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[  Jeg bliver ved, lige så længe 
kroppen kan holde til det.

Tonni Andersen, motocrosskører, Svendborg

Motocross:  Han satte sig op på 
- eller blev vel nærmere place-
ret på - sin første motocross-
cykel som femårig.

Nu er han 34 år.
Men Tonni Andersen fra 

Svendborg har bestemt ikke 
tænkt sig at gå på pension fra 
elitegamet. Heller ikke selv 
om han allerede - også - gør en 

flot figur i oldboys-rækken.
- Jeg elsker AT drille de 

unge kørere, som Tonni An-
dersen konstaterede søndag.

Den ældste i elitefeltet viste 
sit værd i næstsidste afdeling 
af sæsonens DM på Svend-
borgbanen i MX1 - moto-
crosssportens 400 cc-flagskib. 
Med en fjerdeplads i første 

heat og en tredjeplads i andet 
heat erobrede han således da-
gens samlede tredjeplads.

- Det var mit mål at komme 
i top tre på hjemmebanen, og 
det er jeg glad for lykkedes. 
Men jeg skulle jo være blevet 
nummer to eller et, sagde al-
tid ambitiøse Tonni Ander-
sen, der i sin tid selv var med 
til at bygge Svendborgbanen.

Overraskende styrt
Sydfynboen lagde flot ud i 
første heat, hvor han på de 
første mange omgange lå på 
en andenplads efter den suve-
ræne amerikaner Ricky Ren-
ner, men på de afsluttende 
omgange måtte fynboen på 
den samlede DM-sjetteplads 

se sig overhalet af både num-
mer to og tre i det samlede 
regnskab - Nikolaj Larsen, 
Næstved Motor Klub, og Ste-
fan Kjer Olsen, Sønderborg 
Motor Club.

I andet heat kom netop 
Larsen og Olsen også i mål 
foran Tonni Andersen, men 

denne gang var Ricky Renner 
væk i toppen efter et styrt. Og 
det blev altså også den samle-
de top tre i Svendborg.

Når sidste afdeling af DM 
køres på Dybbølbanen, 13. 
september, bliver det netop 
Ricky Renner, Nikolaj Lar-
sen og Stefan Kjer Olsen, der 

skal slås om den absolutte 
top. Selv om Ricky Renner 
er amerikaner, kan han til 
den tid godt blive hyldet som 
vinder af serien - det er åbne 
mesterskaber - men titlen 
”danmarksmester” og DIF-
medaljen vil dog gå til den 
bedst placerede dansker.

Én for fremtiden
Der var gang i både kubik og 
i salget af pommes frites i ca-
feteriaet, da Svendborgbanen 
for første gang siden 2012 
var vært for en DM-afdeling 
for den absolutte elite - både 
i MX1 (400cc), MX2 (250 cc) 
samt i supportklassen B125. 
Og et talstærkt publikum - op 
mod 4000 - forstod at vise de-

Adrenalin-suset

 ■ Tonni Andersen fra Svendborg er  
elitefeltets ældste i motocross, men  
han elsker at drille de unge kørere

 ■ I næstsidste DM-afdeling erobrede den 
34-årige sydfynbo en plads på podiet på den 
bane, han selv har været med til at bygge

DM-afdelingen  i motocross på 
Svendborgbanen, søndag ef-
termiddag, var den næstsidste i 
sæsonen 2015.
DM afgøres  på Dybbølbanen 
ved Sønderborg, 13. september.
Der er  ingen fynske kørere i spil 
til podiet i hverken MX1 (400 cc) 

eller i MX2 (250 cc).
Men Tonni Andersen  fra Motor-
cykel Clubben Svendborg har 
endnu en gang sat sit præg på 
DM i MX1 trods sine nu 34 år.
På hjemmebanen  blev han søn-
dag således en samlet num-
mer tre.

Det hele afgøres ved Dybbøl
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Overblik:  Resultater og  
stillinger.  Side 10-13

 ■ Der var masser af aktion at se på for det talstærke publikum 
på Svendborgbanen. Her er starten til andet DM-heat gået.

res glæde over at have fået eli-
ten tilbage til Sydfyn.

Der blev selvfølgelig hep-
pet på Tonni Andersen fra 
publikum. Og den 34-årige 
svendborgenser har altså ikke 
overvejet at stille motocross-
cyklen væk.

- Jeg bliver ved, lige så læn-
ge kroppen kan holde til det, 
fastslår Tonni Andersen og 
tilføjer:

- Sporten er et fantastisk 
adrenalinsus, og så er det en 
sport, hvor du helt selv har 
ansvaret. Uanset om det går 
godt eller skidt. Og det kan 
jeg godt lide.

I MX2-klassen viste unge 
Jakob Nielsen fra Fyns Mo-
tor Sport med en andenplads 
i andet heat, at han sandsyn-
ligvis er en kommende stor-
kører. Jakob Kjær Nielsen er 
halvt fynbo - med en fynsk 
mor - men bor i nordjyske 
Fjerritslev.

 ■ Som man også ser det ved blandt andet speedway:  
God beskyttelse af hørelsen for de mindste er en god ting.

 ■ Og her ses Tonni Andersen uden hjelm - ventende på at kom-
me ind på banen.

 ■ Dejligt spektakulære svæv på Svendborgbanen, som atter 
var blevet hjemsted for en DM-afdeling.

 ■ Her er den lokale helt, Tonni Andersen med nummer fire, i 
aktion i første heat, hvor den fynske veteran blev nummer fire.

Af Karsten L. Sørensen
Foto: Laust Jordal
kls@sportfyn.dk, lajo@fyens.dk

Speedway: Speedwaykøreren 
Nicki Pedersen må til lom-
merne, efter at han er blevet 
idømt en bøde på 30.000 pol-
ske zloty (cirka 53.500 kroner) 
af den polske speedwayliga.

Det polske medie spor-
towefakty.pl fortæller, at dan-
skeren, der kører for Leszno, 
har fået bøden, fordi han 
sparkede modstanderklub-
ben Toruns manager, Jacek 
Gajewski, over benet i for-
bindelse med ligamatchen 
mellem de to klubber i sidste 
weekend.

Sammenstødet mellem 
de to foregik i ryttergården, 
efter at Pedersen var blevet 
udelukket for resten af afte-
nen efter at være kørt ind i en 
Torun-rytter.

Jacek Gajewski er også ble-
vet idømt en bøde for sin op-
førsel i forbindelse med sam-
menstødet.

Den er dog betinget og ly-
der på 8000 zloty, ligesom han 
var blevet udelukket fra at 
være til stede i ryttergården 
i Toruns match mod Grud-
ziadz søndag. (ritzau)

Nicki Pedersen 
idømt bøde på 
50.000 kroner  
for klammeri

Kort nyt

Badminton:  En dramatisk VM-finale i damedouble endte 
med dansk ærgrelse og kinesisk jubel. Kamilla Rytter Juhl 
og Christinna Pedersen kom flot fra land - men tabte i tre 
sæt til kineserne Tian Qing/Zhao Yunlei. Kineserne tog 
guldet med cifrene 23-25, 21-8 og 21-15.

Ingen af de to par havde tabt sæt på vej mod finalen, så 
der var masser af selvtillid i begge lejre. Danmark har til-
med aldrig vundet VM-guld i damedouble, og den danske 
duo havde aldrig tidligere stået i en VM-finale sammen. 
(ritzau)

Damedouble mistede pusten

Håndbold:  GOG mødte 
Skjern i den sidste kamp ved 
KFUM Elite Cup i Skjern 
Bank Arena.

Og efter at have været 
bagud 11-15 ved pausen, 
kom GOG godt igen i an-
den halvleg.

Med otte minutter igen 

var stillingen 31-31. 
Det sydfynske hold fik 

dog hamret bolden i kas-
sen fem gange mere mod 
Skjerns tre.

Og GOG sluttede der-
med træningsturneringen 
af med en sejr på 36-34. 
(juka)

GOG sluttede med en sejr

Håndbold:  Det blev til et snævert nederlag på 27-28, da HC 
Odense mødte København Håndbold i den sidste kamp 
ved KFUM Elite Cup. Fynboerne var foran 14-13 ved pau-
sen. I anden halvleg fulgtes de to hold ad hele vejen, og det 
blev først afgjort til allersidst. (juka)

HC Odense tabte tæt kamp

Ttriatlon:  Som ventet hentede de to Odense-triatleter Tho-
mas Strange Hansen og Maja Stage Nielsen DM-titlerne i 
1/2 jernmand-konkurrencen, der blev afholdt i Aalborg.

Ganske suverænt endda.
Maja Stage fra Odense Triathlon Klub vandt kvinderæk-

ken i tiden fire timer og 29 minutter - hele syv minutter og 
46 sekunder foran Kirsten Persson fra Esbjerg.

Hos mændene var klubkammeraten Thomas Strange 
Hansen først i mål i tiden tre timer, 59 minutter og tre se-
kunder - tre minutter og 23 sekunder foran Anders Borch 
fra TRI4. (leif)

Odense-triatleter tog DM-guld


