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Hammarby Speedway klart 
för Elitserien 2011 
 
Bajen Speedway är tillbaka i Elitserien. Svenska Motorcykelförbundet, Svemo, beslutade på 
måndagen att Bajen i kraft av segern i Allsvenskan ska flyttas upp, trots att förbundet tidigare 
sagt att Elitserien skulle vara stängd. 
 - Skönt att detta kunde lösas på sportsliga grunder. För oss har uppflyttning hela tiden varit 
självklart eftersom vi vann Allsvenskan och vi har inte gett oss, säger Tommy Cederlund, 
Hammarby Speedway ordförande. 
 
I finanskrisens spår ställde Hammarby Speedway frivilligt sin Elitserieplats tillförfogande inför 
säsongen 2009. Syftet var att inte följa med i de skenande förarkostnaderna som orsakat svensk 
speedways skrala ekonomi. 
 – Det var, även så här i efterhand, ett helt rätt beslut. Nu har vi kunnat bygga upp något nytt där 
vikten lagts på lagandan, laget och klubben Hammarby istället för på enskilda, ofta dyra, förare, säger 
Tommy Cederlund. 
 
Bajen Speedway har sedan den frivilliga nedflyttningen haft målet och satsat på att vinna Allsvenskan 
2010. Med ett lag bestående av unga, hungriga förare, uppbyggt kring veteranen och GP-föraren 
Magnus ”Zorro” Zetterström vann Hammarby i oktober play off-finalerna mot Örnarna från 
Mariestad. 
  Efter finalerna har diskussionerna med Svemo varit många och långa. 
 – Men vi vill inte älta detta längre. Vi anser att Svemo till slut agerande korrekt och professionellt. 
Det är det viktiga, säger Tommy Cederlund. 
 
Enligt Cederlund kommer Hammarby inte värva ihop några världsstjärnor till Elitseriecomebacken. 
 – Nej, det varken vill vi eller kan vi. Vår målsättning att etablera oss som ett mittenlag i Elitserien 
nästa säsong och jag tror nog att vi kommer att ha seriens lägsta budget.  
 
Förarmässigt ska Bajen Speedway behålla stommen från årets lag, men värva några så kallade toppar. 
Det blir enligt Cederlund sådana förare som tidigare kört i Hammarby, som trivs i och förstår klubben 
och som framför allt gillar att köra på Gubbängen. 
 - Vi är optimistiska när det gäller att få ihop ett slagkraftigt lag. Man ska komma ihåg att, med ett 
enda undantag, så har alla förare som kört i Bajen Speedway blivit bättre förare och höjt sitt poängsnitt 
under tiden i Bajen. Det gäller även Nicki Pedersen när han var hos oss, säger Tommy Cederlund. 
 
Patrik Olsson kommer att fortsätta som lagledare även i Elitserien. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: Tommy Cederlund, ordförande, 070-714 50 38, 
tommy@bajenspeedway.se 
 


