
Tobias på 16 er klar til at 
møde verden s bedste

16-årige Tobias Caprani er 
noteret for to danske mes-
terskaber i motocross i sæ-
son 2020 – i 125 og 250 cc 
for juniorer.

I næste sæson bliver 
han - om coronaen tilla-
der det - både alders- og 
motocrossmæssigt voksen, 
for så gælder det MX2 for 
250 cc-maskiner og mulig-
hed for at stå overfor ver-
denseliten og de helt store 

navne. I MX2 er konkur-
rencen meget større. Det 
er noget af en udfordring 
mod langt mere erfarne 
kørere blandt andet 
landsmanden Thomas 
Kjer Olsen, der ved VM 
har vundet både sølv og 

bronze, og Tobias’ klub-
kammerater fra RMS Glen 
Meier og Mikkel Haarup, 
der begge boltrer sig i klas-
sen.

Flere ledige
uddanner sig som SOSU’er. 
27 ledige borgere over 25 
år er startet på Randers 
Social- og Sundhedsskole 
efter efterårsferien. De ud-
danner sig til et  værdifuldt 
job i en branche med gode  
jobmuligheder

Ud at køre med de…
Tobias Caprani - næste sæson møder han verdens bedste og ved, hvad han har i vente. Og konkluderer fornuftigt nok på forhånd, 
at han kun kan overraske. Foto: BJ Photo
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Find programmet på
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OPLEV

POP ROCK

MUSIK
KLASSISK

OG MEGET MERE
Spil Dansk 2020 
på Randers Bibliotek er 
Dan marks største musik-
begivenhed i al sin bredde 
og mangfoldighed af arran -
ge menter. Biblioteket har 
plan  lagt et spændende pro-
gram med noget for enhver 
smag

Ildsjæl hædret
for utrættelig indsats - ef-
ter 50 år i Hornbæk SF. 
Peter Thorsen er netop 
udnævnt til æresmedlem 
i HSF efter sit enorme 
arbejde i realiseringen 
af Hornbæk Idræt & 
Kulturcenter
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Grenåvej 7      8960 Randers SØ
Tlf. 86 42 08 66      www.hardi-v.dk

Har du styr på dine nøgler?

Der er mange af os, som ikke helt kan huske hvor mange nøgler 
vi har lånt ud eller givet væk til venner og bekendte. Og hvis låsen ikke 
blev skiftet da vi flyttede ind, kan vi sikkert lægge endnu flere til 
listen over nøgler, som vi ikke har styr på. 

Er det tid til at få ryddet op i antallet af nøglekopier og starte 
forfra, så husk at det er nemt at få samme nøgle til det hele. Og 
samtidig med at det bliver mere sikkert, kan det også blive mere smart.

ASSA ABLOY, the global leader in 
door opening solutions
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- Made in Randers
www.tapet-maling.dk

Handl på vores webshop og få varen leveret!

Messingvej 20 B og C . 8900 Randers
Tlf. 86 44 85 33 . Fax. 86 44 76 33

www.randersfarvecenter.dk
info@randersfarvecenter.dk

RANDERS FARVECENTER
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RANDERS FARVECENTER
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Messingvej 20 . Tlf. 8644 8533

Udlejning af:
• Tæpperenser
• Girafsliber
• Gulvsliber
• PolermaskineFRIT VALG

20.-

L’OR KAFFE  KAPSLER, 
SENSEO PUDER, 
KARAT FORMALET,  
INSTANT KAFFE
8-16 stk./90-400 g.  
Flere varianter.
Pr. stk. max. 2,50 /pr. 
kg max. 222.22

   

Tilbuddet gælder fra onsdag 
den 21/10 til torsdag den 29/10

400 G

Bilka Randers  -  Randers Storcenter  -  Merkurvej 53


