Af Palle Høst Andersen

FRA NISSEHØJ TIL NISSEBJERG
Midt i 1960’erne mistede Næstved Motor Klub tilladelsen til at køre på den
succesfulde motocrossbane Nissehøjen, og derfor ledte klubben med lys og lygte
efter et egnet terræn, hvor man kunne få tilladelse til at anlægge en ny motorbane.
Klubben fandt en landejendom i Nørre Tvede øst for Næstved, hvor agerjorden
var dårlig, en grusgrav som var tømt og en kalkgrav som var udgravet. Næstved
Motor Klub blev enig med ejeren om salget, men først efter meget svære forhandlinger med myndighederne og foretræde for justitsministeren lykkedes det for
klubben at få de nødvendige tilladelser til at opføre den nye motorbane. Anlægget
blev etableret som motocrossbane under navnet ”Nissebjerget”.
I 1968 var banen klar til åbningløbet, hvor Knud Lodals søn Søren Lodal kvitterede for sin fars store arbejdsindsats med etableringen af baneanlægget, ved at vide
DM i 250cc klassen.
Efter åbning af baneanlægget blev klubben velsignet med mange lokale talenter
som kunne gøre sig bemærket på internationalt niveau. Bl.a. havde John Hemmingsen fra Sakskøbing opnået gode resultater i udlandet på en 125cc KTM
og fik god omtale i den lokale presse. Det trak ekstra publikum til banen ved
Næstved.
Motorklubben var heldig at det lokale dagblad, Næstved Tidende, havde en motorsportsinteresseret redaktør, Otto Elbo, som bragte en hel side med ‘motorstof ’
hver onsdag. Her blev de lokale løb flittigt omtalt og de lokale kørere interviewet.
Hvilket var en fantastisk reklame for sporten og klubben.
Med en sund lokal base viste klubben mod til at fortsætte de internationale
satsninger mange år frem. I 1973 arrangerede NMK det internationale løb FIM
Cup for 125cc, der kort efter blev ophøjet til VM i 125cc.
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1 1974 arrangerede Næstved Motor Klub VM for 500cc klassen med hele
verdenseliten som deltagere. Det var navne som regerende verdensmester belgieren Roger de Coster på Suzuki, tyskeren Villy Bauer på Maico, englænderen
John Banks på CCM, amerikaneren Brad Lakey på Husqvarna, hollænderen
Gerrit Wolzink på Suzuki, finnen Heikki Mikkola på Husqvarna og svenskerne
Åke Jonsson på Yamaha, Christer Hammergren på Kawasaki og Arne Kring på
Husqvarna.
I pauser under løbet havde NMK engageret Gasolin med Kim Larsen til at spille.
Der blev ikke sparet på noget for at skabe stemning.
Igen i 1976 og 1978 blev der kørt VM på Motocrossbanen ved Næstved. Men nu
begyndte publikumsinteressen at falde. Kun 5.100 betalende tilskuere overværede
løbet i 1978. Resultatet blev et økonomisk underskud, hvorfor klubben droslede
ned for de store internationale løb.
I perioden 1993 til 1995 forsøgte man igen med internationale løb. Nu var det
Europamesterskaberne som man fokuserede på. Det blev en stor sportslig succes,
men det var ikke muligt at få økonomien til at hænge sammen. En æra med
mange store internationale løb på banen ved Næstved var afsluttet.
Baneanlægget, som i dag bærer navnet Nisseringen, bliver flittigt brugt til både
MC og billøb.

Øverst: En af starterne ved VM i 1957 på Nissehøjen. Sten Lundin, S, med nr. 2 , Lasse Gusstafson, S ,
med nr. 7,
Rene Baeten, B, med nr. 5, Boris Rasbro, DK, med nr. 17. Bemærk et udsnit af de ca. 15.00 0 tilskuere.
Længst til højre: Trængsel efter starten på et af sidevognsløbene på
Nissebjerget.
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Af Palle Høst Andersen

SOPHIENHOLMBANENS
SYV GODE ÅR
Brøndby Motor Club led under manglen på en permanent motocrossbane, men
i 1965 blev det lavet om. Her indgik BMC en lejeaftale om et areal ved Brorfelde
nær Holbæk. Perioden 1967 til 1974 vidner om store og gode løb på Sophienholmbanen, som den hed. Den havde deltagelse af mange kendte verdensnavne
inden for motocrosssporten.
En af initiativtagerne, Ib Christensen, fortæller:
”1. okt. 1967 kunne vi endelig afholde åbningsløb. NE J, hvor var det spændende.
I lang tid forhandlede vi med den tjekkiske mester Vlastimil Valek, som var den
internationale stjerne, men han kunne ikke få udrejsetilladelse. Han deltog dog
senere i løb på Sophienholmbanen. Vi havde så engageret os med andre udenlandske kørere til åbningen: svenske og norske kørere og så Ab de Groot fra
Holland.
Vi havde vedtaget nogle bestemte ritualer, som skulle gennemføres, såsom
præsentation af alle deltagere i dagens løb foran publikum - og så flaghejsning
på den store flagstang. Det understregede ligesom seriøsiteten i afviklingen af
stævnerne. Vi havde rigtigt mange nerver på. Ville der komme nogen publikummer? Hvordan fik vi det til at glide? Hvordan var kørerne tilfredse?
Vores indtryk var positivt, og aviserne der dengang var villige til at skrive om
banen og arrangementerne, var positive. Vi havde lægevagt og redningskorps
samt speaker til alle løb.Vi var glade for resultatet med anlæggelsen, og vi var
glade for de løb, vi fik afviklet. Vi var glade for, at publikummerne også kunne
lide det hele, for aldrig har der været så mange mennesker i bakkerne omkring
Sophienholm.
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14 dage efter vores første løb blev der rejst fredningssag på området, hvor banen
lå. Det var en bet for os, der havde lagt rigtigt mange timer i anlægget, men
tilladelser og papirarbejde i det hele taget var enormt. Og så kom der en københavner, som ejede en nærliggende gård, og lagde sag an mod banen. Det gav
hovedpine. Vi fik dispensation, og det fik vi flere gange, idet vi da heldigvis havde
fået gode venner i organisationer og myndigheder, som jo skulle følge loven. Men
mange kunne godt kunne se det positive i en motocrossbane på et areal, der ikke
kunne dyrkes afgrøder på. De støttede en samling crossfolk, der arbejdede seriøst
med sagerne. Dispensationer, protester og fornyede forhandlinger gjorde, at vi
trods alt kunne køre publikumsløb i ca. syv år på Sophienholmbanen.
Vi kørte utallige løb, landskampe, DM-stævner, speed cross, parløb, TV-transmitteret cross samt mange internationale løb, hvor sidevogne nok havde vores
største bevågenhed. I 1970 var vi begunstiget af et Motocross des Nations for
soloklassen, som skulle afvikles i Sverige, ugen efter vores løb. Vi fik et stjernefelt
til Sophienholmbanen, der ikke var set i Danmark siden 1955, hvor Randers
Motor Sport afviklede Motocross des Nations.
Vi var selv med i initiativet omkring indstiftelse af et verdensmesterskab for
sidevogne, idet vi forhandlede meget intenst med de svenske ledere fra SVEMO (Sveriges Motorunion, red.), og vi holdt de indledende møder på Øresund,
d.v.s. vi lånte et lokale på skibet der sejlede imellem Havnegade i København og
Landskrona. Vi tog turen over sundet et par gange, og så fik vi lagt forslaget frem,
et forslag som svenskerne, der jo var højt oppe i hierarkiet i FIM dengang, skulle
fremføre. Det blev vedtaget, og vi fik en afdeling til Danmark, som skulle afvikles
på Sophienholmbanen. Vi måtte så i gang med at udvide lidt, idet man fra FIM
krævede lidt mere længde på banen. Vi forelagde løbsplanerne for Danmarks

Radio, med henblik på en transmission, og for at gøre det forståeligt, lavede vi en
model af banen og fremviste den.
Danmarks Radio kom og filmede, men en transmission blev det ikke til (man
havde tidligere lavet et løb for fjernsynet hvor Gunner Nu Hansen var speaker,
men havde mange kvaler, idet reklamer ikke måtte præge fjernsynsbilledet). Dette
verdensmesterskab i sidevogns-motocross indebar, at deltagere fra lande, som
ikke tidlige havde været repræsenteret i Danmark, deltog.
En af de store opgaver var, at USSR ville stille med et hold på tre ekvipager.
Russerne havde forskellige krav, som vi måtte indstille os på at opfylde. Deres
leder var utrolig flink, men meget krævende og mistænksom. De kom med noget
gammelt materiel: Ural var deres motorcyklemærke, og det var flækket sammen,
men køre, det kunne de. Vi måtte ikke tale så meget med kørerne, alt skulle gå
igennem deres holdleder, eller hans assistent.”
Sophienholmbanen blev tildelt en afdeling af Europamesterskabet i
sidevogns-motocross i 1975, men kunne ikke afvikle det, da banen var lukket.
Solbjergbanen på Mors overtog EM-arrangementet.
I de følgende år, i 1976 og 1978, fik Brøndby Motor Club engangstilladelse til
andre EM-løb, mens klubfolkene kæmpede videre for at få tilladelse til at bruge
banen permanent, kraftigt støttet af jordstykkets ejer, grevinde Anna Schulin-Zeuthen. I 1979 fik Brøndby Motor Club definitivt afslag på en tilladelse.

Der blev kørt flere internationale løb med kendte verdensnavne på programmet. Her er det forrest Sverre
Haugerud, Norge, foran den senere verdensmester, Heikki Mikkola fra Finland.
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Kapitel 5:

Speedway
samler
nationen
DMU får medietække (1971-1980)
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Den nye generation af speedwaykørere, som var
dukket op i 1960’erne, særligt Ole Olsen, kom til
at spille en afgørende rolle for motorcykelsporten i
1970’erne. Årtiet bød ellers på masser af modgang;
Dels betød oliekrisen, at der blev der færre penge
til maskiner, baner og løb. Dels betød miljøloven
fra 1974, at mange klubber fik problemer med
banedriften og mange løb blev aflyst. En af de baner,
der lukkede i 1974, var Sophienholmbanen (se
fokus, kapitel 4).
Problemerne bundede også i en svigtende
publikumsopbakning til motorsport. Mens
1950’ernes løb kunne trække titusinder af
mennesker, drejede mange baner nøglen om sidst
i 1960’erne, efter kun nogle få hundrede tilskuere
kom til klubbernes løbsarrangementer. Kilder
i miljøet vurderer, at den stigende velstand i
befolkningen gav motorsporten konkurrence: Folk
ville hellere tage på ferier i udlandet, på camping, i
sommerhus eller blive hjemme og se fjernsyn, som
nu var blevet hvermandseje. Konsekvensen var,
at klubbernes og DMU’s økonomi var temmelig
anspændt først i 1970’erne, ligesom medlemstallet
ramte bunden med kun 2.883 medlemmer i 1971.
Det var det hidtil laveste tal i unionens levetid.

for H. Damkjær Petersen, der i 1971 havde været
formand i 23 år. Knud Reidl blev bannerfører for at
modernisere unionen. DMU’s kontor, der tidligere
havde ligget i København, blev flyttet til et billigere
lejemål i Roskilde, og der blev ansat nyt personale
til de løbende opgaver, såsom licensfremstilling,
løbslister m.m. Året efter, i 1972, begyndte de første
tilnærmelser til Danmarks Idræts-Forbund [se
fokus: DMU i DIF].
Sportsligt fik de nye DMU-ledere også noget at
glæde sig over: Ole Olsen skabte den måske største

dag i DMU’s historie, da han blev individuel
verdensmester 10. september 1971.[se fokus: Ole
Olsens tiår]. For at følge op på succesen og skaffe
unge mennesker til motorcykelsporten blev
‘knallertspeedway’ og ‘minicross’ startet op som
discipliner.
Mange ungdomsklubber i landet fik 200 metersbaner til ”knallertræs”. Først i 1971 i Fjelsted, men
flere andre fulgte efter. Sportmotorklubben Odin
lavede et knallertspor inde midt på Fangelbanen,
og Odense fik ikke mindre end fire knallertbaner.

Mange af DMU’s klubber så et potentiale i at unge
mellem 12 og 16 år fik en chance for at køre ræs, og
derfor introducerede man knallertspeedway på 50cc
maskiner, der måtte tunes op.
Danmark var det eneste sted i verden, der kørtes
speedway på knallerter, og sporten var voldsomt
populær. Maskinernes stel var i mange tilfælde
specialbyggede, cyklerne havde ikke bremser,
og mindst tre gear var nødvendigt for en hurtig
acceleration i starten. Startanordingen på
knallertbanerne var som regel en gummisnor eller
startgrind, og gennemsnitsfarten var ca. 50 km i
timen. Reglement lignede speedwayreglementet.

Brovst fik en knallertbane i Mou Kær. Den var
egenlig indrettet til brødrene Jens Henry og Hans
Nielsen, men den trak flere unge kørere til. Stille og
roligt voksede interessen og drengenes ambitioner,
og da de skiftede til 500 cc, blev der bygget en større
bane udenom den gamle. Siden kom dommertårn,
barriere, ryttergård og et lille klubhus til, og i
1980 kunne man indvie Brovst Speedway Center,
der senere blev udnævnt til Team Danmark
kraftcenter. Også Outrup, Troldhede, Holsted,
Munkebo, Vissenbjerg, Vejlby og Glumsø fik egne

baner omkring denne tid. I 1975 åbnede Bogense
Motorklub en bane, hvor der både kunne køres
minispeedway og 500 cc.
Det var ikke kun ungdomsspeedway’en, der trak fra
i første halvdel af 1970’erne. Danmarksturneringen
i holdspeedway bestod i 1976 af 40 hold, 5 hold
i 1. division, 10 hold i 2. division og 25 hold i 3.
division. Turneringen blev kørt i fireholds-matcher,
hvor hvert hold bestod af fire ordinære kørere og en
reserve.

Allerede i 1973 var der basis for en
danmarksturnering, der siden udviklede sig til at
omfatte 32 hold fordelt over hele landet. Hertil skal
lægges DM for hold og indviduelt samt de officelle
landskampe.
Mange store danske kørere, blandt andre Esbjerg
Motor Klubs Erik Gundersen, der senere blev
professionel speedwaykører, flerfoldig verdensmester
og landstræner i DMU-regi, startede med
knallertspeedway.

Få og ihærdige motorsportsfolk arbejdede dog
videre. Jørgen Dorcheus og hans kone Jette overtog
unionens blad, Motorbladet, og relancerede det i
en frisk version med et skift fra A5- til A4-format
i 1971. Ambitionerne med bladet blev langt højere,
og fra at rumme mødereferater og historier fra
generalforsamlinger, kom bladet nu til at rumme
actionbilleder, reportager og resultater fra banerne.
Et rationaliseringsudvalg forenklede strukturen i
DMU, så man nu i stedet for et enkelt sportsudvalg
gik over til at organisere trial, pålidelighedsløb
og motocross i ét sportsudvalg og speedway/
rundbane og TT (senere roadracing) i et andet. En
ny præsident, Knud Reidl, trådte til som afløser
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Premieren på Danmarksturneringen i 1967 blev vundet af Vikingerne fra Esbjerg Motor Sport. Superliga-sæsonerne i 2012 og 13 blev også
vundet af Esbjerg, der i alt har vundet turneringen ni gange. På det ældre billede ses EMS Vikingerne, årgang 1967 – stående fra venstre: Finn
Rasmussen, Bent Nørregaard, Preben Bollerup, Kaj O. Jensen, Finn Schelde og Kurt Bøgh. Siddende på Jawa’en ser man holdkaptajnen Poul
Wissing.

Vikingerne fra Esbjerg anno 2013, bagerst fra venstre: Steen Jensen,
Niels-Kristian Iversen, Rene Bach, Mikkel Bech. Knælende Michael
Palm Toft og holdleder Ib Pedersen.

Skjold Larsen, Herfølge, havde en flot karriere, der startede med speedway og sluttede på græsbanerne i Tyskland og Holland, hvor han blev
en legende. I premiereåret for EM på græsbane i 1978 vandt han den ene EM-semifinale i hollandske Stadskanaal. På sejrsbilledet ses desuden
svenskeren Sture Lindblom, der også var en omrejsende græsbanelegende, men som var nærmest ukendt hjemme i Sverige. Tredjemanden på
skamlen er Franz Kolbeck, Vesttyskland. I 1981 kunne Skjold Larsen som den første dansker vinde EM bronzemedaljen.
Foto: Preben Knudsens arkiv.
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Af Per Østergaard

OLE OLSENS TIÅR
Fredag 10. september 1971 markerede en af de største dage i Danmarks Motor Unions historie. Her
vandt Ole Olsen sit - og Danmarks - første VM i speedway på det smukke Nya Ullevi Stadion i svenske
Göteborg. Blandt de 40.000 tilskuere var ca. 4.000 tilrejsende danskere, mens den danske presse i øvrigt
ikke tog notits af begivenheden på forhånd. Men det skulle ændre sig.
Ole Olsen, Bent Nørgaard og Kurt Bøgh havde kvalificeret sig til britisk-nordisk finale, hvorfra kun Ole
Olsen gik videre. Europafinalen gav Ole Olsen en placering i top tre efter Ivan Mauger, New Zealand og
Ray Wilson, England.
Nu var næste og sidste stop VM-finalen. Med ekstrafærger fra Frederikshavn, charterfly, busser og i
privatbiler strømmede 4.000 danskere til Göteborg for at opleve denne begivenhed med en dansker i
VM-finalen. Og de blev ikke skuffede.

En sen lørdag aften i september sad danskerne foran deres sort/hvide TV-apparater og blev vidner til en gyser. En dansk verdensmester i denne nichesport
tryllebandt hele nation - og tabte.

Ud over den store personlige succes det var at åbne Vojens Speedway Center
kronede Ole Olsen 1975 med endnu en suveræn kåring som årets 12’er i Ekstra-Bladet.

Det skyldtes en overivrig og formentlig unødvendig satstning, da Ole Olsen i
forsøget på at overhale svenske Christer Löfqvist på yderbanen gled ud og styrtede. Men med Olsens kørsel og hans evne til at overhale gav netop dette styrt hele
Danmarks Ole fra Sønderjylland en enorm sympati, blandet med medfølelse. Fra
denne aften følte de fleste danskere, at de var på fornavn med Ole Olsen.

Efter mindre succes i 1976 og 1977 blev 1978 et jubelår for både Ole Olsen og
dansk speedway. I tyske Landshut sejrede det danske landshold i dets første optræden i en VM-finale, naturligvis med Ole Olsen som holdkaptajn.

I VM-finalen i polske Katowice i 1973 kunne Ole Olsen ikke finde sig til rette på
den hårde og glatte bane, hvorfor han måtte tage til takke med en fjerdeplads.
Senere samme år blev han dog verdensmester på langbane.

Ole Olsen lagde ud med tre klare heatsejre, og han lagde sig i spidsen med maksimumpoints. I heat 13
kom det legendariske møde med Ivan Mauger. Ole Olsen kom sidst afsted, men tog de andre en efter en,
og til sidst, i allersidste sving, lykkedes det som ved et mirakel at komme indenom den regerende mester,
derinde hvor der ikke var plads. Da det hele var slut, var Ole Olsen den første dansker øverst på podiet,
ovenikøbet med maksimumpoint, 15 points.

Ved årsskiftet understregede en afstemning blandt Ekstra-Bladets læsere Ole
Olsens popularitet. Han fik 53.544 stemmer til ‘Årets 12’er’, mere end de øvrige 11
kandidater tilsammen. Det var et gennembrud for dansk motorcykelsport, som
aldrig tidligere havde oplevet sådan en opbakning, og endnu ikke var medlem af
Danmarks Idræts-Forbund.

Svensk TV viste et kort glimt af sejren i sportsudsendelsen samme aften, og det var de eneste levende
billeder, der nogensinde er blevet vist. Dette klip findes ikke mere. Så vidt vides, var Motorbladets
mangeårige leverandør, Preben Knudsen, den eneste danske fotograf, der var på pletten. Hans billeder er
i dag udødelige. Kun et par danske aviser noterede efterfølgende bedriften - en af dem viste et lille billede
med teksten ‘Dansker konge på motorbanerne.’

Selvom Ole Olsen var tilbage på sin triumfbane Nya Ullevi til VM-finalen i
1974, kørte han direkte i barrieren efter en oversatsning i sit andet heat. I sin
faste klumme i Motorbladet undskyldte Ole Olsen og lovede de mange skuffede
tilskuere, at han ville komme stærkt tilbage i 1975.
Som sagt, så gjort. Som vanligt dominerede Ole Olsen alle kval-løb i 1975, og da
VM-finalen oprandt på Wembley i London den første weekend i september, kørte
han sig med 15 maximumpoints tilbage på VM-tronen. Ugen efter blev det til
bronze på langbane i Jugoslavien.

Året efter var Ole Olsen blevet et mere velkendt navn, og Danmarks Radio besluttede at transmittere
VM-finalen fra Wembley 1972. Denne transmission lagde grunden til Ole Olsens store popularitet både
hos folket og i pressen.

Ole Olsens egen triumf kom ved gensynet med Wembley, hvor han tog sit tredje
VM, igen med maximum-points, 15. Med tre VM-titler skrev han sig ind i historiebøgerne som en af de helt store.
Sæsonen 1979 bød på en VM-finale på dansk grund, nemlig parfinalen i Vojens.
Løbet startede dramtatisk, da fredagens aftenløb måtte aflyses på grund af regn.
Løbsarrangør og finaledeltager Ole Olsen fik en del nye erfaringer, da han måtte
have politibeskyttelse mod ophidsede tilskuere. Det hele endte dog lykkeligt, da
Ole Olsen og den nye kronprins, Hans Nielsen, vandt VM’et om lørdagen, kun 1
point foran Polen. Hermed var den sidste af de mulige VM-titler i banesporten på
danske hænder, alle med Ole Olsens fingeraftryk. Ole Olsens tiår sluttede i 1980,
da han sammen med Hans Nielsen tog endnu en medalje i parspeedway.
Ole Olsens samlede VM-medaljehøst:
				Guld
Speedway individuelt		 3
Langbane individuelt		 1
Speedway hold			 3
Speedway par			 1
I alt				8

Sølv
1
1
2
2
6

Bronze
2
3
0
4
9

Ole Olsen. Et ikon i dansk motorsport. Foto: Bitsch Pedersen.
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1000 meter- eller langbaneløb blev kørt på
hestevæddeløbsbaner, der var godkendt til
formålet. I 1976 drejede det sig om travbanen i
Nykøbing Falster, Charlottenlund, Nordvestjysk
Væddeløbsbane i Skive samt Aalborg Væddeløbs
bane Langbane blev kørt på 500 cc maskiner, der
langt hen ad vejen var de samme som i speedway,
dog havde langbanemaskinerne to eller flere gear og
affjedring bagtil. Og den popularitet, som Kurt W.
Petersen havde givet sporten, blev bare større med
Ole Olsens indtog.

Langbanesporten dominerer

Der blev kørt for fulde huse, når der stod ‘Ole
Olsen’ på plakaten. Med tre VM-finaler i Danmark,
danske VM-medaljer på langbane og EM-medaljer
på græsbane, var det også op i 1980’erne stadig

den traditionelle, alsidige banesport, der var
dominerende foran den rendyrkede speedway.
Først i 1970’erne blev der kørt store løb med mellem
25.000 og 30.000 tilskuere på Korskroen, Løvel
kunne trække op til 10.000 mennesker, mens Fangel
og Ørnedalen meldte om 8.000 tilskuere. Hver
gang blev der kørt med en international soloklasse
- der naturligvis blev vundet af Ole Olsen – samt
en eller to sidevognsklasser. Guldbarreløbet på
Charlottenlund fik ny arrangør, idet Frederiksborg
Amts Motorklub, med den legendariske formand,
John Christensen, tog over. Klubben blev præmieret
med op til 30.000 tilskuere i perioden 1973-76.
Der blev kørt store DM-finaler med både seniorog juniorklasser, og der var så mange talenter

på vej, at der må køres kvalifikationer hen over
sæsonen. Blandt de nye kørere kan nævnes Bent
Nørgaard Jensen, Henning Edsberg Hansen, Preben
Rosenkilde, Jan Holm Nielsen og Preben Møller
Christensen. Selv om Bob Jensen stadig var absolut
aktiv i sidevognsklassen, kom også her nye navne
frem. I specialklassen fødtes århusparret Frank
Damgaard/Henning Damsgaard, der kom til at
præge sidevognsklassen i mange år fremover. I
sportklassen bemærker man Niels Kjeldsen/Gert
Nielsen samt John Steffensen/Finn Møller – alle
Århus-folk.

kulminerende med VM-finalen 1977. I årene op til
1977 kørte man såvel en VM-kvartfinale som en
semifinale her. Som en sidegevinst blev det samtidig
starten til en ny, blomstrende periode, hvor der var
så mange baner og kørere, at der igen kunne køres

Men der var også malurt i bægeret: Den før så
populære standard solo-klasse forsvandt ud af
løbsprogrammerne i første halvdel af 1970erne.
Den traditionelle sæsonafslutning med DMfinaler på travbanen i Skive måtte opgives efter
1972 på grund af manglende tilskuertal, og man
benyttede nu bl.a. travbanerne i Nykøbing Falster
og Bjæverskov til langbane-finaler. Endelig
blev 1976 et sort år for dansk banesport, da tre
dødsulykker kostede sidevognsmanden Niels
Thornø Udby, sidevognskøreren Jan Jørgensen og
speedwaykøreren Stig Larsson livet.

DM-kvaler over flere afdelinger i både senior og
junior solo samt sidevogne.
Året 1977 blev et stort år for dansk langbanesport.
Den nye Korskrobane blev indviet foran 20.000
tilskuere, og VM-finalen blev køres i Aalborg med
omkring 15.000 mennesker på tilskuerpladserne.
Stik imod alle forudsigelser tabte de tyske favoritter
og i stedet vandt den helt upåagtede svensker
Anders Michanek ganske suverænt foran Hans
Siegl og med Ole Olsen på tredjepladsen. Kristian
Præstbro var den eneste anden dansker og blev nr. 9.
Efter VM på travbanen i Aalborg var det slut med at
holde løb på travbanerne, bortset fra nogle enkelte,
sporadiske løb. Man måtte se i øjnene, at en meget
betydningsfuld epoke for dansk banesport hermed
var afsluttet og nye, trangere tider lår forude.

Den første VM-finale på dansk grund var 1000 meter finalen på
travbanen i Aalborg i 1977. De to seedede danske pladser blev
givet til Ole Olsen og Kristian Præstbro. På billedet den svenske
vinder Anders Mickanek i midten, sølvmedaljevinderen Hans Siegl,
Vesttyskland t.v. og en lidt misfornøjet Ole Olsen til højre. Olsen var
blevet ramt af et tændingsproblem, men sagde lidt sarkastisk, at han
da i det mindste kom med på billedet… Fra Preben Knudsens arkiv.

VM på Korskroen

Korskrobanen blev indviet 1. maj 1977 som
Danmarks første, ægte 1.000 meter sandbane, der
opfyldte alle de regler, der skulle til, for at afvikle
VM-løb. Banen var samtidig også tæt på at være

den eneste mulighed for at danske langbanekørere
med to eller tre hjul kunne komme ud at køre. DM
på Korskro i 1980 gav nye mestre over hele linjen:
Senior Solo Finn Rune Jensen, Junior Solo Brian
Jacobsen, Senior Sidevogn Steen Christensen/
Villy Hansen, Junior Sidevogn Gert Nielsen/
Poul Rasmussen. Kristian Præstbro havde på det
tidspunkt valgt at indløse tysk licens.
I 1982 skete det endelig: Der skulle køres VMFinale på Korskrobanen. På trods af tåge så et stort
publikum på 20.000 en ren tysk magtdemonstration,
med Karl Maier som ny verdensmester foran Egon
Müller og Alois Wiesböck. Ole Olsen blev nr. 7 og
Hans Nielsen 9.
I 82 kørtes der et NM på Bjæverskov. Danmark
vandt med et hold bestående af Ole Olsen, Skjold
Larsen, Svens Aage Schmidt, Finn Rune Jensen og
Lars B. Hansen. Ole Olsen vandt det individuelle
NM. Sidevogne blev vundet af det nye toppar,
Jan Rasmussen/Peter West, Aarhus. I 1983 og 84
vendte Guldbarreløbet for en kort stund tilbage
til ”Lunden” med boksepromotoren Mogens Palle

Efter Guldbarreløbet i 1976 meddelte travselskabet,
at man ikke mere ønsker at leje banen ud til
dette løb. FAM kørte i stedet 77-udgaven af
Guldbarreløbet som speedway på Selskov Stadion.
Året efter køres der ikke noget Guldbarreløb,
hvorefter det et enkelt år køres på den nye
Korskrobane i 1979. Fra 1980 og i mange år frem
blev Guldbarreløbet navnet på forårets åbningsløb
på Vojens Speedway Center.

VM i Aalborg
I 1980 var der premiere for langbaneløb på travbanen i Bjæverskov. Det skete med et stort, internationalt løb, med hele verdenseliten til stede.
På grund af storm i Nordsøen kunne færgen med kørernes biler med mekanikere, cykler og udstyr ikke komme frem. Kørerne var der, fordi
de var fløjet, og de måtte låne cykler og udstyr fra danske kørere. Det betød dog, at det blev lidt svært at identificere kørerne, da flere optrådte
med samme udstyr og cykler med samme nummer. Vi vover dog at identificere dette felt: Fra venstre Kristian Præstbro (nr. 12), Jan Holm
Nielsen (11), Bruce Penhall (10), Chris Morton (9), Alf Busk (7) og Jiri Stancl (8). Foto: Preben Knudsens arkiv.
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En kreds af driftige jyder tog midt i 1970’erne
initiativ til at køre langbaneløb på højt plan i
Aalborg. Man indgik en kontrakt med travselskabet
i Aalborg om at køre løb dér i mindst tre år,

VM-finalen på Korskrobanen i 1982 blev en ren vesttysk opvisning.
Her ses forrest med nr. 15 multiverdensmesteren Egon Müller
foran nr. 3 Alois Wiesböck og nr. 14 Georg Gilgenreiner. En fjerde
vesttysker, Karl Maier, vandt mesterskabet. Foto: Preben Knudsens
arkiv.

I 1984 arrangerede boksepromotoren Mogens Palle et stort og flot comeback for Guldbarreløbet på Charlottenlund Travbane.
Finn Rune Jensen vandt Guldbarrefinalen og blev publikums yndling. Med dagens hurtigste tid kunne Ivan Mauger hjembringe en 350cc
Jawa, sponsoreret af importøren, Arne Nielsen. Foto: Preben Knudsens arkiv.
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