BILLETTER TIL VM SPEEDWAY NU I SALG
Efter fem åre pause byder Vojens Speedway Center igen på VM-grandprix. Det sker
lørdag den 7. september, og nu er billetsalget til den store event skudt i gang.
Siden nyheden om Jacob Olsens overtagelse af Vojens Speedway Center blev kendt, har der
været en stærkt stigende efterspørgsel på billetsalg til det danske VM-grandprix 2019.
- Interessen fra både ind- og udland er heldigvis stor, men der har været mange ting, som
lige skulle på plads, og nu er vi klar til at trykke på knappen, fortæller Jacob Olsen.
Billetpriserne ligger på samme niveau som ved sidste VM-løb i 2014, og det er meget bevidst.
- Priserne i Parken og Horsens var høje for mange speedwayfans, fordi der var tale om
opbyggede engangsbaner på fodboldstadions. Disse ekstra udgifter er vi sparet for i Vojens,
og derfor kan vi holde niveauet på noget, der minder om fx en koncert, siger Jacob Olsen.
Spændende tidspunkt
Det danske grandprix bliver det tredjesidste i årets VM-serie, lige før Cardiff og Torun.
Traditionelt er det her, at medaljekampen for alvor begynder at finde sin afgørelse, ligesom
opgøret om top otte, der giver direkte adgang til 2020, vil være på kogepunktet.
Danmark har i år den tidligere bronzevinder Niels Kr. Iversen og den regerende Europamester
Leon Madsen med i serien. Der vil samtidig være stor spænding om, hvilken dansk kører, der
modtager et wildcard til den 7. september. I 2012 var det Michael Jepsen Jensen, der
udnyttede chancen til fulde, da han sensationelt overhalede Nicki Pedersen i det næstsidste
sving i finalen og vandt.
Ny hjemmeside
Jacob Olsen har i januar også haft fokus på etableringen af en ny hjemmeside i samarbejde
med den unge webudvikler Mathias Ravn-Nielsen fra Kolding.
- Vi samler informationerne omkring vores kommende aktiviteter. Men den skal også være et
forum for andre typer af features og speedwayhistorier, så det bliver et sted, hvor alverdens
speedwayfans jævnligt vil kigge forbi og finde relevant underholdning, fortæller Jacob Olsen.
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