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Speedway Emmen gaat het 6e seizoen in

Stockcar- en Bangerraces op 6 april
Ondanks het koude weer maakt Speedway Emmen zich op voor de openingsraces op
zaterdag 6 april. Deze meeting staat gelijk in het teken van de eerste World Qualifier
round Formule 1 stockcars waarvan de World Final in september verreden wordt in
het Engels Kings Lynn.
De organisatie is zeer trots op wat ze afgelopen jaren bereikt hebben. Samen met de ASE
Bangers-organisatie zijn er 10 wedstrijden gepland waarvan er twee in 1 weekend vallen,
dus zaterdag en zondag.
Naast de Formule 1 stockcars zullen de eerste wedstrijd ook de F2 stockcars en de junioren
in de F2 strijden in de Race Arena. Ook de Unlimited Bangers zijn aanwezig en hebben ten
tijde van schrijven alweer 60 aanmeldingen binnen.
Het afgelopen jaar zijn er weer records verbroken met het aantal deelnemers in iedere
klasse. Speedway Emmen verwacht ook dit jaar weer een hoge deelname in iedere klasse.
Naast de reguliere wedstrijden en kampioenschappen zal er dit jaar ook een speciale
meeting zijn op 22 juni. Hier zullen oude tijden herleven met DAF achteruitracen, caravan
races en Bangers.
Het afgelopen jaar kon Speedway Emmen ook niet achterblijven in het digitale tijdperk. Zo
werd een eigen Facebook pagina geopend. En niet zonder succes. Hieronder een aantal
statistieken.
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Deze facebook-pagina wordt dus goed bezocht. We proberen alle nieuwtjes zo snel mogelijk
met jullie te delen. Klik op Facebook Speedway Emmen voor een rechtstreekse link en “Like”
ons om van alle nieuwtjes op de hoogte te blijven.
Ook Twitter deed zijn intrede. Klik op Twitter Speedway Emmen voor een rechtstreekse link.
En natuurlijk de uitslagen van de wedstrijden zijn zeer snel online. Na een proef hadden de
heer en dame van de wedstrijduitslagen succes met Mylaps. Binnen 5 minuten staat de
uitslag van de race online.
Genoeg ontwikkelingen afgelopen jaar dus maar vooruitkijkend op 2013 hopen we op een
mooi racejaar. Dankzij rijders, publiek en natuurlijk de medewerkers zal Speedway Emmen
zijn uiterste best doen om er wat van te maken.
De complete race agenda staat op onze website.

We verwelkomen u op zaterdag 6
april in de Stockcar Arena en laat u
verleiden voor een dagje stockcaren bangerracing van de bovenste
plank tijdens de openingsraces van
ASE.
De wedstrijden zullen aanvangen
om 12:00u
Locatie: Veenakkers 35, 7881 XA
Emmer Compascuum.
De entree per dag is slechts € 15,–
voor volwassenen. Kinderen van 6
tot 12 jaar betalen € 2,-- en de
kleintjes tot 6 jaar kunnen gratis
naar binnen.
Hou de website van Speedway
Emmen in de gaten zodat U op de
hoogte blijft van alle nieuwtjes.

Foto Colin Casserley

See you in Emmen
ASE
www.speedwayemmen.nl
www.ASEbangers.com
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