra Kronjyllands Speedway Club, d. 28. maj 2018.         
(af Flemming Mastrup) 

EM SPEEDWAY PÅ FLADBRO - RANDERS 

Kronjyllands Speedway Club er søndag den 10. juni vært for EUROPEAN 

250 YOUTH SPEEDWAY CUP – Europamesterskabet for 250cc kørere er af FIME (FÉDÉRATION 

INTERNATIONALE DE MOTOCYCLISME EUROPE) tildelt speedwayklubben i Randers. Fra Danmark har fem kørere 

kvalificeret sig til semifinalerne, der køres på Fladbrobanen lørdag den 9. juni. Kørere fra ikke mindre end 

femten nationer deltager – og i finalen søndag kåres europamesteren. 

Kronjyllands Speedway Club og Randers kommer igen på Europakortet, når klubben fortsætter med 

events på internationalt niveau på den, i speedwaykredse, kendte Fladbrobane.  

Formand Keld Hagen udtaler følgende:  ”FIME-løbet er klubbens andet med international titel. Det ses som 

en positiv udvikling for Dansk Motorsport - men især for os i Kronjyllands Speedway Club og Randers.  

Sådanne arrangementer kræver mange ressourcer - og vi er stolte af, at være værter og dermed give alle 

den bedste sportslige oplevelse. Et af målene er herigennem, at sikre den fortsatte udvikling og interesse for 

sporten lokalt”. 

Randers Kommune kommer i fokus, og sammen med sponsorer og samarbejdspartnere er de en stor støtte 

og opbakning. Uden denne hjælp og støtte ville vi ikke kunne gennemføre et sådant EM-publikumsløb, som 

vi skal opleve i denne weekend. ” 

Fakta: 

 Banes adr.: Randersvej 94, Fladbro, 8870 Langå (Randers) 
Lørdag den 9. juni 2018: 

 Træning Kl. 9.30 og 11.30  
 2 Semifinaler Kl. 14.00 og 17.00 

Søndag den 10. juni 2018: 
 Publikumsløb med entré og adgang fra kl. 12.00. 
 Kørerpræsentation kl. 13.45. 
 EM-finale kl. 14.00 

 

Pressekontakt / yderligere oplysninger:  

 Keld Hagen tlf. +45 6179 0737            

 Pia Dalum tlf.   +45 4188 6585 

Links: 

 FIME : www.fim-europe.com 

 KSC   : www.ksc-speedway.dk 

 DMU: www.dmusport.dk  

 

Med venlig hilsen   Kronjyllands Speedway Club 
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