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Linköpings stift är väl företrätt i speedway-eliten – tre av de nio lagen i elitserien kommer från vårt stift. 
Det senaste guldlaget härifrån kom från Motala år 2013 när Piraterna nådde högst upp. Men i år är  
Dackarna (Målilla) och Västervik starkast. Dackarna har i år hjälp från ovan – får man säga så?

Denna säsong har Aspelands 
pastorat inlett ett nytt 
samarbete – man har börjat 
sponsra den lokala speed-
wayklubben Dackarna. Igår 
avgjordes SM-semifinalen 
mot läns- och stiftsrivalen 
Västervik, och det var också 
de två lagen som möttes i 
inledningen av säsongen i en 
match som blev omskriven 
även i pastoratens egna 
tidningar.
Igår kväll avgjordes semifinalerna 
i speedwayens SM-slutspel och 
i den ena uppgörelsen tog Väs-
tervik Speedway emot Dackarna 
från Målilla. Vilket av lagen som 
går till final är obekant vid den-
na tidnings pressläggning, men 
de båda lagen kan oavsett detta se 
tillbaka på en framgångsrik sä-

song, som började i seriepremiä-
ren när de också möttes. 

Den 1 juni blev resultatet 45-45 
på Målilla motorstadion. Matchen 
innebar också debuten för ett sam-
arbete mellan Dackarna och Svens-
ka kyrkan genom Aspelands pasto-

rat, som både sponsrat och välsig-
nat varje match under säsongen.

ASPELANDS KYRKOHERDE Ola Sand-
berg höll ett litet tal inför match-
start vid premiären.

– När jag var cirka 10-11 år 

gammal fick jag och några ku-
siner följa med en morbror på 
speedwaylandskamp här i Målilla 
mellan Sverige och Sovjet.

– Kolstybben yrde. Inte kunde 
jag veta att jag cirka 55 år senare 
skulle stå mitt på motorbanan som 

präst och lyckönska och välsigna 
förare, ni modiga ryttare av kraft-
fulla maskiner, klubbledning, alla 
funktionärer, en speedwayäls-
kande publik. Men så blev det…

– Herren välsigne er och be-
vare er alla. Må Herren beskydda 
er alla. Må livsmod och glädje in-
gjutas i era hjärtan och tankar. Må 
Herren vara med er på färden och 
välsigna er vart ni än kommer.

– Vi får önska varandra det all-
ra bästa! Nu är vi på banan igen.

Initiativet uppskattades i pu-
bliken. Åskådaren Tommy Mel-
vinson skrev på Facebook: ”Änt-
ligen, äntligen, äntligen... Fint 
också med prosten i Aspeland 
som invigde genom att välsigna 
tävlingen och förarna. Vackert.”
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Välsignad speedway i Aspeland
KYRKAN PÅ PLATS I LOKALSAMHÄLLET:

Aspelands kyrkoherde Ola Sandberg välsignade lagen och säsongen innan match. 

Ingen kunde missa att Svenska kyrkan fanns på plats på Målilla  
motorstadion.

Efter varje heat skaffar sig seg-
rarna rätt att skryta. Här har 
hemmalaget Dackarna tagit 
hem spelet.


