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Speedway: Bjarne P. revancherer med maksimum for Holstebro
28/04-2008

Efter et skuffende Grand Prix lørdag aften fandt Bjarne Pedersen topformen igen søndag eftermiddag, da han med
maksimum point førte an i Holstebros sejr på 48-38 over Fjelsted i Anti Rust Ringen Speedway League.

Bjarne Pedersen og Holstebro startede matchen med to 5-1’ere – og derfra var kursen sat mod en hjemmesejr – først i heat
seks fik gæsterne fra Fjelsted deres første heatsejr ved deres polske gæstekører Rafal Trojanowski.
”Trods det at vi førte hele matchen igennem, har jeg alt ære og respekt for Fjelsted – de gjorde alt hvad der var muligt og
sikrede dermed en spændende match hele vejen igennem”, sagde holdleder Erik Villadsen fra Holstebro efter matchen.
Fjelsted holdleder tog nederlaget med oprejst pande. ”Vi var en kant ringere end hjemmeholdet i dag og have måske lige
de uheld de andre ikke have med et par udelukkelser og et styrt, men jeg er fortrøstningsfuld før vores næste match på
hjemmebane allerede på onsdag”, sagde Jens Gade.
Jens Gade var dog ikke tilfreds med hjemmeholdets Claes Nedermark. ”Nej, jeg er for at sige det mildt stik-tosset – det
styrt som han er skyld i, og som skader vores Peter Kildemand, er helt vildt – noget rigtigt svineri”, rasede den fynske
holdleder efter uheldet, der også kostede Claes Nedermark en udelukkelse. Peter Kildemand var groggy efter styrtet, men
intet tyder på at han er kommet alvorligt til skade.
Scorer:
Holstebro Speedway Klub
Bjarne Pedersen 17+1
Leon D Madsen 10+1
Tomasz Bajerski 8+2
Kenni Arendt 8+2
Claes Nedermark 5
Fjelsted Speedway Klub
Rafal Trojanowski 16
Claus Vissing 12+1
Manuel Hauzinger 7+1
Peter Kildemand 1
Nicki Barrett 2
Dagens ”Stærke Partner” blev vunder af gæsternes Manuel Hauzinger foran hjemmeholdets Kenni Arendt, mens
hjemmeholdets Tomasz Bajerski blev kåret til ”Dages Fighter”.
Matchen blev overværet af 620 tilskuere.
Kommende matcher:
28-apr KL. 18.00 GRINDSTED / OUTRUP
30-apr KL. 18.30 FJELSTED / ESBJERG
30-apr KL. 18.30 HOLSTED / GRINDSTED
07-maj KL. 18.30 SLANGERUP / GRINDSTED
14-maj KL. 19.00 OUTRUP / BROVST
14-maj KL. 19.00 FJELSTED / SLANGERUP
18-maj KL. 14.00 HOLSTEBRO / HOLSTED
Stillingen efter dagens match:
MVUTKPMPBPP1Holstebro110048-383032Esbjerg110046-383013Slangerup100138-461014Fjelsted100138481015Brovst00000 - 00005Grindsted00000 - 00005Holsted00000 - 00005Outrup00000 - 0000
M = antal kørte matcher
V = antal vundne matcher
U = antal uafgjorte matcher
T = antal tabte matcher
KP = antal kørerpoint
MP = antal matchpoint
BP = antal bonuspoint
P = antal point (matchpoint og bonuspoint)
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