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16-årige Tobias Caprani 
snuppede to DM-titler i 
2020

Tobias Caprani fra Randers 
Motor Sport, søn af den 
tidligere Europa-mester 
Mikkel Caprani, blev i lør-
dags ved et arrangement 
på Honda Park hædret for 
to danske mesterskaber i 
2020.

Oprindeligt var Tobias 
kun udset til i 2020 at 
skulle køre 125 cc i junior-
klassen, men så spillede 
coronaen ind.

DM-afdelingerne blev 
reduceret fra tre til to, og 
start i udenlandske løb 
kunne man skyde en hvid 
pil efter.

For at komme til at køre 
mere, havde far og søn 
Caprani en genial ide.

”Så blev vi enige om, 
at Tobias også skulle køre 
250 cc i juniorklassen,” 
fortæller far Mikkel, der er 
elitekoordinator i Randers 
Motor Sport og bl.a. på 
frivillig basis træner søn-
nerne Tobias og Silas.

Omkring planerne at 
starte i 250 cc var der ikke 
langt fra beslutning til 
handling.

”Så købte vi en maskine 
mere - til 250 cc - og solgte 
en af hans 125’ere, og så 
var vi kørende,” siger far-
mand.

Og kørende må man 

nok sige om Tobias. Godt 
kørende endda.

125 cc blev vundet 
med 185 point efter tre af 
fire heatsejre og en - efter 
styrt - enkelt femteplads, 
mens 250 cc blev vundet 
med i alt 184 point efter 
to heatsejre, en anden- og 
en tredjeplads.

2020 blev aldrig, hvad 
man havde håbet og for-
ventet løbsmæssigt.

”Nu kan vi kun håbe 
på bedre tilstande i næste 
sæson – og dermed flere 
løb. 2020 var et dårligt og 
billigt år,” siger far Mikkel 
med henvisning til, at af-
lysningerne sparede fami-
lien Caprani for mange, 
mange kilometer på mo-
torvejene til løb rundt om 
i Europa.

Så købte de en maskine 
mere og så…

En motorglad familie – Mikkel og fru Kristina og sønnerne 
Tobias og Silas. Sæsonen har været en succes og har taget  
meget af familiens tid, men Mikkel huskede 20 års-bryllups-
dagen for nylig. Foto: Pers Photo
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AL SERVICE 
INKLUDERET

2 FAST BELØB HVER
MÅNED I 36 MDR.

3 NY CYKEL HVERT 2. ÅR
Fri BikeSmart-cyklen købes retur, 
når du køber en ny over 36 mdr.

1

MBK Genesis E1

FRI BIKESMART

361,- 
pr. md. i 36 mdr. 
Prisen omfatter 9.999 kr. + Fri BikeSmart-
serviceaftale på 3.000 kr. over 36 mdr. 
via Betalingsservice. Samlet kredit- og 
tilbagebetalingsbeløb 12.999 kr. *

*Finansieringen tilbydes i samarbejde med 
Nordea Finans med 14 dages fortrydelsesret. 
Samlede kreditomk. 0 kr. Fast debitorrente 
og ÅOP 0.00%.

Batavus

Verona E-Go

SPAR 2.500,-12.999,-
SPAR 2.500,-12.999,-

Batavus Verona E-Go
FRI BIKESMART

444,- pr. md. i 36 mdr. 
Prisen omfatter 15.499 kr. + Fri BikeSmart-serviceaftale på 3.000 kr. 
over 36 mdr. via Betalingsservice. Samlerabat på 2.500 kr. Finansiering 
tilbydes i samarbejde med Nordea Finans med 14 dages fortrydelsesret.
Samlet kredit- og tilbagebetalingsbeløb 15.999 kr.*

PAKKEPRIS
3 dele

SPAR 498,-
999,-
SPAR 498,-
999,-

Vandtæt skoovertræk

Regnjakke
Vælg mellem 
sort og gul

Regnbukser

PAKKEPRIS
3 dele

SPAR 248,-
599,-

PAKKEPRIS

SPAR 248,-SPAR 248,-
599,-

Tourmalet Cykelhjelm

Windstop hjelmhue

Halsedisse

Kom forbi og prøv en elcykel!

Kristrupvej 5 • 8960 Randers SØ • Tlf.: 86439989 • www.fribikeshop.dk

Line nr. to hos damerne
Line Dam Nielsen fra Randers Motor Sport er p.t. 
bedst placerede danske kvindelige kører i VM sam-
menhæng, men i kampen om DM kunne hun intet 
stille op mod fynske Dora Andersen, der gjorde rent 
bord og vandt med maksimumpoint 200 efter fire 
heatsejre, mens Lines andenplads var lige så sikker 
med 176 efter fire andenpladser.

DM-sølv til Amalie
Randers Motor Sport fik endnu en medalje ved DM 
i motocross, da Amalie Møller Geertsen efter fire an-
denpladser og dermed 176 point i de fire DM-heats 
sikrede sig en suveræn andenplads i pigeklassen og 
dermed snuppede DM-sølvet.

Clara Hansen fra Vordingborg kunne Amalie dog 
ikke true, og Clara blev dansk mester med fire heat-
sejre og maksimumpoint 200. 

I samme klasse blev Amalies klubkammerat Vera 
Hansen nr. fem efter bl.a. to flotte fjerdepladser i de 
fire DM-heats.

RMS-resultater ved DM
Juniorer 125 cc: 6. Jacob Madsen, RMS 141
MX2: 12. Nichlas Haagensen, RMS 104
MX 1: 12. Simon Wulff Sørensen, RMS 108. Fuldførte 
kun tre heats. Med topplacering i det fjerde var han 
røget i Top 5.
Mini 85 cc:
2.  Sebastian B. Lorentzen, RMS 164
3.  Jacob Frandsen, RMS 162
6.  Frederik Rahn Stampe, RMS 137
13.  William Holck, RMS 108
20.  Silas Caprani, RMS 73

Line nr. seks ved VM
Line Dam fra Randers Motor Sport er efter fire af-
delinger på sjettepladsen i kampen om kvinder-
nes VM i motocross. Danmarks formodet bedste 
kort Sara Andersen er p.t. nr. otte.
”Det er gået godt, og jeg er udmærket tilfreds. 
Min bedste placering er en fjerdeplads i et heat, 
hvor jeg lå til tredjepladsen, da en fem-dobbelt 
verdensmester gik forbi,” siger Line efter fire af-
delinger - to i Italien og en enkelt Holland og en 
i England.

Haarup fik god start, men…
Mikkel Haarup fik en forrygende start på VM-afdelingerne i MX2 og kom på 
podiet via en tredjeplads i afdelingen i England, men efter sammenstød i efter-
følgende afdeling er han nu ude af billedet med en fingerskade. Bittert, for han 
var startet forrygende med 92 point i de førte to afdelinger og er trods fraværet 
i flere afdelinger stadig nr. 13 i VM-stillingen.

Haarups klubkammerat og landsmand Glen Meier har samlet seks VM-point 
og har fået sat en god portion VM-erfaring ind på MX-kontoen - og  får seks 
VM-afdelinger mere.

Glen Meiers og teamets gode samarbejde med JK Yamaha Racing resulterer 
endnu en gang i VM-start til Meier. Denne gang går aftalen på at køre de sidste 
seks VM-afdelinger i henholdsvis Lommel, Belgien og Trentino, Italien. 

Line Dam - på sjettepladsen i 
kampen om VM. Foto: Pers Photo


