Madsen wycofał się z walki o złoto! Dzika karta dla
Kildemanda
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W czwartek, 30 maja na torze w Holsted odbędzie się finał Indywidualnych Mistrzostw
Danii. Główny trzon obsady był znany po wcześniejszych nominacjach oraz półfinale, który
rozegrano 23 maja w Brovst. Finalnie doszło jednak do kilku zmian.
Pierwotnie z półfinału w Brovst awans miało uzyskać 10 zawodników oraz dwóch rezerwowych. Oni
mieli dołączyć do nominowanej wcześniej piątki, a jednemu z Duńczyków planowano wręczyć „dziką
kartę”. Ostatecznie, poprzez zawirowania z kolizjami terminów, z Brovst awans uzyskała najlepsza
ósemka z dwoma zawodnikami rezerwowymi.
Wcześniej nominację bezpośrednią otrzymali Niels Kristian Iversen, Mikkel Michelsen, Nicki
Pedersen, Leon Madsen i Kenneth Bjerre. Do nich dołączono jeszcze Frederika Jakobsena, co razem
dawało 14 zawodników. Nadal zostały jednak jeszcze dwa miejsca. Już w dzień półfinału przekazano
informację o zaproszeniu do finału Bjarne Pedersena, zatem wolna była tylko jedna pozycja startowa.
Wcześniej, z pierwotnego udziału w zawodach w Brovst, z powodu kolizji terminów nie mogli wziąć
udziału Ander Thomsen i Peter Kildemand. Jak czytamy na profilu Holsted Tigers w mediach
społecznościowych, to właśnie ten drugi zawodnik zajął ostatnie miejsce w obsadzie. Obaj z
Thomsenem reprezentują Team Fjelsted. Menadżer tego zespołu nie ukrywał oburzenia faktem, że
drugiego zaproszenia, w związku z zaistniałymi okolicznościami i kolizją w polskiej lidze oraz startem
w SEC Challenge w sobotę, nie otrzymał jego drugi podopieczny.

To jednak nie koniec zmian, a doszło do jeszcze jednej dość znaczącej. Z udziału w finale
zrezygnował Leon Madsen, który wycofał się tym samym z rywalizacji o medale Indywidualnych
Mistrzostw Danii! Jego miejsce przyznano René Bachowi, który po biegu dodatkowym, w półfinale w
Brovst wywalczył sobie pozycję pierwszego rezerwowego. Z pewnością nieobecność zwycięzcy
Speedway Grand Prix w Warszawie to strata dla widowiska w Holsted, na tym jednak będą mogli
skorzystać główni kandydaci do medali. Przypomnijmy, że w poprzednich siedmiu latach z rzędu
najlepszym Duńczykiem zostawał Niels-Kristian Iversen.
Obsada finału Indywidualnych Mistrzostw Danii - Holsted, 30 maja 2019:
Nicki Pedersen (Holsted Tigers)
Niels Kr. Iversen (Esbjerg Vikings)
Mikkel Michelsen (Slangerup)
Kenneth Bjerre (Holsted Tigers)
Peter Kildemand (Team Fjelsted)
Michael Jepsen Jensen (Region Varde)
Nicolai Klindt (Holsted Tigers)
Bjarne Pedersen (Esbjerg Vikings)
Mikkel Bech (Region Varde)
Rene Bach (Holsted Tigers)
Nikolaj Busk Jakobsen (Grindsted)
Frederik Jakobsen (Team Fjelsted)
Claus Vissing (Grindsted)
Rasmus Jensen (Holsted Tigers)
Jonas Jeppesen (Esbjerg Vikings)
Sam Jensen (Holsted Tigers)
Rezerwowi:
Mads Korneliussen (Region Varde)
Jonas Seifert-Salk (Region Varde)
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