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 ➤  Sara Andersen er 15 år og bor 
med sin familien i Ryslinge

 ➤  Hun går i 8. klasse på Ting
agerskolen i Ringe.

 ➤  Hun har kørt motocross siden 
hun var tre år. 

 ➤  I sidste weekend blev hun kå
ret til europamester i de voksnes 
rækker, hvor man må træde ind 
som 15årig.

 ➤  Det var første gang, der blev 
afholdt et officielt europa
mesterskab for kvinder.

Blå bog

 ■Sara Andersen er midtpunkt hos hele familien Andersen  
efter EM-titlen. Bag Sara er det hendes mor Janne Andersen  
og til højre storebror Mike Andersen.

Svendborg: - Jeg vil være ver-
densmester!

Der er ingen usikkerhed  
i stemmen, da vi møder 
15-årige Sara Andersen i ryt-
tergården ved motocrossba-
nen på Bodøvej i Svendborg.

Hun svarer på de fleste 
spørgsmål med ganske få ord 
og et lidt genert smil, men når 
det handler om hendes mål, 
bliver hun skarp og direkte.

- Jeg har drømt om at blive 
verdensmester, ligeså længe 
jeg kan huske, siger hun uden 
at fortrække en mine.

Reporteren griner og spør-
ger, om det ikke ville være 
mere naturligt først at drøm-
me om et danmarksmester-
skab eller europamesterskab?

- Det ved jeg ikke, om det 
er, men nu er jeg jo danmarks-
mester og i sidste weekend 
blev jeg europamester. Nu vil 

jeg være verdensmester, siger 
Sara Andersen, der med sine 
15 år lige netop var gammel 
nok til at være med i kampen 
om de voksnes EM-titel.

Håbløst bagefter
Europamesterskabet blev 
sikret efter et sandt drama  
i den polske by Cieszyn, der 
fik tårene frem hos hele fami-
lien Andersen: Mor Janne, far 
René og storebror Mike på 21 
år, der alle følger Sara rundt  
i familiens autocamper.

Europamesterskabet blev 
afviklet over tre heat lørdag 
og søndag. I første heat blev 
Sara nummer to blandt de 40 
kørere, mens andet heat blev 
en sand gyser. Her styrtede 
hun kort efter start og lå sidst, 
men hun kæmpede sig hero-
isk op gennem feltet, overha-
lede 38 konkurrenter og end-
te igen som toer.

René Andersen, der ikke 
kun er far, men også Saras 
træner og mekaniker, lyser 
op i et stort stolt smil, når han 
fortæller om heatet.

- Det var fuldstændig van-
vittigt. Hun var nummer 40 
og lå håbløst bagefter, men 
hun har, fra hun var helt lille, 
haft en evne til aldrig at give 
op, forklarer René Ander-
sen, der har fulgt datterens 
talent med gashåndtaget, si-
den han forærede hende en 
motocross maskine på hendes 
treårs fødselsdag.

Sara vil 
være 
verdens 
bedste

 ■15-årige Sara Andersen er netop kåret til 
Europas bedste kvindelige motocrosskører, 
men det er VM-guldet hun har drømt om, 
ligeså længe hun kan huske

De to andenpladser gav 
Sara Andersen en samlet før-
steplads før det tredje og af-
gørende heat, og her kørte 
hun i mål som nummer fem. 
Det var nok til den samlede 
EM-sejr, og det fik tårerne 
frem hos hele familien.

- Vi kæmper jo alle sammen 
for, at Sara kan nå sine mål, og 
når det lykkes, er det svært at 
holde tårene tilbage, siger 
Janne Andersen.

Har hele pakken
I ryttergården bag forbræn-
dingsanlægget er Saras EM-
triumf det store samtale-
emne, og ude på banen giver 
hun flere granvoksne mænd 
baghjul.

Thomas Rasmussen, der er 
klubbens elitetræner, ser Sara 
Andersens vilje som hendes 
store styrke.

- Jeg har set rigtig mange 
talenter, men ingen der har 
så stærk en vilje og psyke 
som Sara. Hun har den evne, 
at hun altid kan bevare kon-
centrationen og aldrig går 
i panik, siger Thomas Ras-
mussen, der forklarer, at fa-
milien Andersens enorme 

engagement er en anden af 
den nykårede europamesters 
afgørende trumfer.

- Hvis du skal til tops, så 
skal du have talent, økonomi 
og en engageret familie, og 
Sara har hele pakken. Fami-
lien har sat alt på et bræt og 
lavet et setup, der giver hende 
en realistisk mulighed for at 
nå sit store mål om at blive 
verdensmester, siger Thomas 
Rasmussen.

Hvad det koster familien at 
holde lillesøster til fadet i ver-
denseliten, har René Ander-
sen ikke regnet ud. 

- Nej, det har vi aldrig gjort, 
men det er dyrt, og vi leder 
også efter flere sponsorer, si-
ger René Andersen, der om 
to uger sætter kursen mod 
en VM-afdeling i Frankrig og  
i juli ruller autocamperen til  
Italien.

Storebror ofrede sig
Saras storebror, Mike Ander-
sen har selv kørt motocross, 
siden han var helt lille, men 
han stoppede som 18-årig for 
at give plads til lillesøster. 

Uddannelsen trak, og sam-
tidig var økonomien ikke til 

 ➤Tre meninger

Det er ikke kun den nykårede europamester Sara Andersen, 
der kører stærkt blandt medlemmerne i Motorcykel Clubben 
Svendborg (MCS). Klubben har flere stærke kort, som også 
kører med i toppen af den danske elite.

Flere stærke MCS’ere

 Rasmus Johansen,  24 år, mekaniker. Bor i Ringe.
 Startede  med at køre motocross, da han var syv år.
 Bedste resultater:  Dansk mester i B-klassen. Sjetteplads ved 
DM i A-klassen. Dobbelt vinder af hold-DM med MCS (2013 og 
2015).
 Mål:  Top 3-placering ved DM i A-klassen.
 Vurdering af Sara Andersen:  Hun har en god teknik og en flot 
stil, og så kører hun stærkt. Jeg er meget spændt på, hvor langt 
hun kan nå.

 Amanda Storm,  25 år, indkøber hos T Hansen. Bor i  Kværndrup.   
Startede  med at køre motocross som 13-årig.
 Bedste resultater:  Blev sidste år nummer tre ved DM  
i A-klassen. Deltog i en afdeling af VM, og endte som nummer 
29.
 Mål:  At komme i Top 5 ved DM.
 Vurdering af Sara Andersen:  Hun har en utrolig opbakning, og 
det er en fordel for hende, at både hendes far og bror selv har 
kørt. Jeg håber det bedste for hende og tror på, at hun kan nå 
sin drøm om at blive verdensmester.

 Daniel Wozniak,  29 år, autolakerer. Bor i Odense.
 Startede  med at køre motocross som femårig.
 Bedste resultater:  Samlet femteplads ved DM i A-klassen. 
 Tredjeplads i en enkelt DM-afdeling. Vinder af hold-DM med 
MCS i 2015.
 Mål:  Ende i Top 10 ved DM i A-klassen (er lige nu placeret på 
 niendepladsen).
 Vurdering af Sara Andersen:  Det er totalt sejt at blive europa-
mester i seniorrækken, når man lige er fyldt 15 år. Sara er en 
slider, og så er det en kæmpe fordel for hende, at hele familie 
brænder så meget for sporten.

 ■Den nykårede 15-årige europa-
mester Sara Andersen i den lyse-
blå køredragt flyver hen over et af 
hoppene på banen i Svendborg og 
holder fast i sin drøm om at blive 
verdens bedste.
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Svendborg: Motocrossklub-
ben i Svendborg gik i 2011 
en helt ny vej, da klubbens 
tidligere topkører Thomas 
Rasmussen blev udpeget til 
talenttræner. Hans opgave 
var at finde de største talenter 
på minibanen, og begyndte 
at finpudse deres teknik fra 
 tiårsalderen.

Svendborg Kommune blev 
to år senere såkaldt Team 
Danmark-elitekommune 
med motocross som en af de 
fem idrætsgrene, der skulle 
særlig fokus på, og nu arbej-
der klubben for at få tildelt 
køretid på banen, så talenter-
ne kan få specialtræning.

Midt i den proces står MCS 
nu med en nykåret 15-årig 

europamester, og både Tho-
mas Rasmussen eller klubfor-
mand Anders Johansen har 
svært ved at få armene ned. 
De tager ikke æren for Sara 
Andersens guldmedalje, men 
de er sikre på, at det var det 
rigtige, da klubben valgte at 
gøre noget ekstra for de stør-
ste talenter.

- Det er et drivmiddel for 
alle i klubben, at der er nogle 
dygtige kørere, som man kan 

se op til. Vi har rigtig mange 
medlemmer, som bare hyg-
ger sig, men vi har også nogle, 
som vil være med i eliten, og 
hvis vi ikke gør noget ekstra 
for dem, så finder de et andet 
sted at være, siger Anders Jo-
hansen.

Klubbens elitetrup består 
i dag af en halv snes kørere, 
mens fem unge aspiranter 
er på vej ind i gruppen af de 
bedste. Samtidig vokser med-

lemstallet. Sidste år var der 
175 medlemmer i MCS, og 
ved den seneste optælling 
havde tallet rundet 205.

Thomas Rasmussen er 
overbevist om, at satsningen 
på eliten er med til at skaffe 
nye medlemmer.

- Hvis der ikke er et elite-
miljø, så er der heller ikke 
noget at drømme om, og det 
er drømmene, der skaffer nye 
medlemmer. Det er så fedt at 
se de små purke gå rundt og 
studere de store maskiner og 
snakke med dem, der kører 
stærkt. Det giver benzin i blo-
det, siger Thomas Rasmus-
sen.

Af Ole Grube
olgr@faa.dk

Satsning på eliten gav jackpot
 ■Motocrossklubben 

i Svendborg gik 
en ny vej i 2011, hvor 
talenttræningen blev 
sat i system

 ■Sara Andersen er klar til at 
blive sendt ud på motocross-
banen i Svendborg af sin far 
René Andersen, der også er 
både træner og mekaniker.

Af Ole Grube
Foto: Katrine Becher Damkjær
olgr@faa.dk, kada@faa.dk

 ■Værftsdirektør 
gav pris videre til 
motocrossklubben, 
hvor han stadig drejer 
gashåndtaget i bund

Svendborg: Motocrossklub-
ben går ofte under radaren, 
når der uddeles offentlige til-
skud og sponsorpenge, men 
for et par måneder siden fik 
klubben på Bodøvej jackpot.

Det skete, da Cai Larsen, 
ejer af Petersen & Sørensen 
Motorværksted, fik over-
rakt Svendborgprisen, og fra 
 podiet i Svendborg Idræts-
center sendte belønningen på 
100.000 kroner videre til mo-
tocrossklubben.

Cai Larsen er selv aktiv 
motocrosskører, og hans to 
sønner har også været med-
lemmer af klubben og kørt 
motocross på banen bag for-
brændingsanlægget. Derfor 
var han ikke i tvivl om, hvem 
der skulle have pengene.

- Når man kigger på, hvem 
der sjældent får støtte, så 
er det sådan en klub som 
 motocrossklubben. Jeg synes 
i hvert fald, det var længe si-
den, at de havde fået noget, 
og så vidste jeg, at de stod og 
manglede penge til et van-
dingsanlæg, forklarer Cai 
Larsen.

Klassisk motocross
Han drejer stadig selv på gas-
håndtaget på banen på Bodø-
vej, og desuden tager han 
rundt i hele Europa og kører 
løb på gamle motorcykler  
i klassen Classic Cross. Han 
var med, da årets EM-serie 
åbnede med et løb på i Lau-
sitzring i Tyskland tidligere 
på måneden, og Cai Larsen 
har også været af sted til klas-
siske motocrossløb i blandt 
andet Holland, England, Sve-
rige, Italien og Tjekkiet.

- Motocrossklubben har gi-
vet mig rigtig mange glæder, 
men jeg valgte også at give 
pengene til klubben, fordi 
mine børn har været meget 
optaget af sporten og haft 
meget fornøjelse af at køre 
motocross, siger Cai Larsen.

Svendborgprisen blev ud-
delt af Fynske Bank i forbin-
delse med bankens general-
forsamling.

Tidligere på ugen fik mo-
tocrossklubben også 50.000 
kroner fra Sydfyns Elforsy-
nings Almennyttige Fond. 
Disse penge er øremærket til 
mindskning af støv- og støj-
gener, der skal åbne for mere 
træning på banen.

Af Ole Grube
olgr@faa.dk

Veteran 
sagde 
100.000 
gange tak

at have begge børn med i eli-
ten.

- Og da Sara var et større ta-
lent end mig, gav jeg plads til 
hende, siger Mike Andersen 
og fortæller om lillesøsterens 
første tur på crossbanen.

- Hun kørte fra alle drenge-
ne med støttehjul, griner han.

Han mener også, at lille-
søsterens psyke og vilje er 
hendes helt store styrke, og 
han er overbevist om, at det 
kan nå VM-drømmen.

- Når det hele skal afgøres, 
og de andre bliver nervøse og 
usikre, så bliver hun bedre. 
Den evne kan gøre hende til 
verdensmester, siger Mike 
Andersen.

Se flere billeder på www.mitfyn.dk


