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16 år og klar til at ”lege” 
med de store navne

Far Mikkel har gjort 
det. Vundet Europamester- 
skabet i motocross og altså 
besejret de store navne.

Det var dengang.
I nutiden er det Mikkel 

Capranis’ 16-årige søn 
Tobias, der nu for alvor 
skal ud at køre race.

Sæson 2020 blev smad-
ret af corona-restriktioner 
og gav kun mulighed for 
i forhold til tidligere år 
meget få motocross-race 
verden over.

Sæson 2020 gav to dan-
ske juniormesterskaber til 
Tobias.

I 2021 bliver han vok-
sen og skal - om coro-
naen tillader det - ud at 
køre 250 cc mod de store 
navne i MX2.

Blandt andet kan han 
komme til at holde til 
start side om side med 
den danske sølv- og bron-
zevinder fra VM, Thomas 
Kjer Olsen.

Tobias glæder sig. ”Det 
var ikke smertefrit og let 

at vinde DM for juniorer, 
men det er noget mere 
spændende at komme til 
at køre mod de store in-
ternationale navne. I MX2 
er konkurrencen meget 
større. Det er noget af 
en udfordring mod langt 
mere erfarne kørere. Men 
det er spændende, og jeg 
kan jo kun overraske. 
Ingen kan vel tro, jeg kan 
blande mig i klassen næste 
år. Men 2021 er kun et læ-
reår, og jeg har tid nok. 
Jeg kan jo køre i klassen 
i mange år,” siger Tobias.

Omkring udsigten til 
at køre mod Thomas Kjer 
Olsen har den snusfornuf-
tige Caprani junior denne 
fremragende kommentar.

”Mod Thomas? Så tror 
jeg nok, jeg taber…”

Men sæson 2021 kom-
mer ikke kun til at om-
fatte 250 cc i MX2.

Der skal fortsat køres 
125 cc.

Og her håber både far 
og søn, at der atter kom-
mer gang i den tyske 
ADAC-serie, der er særde-
les attraktiv og tiltrækker 

mange af de allerbedste, 
fordi Tyskland ligger så 
centralt.

Mikkel og Tobias havde 
gerne deltaget i ADAC i 
år, men det ønske punkte-
rede corona-virus.

Men i 2021…
”Hvis vi kan komme til 

at køre ADAC, går vi efter 
en god placering, Top 10.”

Siger far Mikkel i første 
omgang og retter så sig 
selv.

”Top 5…” Kommer det 
så optimistisk fra manden, 
der har prøvet det hele på 
egen krop og nu skal for-
søge at guide den ældste 
af to motocross-gale søn-
ner på rette vej.

Tobias er ikke uenig 
med far Mikkel omkring 
ADAC-serien.

”Ja, det lyder godt. Top 
5…”

Snusfornuftige 
Tobias: Jeg kan 
jo kun overraske

Tobias Caprani med sin 250 cc, der blev indkøbt for at give ham flere starter i coronaramte 2020. Et godt køb, for det endte med 
et dansk mesterskab så sæsonens udbytte blev to DM titler, idet han også vandt 125 cc. Foto: Pers Photo

Marathonløb  
på speciel rute

Thorkild Jensen, der går me- 
get op i løb og er medlem af  
både Randers Freja Motion 
og Randers Orienterings-
klub, har nu løbet ca. 43 
marathonløb. Det sidste 
var et specielt af slagsen.

Thorkild Jensen skulle 
efter planerne have løbet 
London Marathon i april, 
men også det spændte co-
ronaen ben for. Først blev 
løbet udsat til 4. oktober 

for derefter at blive gjort 
virtuelt for de almindelige 
deltagere. Men Thorkild 
havde flere gange tænkt, 
at der da var lidt London i 
Randers - nærmere beteg-
net London Car Wash. 

Og der var ikke langt 
fra tanke til handling. 
Thorkild lavede nemlig 
en aftale med London Car 
Wash om at løbe med en 
af deres trøjer og lægge 
”marathonruten” forbi 
Car Wash-værksteder og 
få taget billeder. Thorkild 

løb alene det meste af 
tiden, men havde dog på 
noget af turen følgeskab af 
sin søn på cykel. Det var 
også sønnike, der hjulpet 
af fru/mor Anette sørgede 
for drikkevarer og energi.

I mål ved hjemmet 3.39 
time efter start blev han 
modtaget af gode naboer. 
Thorkild Jensen har tidli-
gere gjort sig bemærket - 
blandt andet, da han satte 
sig det mål at løbe på alle 
veje i Randers - og har 
gjort det. 

Fra det ene værksted til det andet og…

Lad os gøre din bil lidt  
grønnere – her og nu! 

Miljøet lider, fordi vi udleder for meget CO2, og bilerne har en del af skylden. Heldigvis er 

der en række ting, du selv kan gøre for at køre lidt mere miljøvenligt i den bil – allerede i 

dag. Du kan f.eks. give din benzin- eller dieselbil en motorrens. På den måde forbedrer du 

brændstoføkonomien samtidig med, at du skåner miljøet. Kom ind til os og hør mere.
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HJULSKIFTE
incl. opbevaring af sommerdæk

Kr. 399,-

Dannevang Auto      passer på miljøet
•  Energivenlige lys- og varmekilder
•  Sorterer vores affald miljørigtigt
•  Spildolie og -fi ltre sendes til genanvendelse
•  Genbruger arbejdsklude
•  Mulighed for elektrisk lånebil 
 ved værkstedsbesøg
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Reparation af alle bilmærker
- også el- og hybridbiler

•  Fremstilling af hel- og delproteser
•  Tryklåsproteser
•  Tilpasning af nuværende protese
•  Reparationer
•  Mulighed for hjemmebesøg
•  Gratis parkering
•  Ansøgning om tilskud

Østergade 8, 8900 Randers C, Tlf.: 41 16 33 24

Klinisk Tandtekniker  
Marianne Rosenbeck

Ring og bestil en tid på tlf. 41 16 33 24

Carsten Sommer’s eftf. 

Harald Jensens Plads 17, 8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 6100 / 8612 1482

• Fremstilling af hel- og delproteser
• Tryklåsproteser
• Tilpasning af nuværende protese
• Reparationer
• Hjemmebesøg
• Gratis parkering
• Ansøgning om tilskud 

Ring og bestil en tid på 8612 6100 eller 8612 1482

Træffes kun på tlf. og efter aftale


