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Lokalavisen weekend

Klar, parat, start. Der er gang i den, når de 9-10 årige kører motocross. Det lille billede til højre er af 5-årige Victor Adriasen, der er yngste medlem hos Børkop Motor
Sport.

ÅBENT HUS
Går du eller dit barn og
er nysgerrig på, hvad
motocross helt præcist er,
så holder Børkop Motor
Sport åbent hus lørdag den
2. maj.
Det er et åbent hus for
mikroer - hvilket er alderen
4-12 år. Og her kan man
ikke bare se, hvad det går
ud på, men for 30 kroner
prøver kræfter med de små
motocrossmaskiner.
Det sker i tidsrummet
11-15, og stedet er Sønderskovvej 103 mellem
Skærup og Børkop.

BARE GI’ DEN GAS
Brændt olie og røde sodavand.
Sved, hestekræfter, blå mærker og
det vilde sus. Motocross er også for børn
Af Jørgen Flindt

HESTEKRÆFTER "Bare gi' den
gas," lyder det fra en tilskuer,
inden Victor skal køre. Victor Adriansen er fem år og fra
Taulov, og han har kørt motocross i et år.
"Det er sjovt at køre. Jeg
så min fætter køre, og så ville
jeg også køre," siger den unge
mand, der er iført læderdragt,
skulderbeskytter og et genert
smil.
Victor skal køre en afdeling af klubmesterskabet i
sin aldersgruppe. Stedet er en
skovkant mellem Børkop og
Skærup. Her holder Børkop
Motor til, og på denne smukke
onsdag aften hænger lugten
af brændt olie over det store

område, alt mens en summen
fra de mange maskiner lyder
som et vredt hvepsebo.
Victor gør sig klar, og starten går, og allerede inden han
er færdig med de tre omgange, er han vinderen. For han
er eneste medlem i sin årgang
og dermed eneste kører på
banen.
"Vi vil rigtig gerne have flere børn som medlemmer. Og
piger er selvfølgelig også mere
end velkomne. Vi har ikke
så mange piger, for det er en
sport, der trækker mest i drengene. Men her er piger, og de
er ligeså superseje som drengene," forklarer Heidi Jensen,
der er med i bestyrelsen.
Victor suser videre på sin lille maskine, og forældrene og

andre tilskuere hepper på.
"Vi havde nok ikke set komme, at det var motocross han
ville kaste sig over, men han
lærte at cykle for umiddelbart
derefter at lære at køre motocross. Vi tænkte godt nok, at
en fire-årig da ikke kan køre
sådan en maskine, men jo da.
Der er jo begrænsninger på, så
tingene passer til alderen og
evnerne. Og vi er glade for at
følge ham. Det er en god klub,
og de er vildt gode til at arrangere det på en måde, så Victor
også får noget ud af det. Her er
et godt sammenhold, og som
du kan se, så er det også rigtigt hyggeligt sted for vi voksne," siger forældrene, Helle og
Anders.

Suset i maven
En af børnene til stede er noget
ældre og mere erfaren. Men har
også flere hestekræfter at slippe løs, og modsat Victor flyver
han hen over de mange hop.

"Det er sjovt at give den gas
og så bare flyve. Det kilder i
maven som en rutsjebane.
Men jo, det er da farligt, men
det tænker jeg ikke så meget
over," siger ni-årige Oliver Hall
Svensson fra Vonsild.
Han har kørt i mange år, og
jo, det er en sport, der kræver
mod.
"Det er en sport, der hærder.
Der er vist ingen dage, han er
kommet hjem fra træning eller
løb uden et blåt mærke, men
det piver han nu aldrig over,"
siger Olivers far, John, alt mens
moderen Jannie dog gerne
erkender, at hun ikke kan lide
at se sønnen køre, for det er en
sport, hvor store kræfter er på
spil.
Men dog helt sikkert en
sport med store sikkerhedsforanstaltninger og respekt.
Oliver kommer også ganske
fint og sikkert gennem sit løb.
Til tider flyvende, som man nu
engang gør i motocross.
Oliver Hall Svensson på ni år flyver ud i det.

Fire gutter venter (Oliver helt til venstre). Piger kører også, men ikke så mange

Victor er færdig med sit heat.

