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Ny løbsserie for Danmarks allerhurtigste MC kørere i 2015 
 
 
Padborg Park og Danmarks førende eventfirma inden for motorcykel trackdays og 
kørekurser, Zenergy Racing har aftalt at køre en ny løbsserie for Danmarks hurtigste 
MC kørere. Seriens navn er Zenergy Super Challenge og bygger ovenpå Zenergy 
Challenge løbsserien som afvikles til Zenergy Racings trackdays. 
 
Ideen til serien er opstået for at sikre de bedste kørere mulighed for at afvikle et 
mesterskab på danske baner, og med aftalt TV dækning for alle løbene, er parterne 
overbevist om stor interesse fra Road Racing kørerne, der for en stor dels 
vedkommende har været taget med på råd i forløbet frem til etablering af serien. Der 
er indgået aftale med TV 3 Sport 1 om at sende et sammendrag af alle løb 
efterfølgende – normalt fredag aften efter løbet.  
 
Alle løb køres sammen med den meget populære klasse OK Mobil 1 Legend Cup – der 
har vist sig virkelig at have tag i publikum – og Zenergy Super Challenge vil med 
spændende og intens kørsel være et perfekt supplement til Legend, også selv om 
Zenergy Super Challenge ikke kan være med til alle Legend-løb, som også omfatter 
byløb. Alt i alt forventer arrangørerne af Zenergy Super Challenge, at der skal køres 4 
afdelinger – alle i Danmark. 
 
Zenergy Super Challenge skal give kørerne både rigelig køretid og intens racing. Som 
udgangspunkt køres der lørdag 2 x tidtagning på 20 minutter og et heat på 10 
minutter + 1 omgang.  
Søndag køres der warm up på 10 minutter, tidtagning på 20 minutter og 2 heat hver 
på 15 minutter + 1 omgang. Der køres således tre afdelinger af Zenergy Super 
Challenge hver weekend. 600 cc og 1000 cc kører sammen, men med separat 
klassement. 
 
Kørerne får som en del af deres anmeldelse plads i fællestelt med resten af MC feltet 
og endvidere er der tilgang til professionel catering til hjælpere og sponsorer.  
 
Det tekniske reglement for hhv. 600 og 1000 cc under Zenergy Super Challenge 
forventes i udgangspunktet at være meget frit, men vil blive endeligt fastlagt i dialog 
mellem Zenergy Racing, Padborg Park og kørerne.  
 
Det ligger dog allerede nu fast, at seriens deltagere skal køre på enhedsdæk fra Pirelli 
og at der vil ligge en begrænsning i antal tilladte dæk per weekend.  
 
Løbsdagene forventes klar til offentliggørelse inden udgangen af december måned. 



 
Om Driftsforeningen Padborg Park 
 
Driftsforeningen Padborg Park er stiftet af Motor Sport Sønderjylland, der er 
Danmarks største bilsportsklub. Driftsforeningen Padborg Park har det sportslige og 
økonomiske ansvar for de fem store løbsweekender på Padborg Park og arrangerer 
derudover klubløb, det avancerede køretekniske kursus, Fart med Fornuft, og 
Trackday for biler på Padborg Park, Jyllandsringen og Ring Djursland. Foreningen er 
endvidere promotor for den nye klasse, Supertourisme Turbo, og som hidtil OK Mobil 
1 Legend Cup og Danish Endurance Championship. 
 
Om Zenergy Racing ApS 
 
Zenergy Racing afvikler trackdays or kørekurser for motorcyklister på baner i 
Danmark, Sverige, Holland, Slovakiet og Tjekkiet. Som del af Zenergys trackdays, 
afvikles en løbsserie for hobbykørere, Zenergy Challenge. Udover trackdays for stor 
MC, afvikles også en række arrangementer på gokartbaner for små motorcykler, 
scooter, minimotard, og supermotard som også danner rammen om en løbsserier for 
de respektive klasser. www.zenergyracing.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


