
10  4. juni 2022Fanø Posten

MOTOCROSS – Hun er 
regerende dansk mester på 
to hjul, godt pakket ind i 
køredragt, hjelm og hand-
sker og med en buldrende 
motor på 85 kubik mellem 
knæene. Titlen kom i hus 
sidste efterår – i C-klassen 
for piger – og lige nu er hun 
i fuld gang med at forsvare 
sit mesterskab på baner 
rundt om i det ganske, dan-
ske land. Om det lykkes, vil 
vise sig i løbet af de kom-
mende måneder.

12-årige Andrea Hjort er 
en helt almindelig, kæk og 
skælmsk pige fra Rindby. 
Hun har bøjle på tæn-
derne og er måske en lille 
smule genert. Hun går i 6. 
klasse, har forskellige fri-
tidsinteresser, gode ven-
ner og veninder – men én 
ting overskygger alt andet: 
Motocross. Flere gange 
om ugen sætter familiens 
blå kassevogn derfor kurs 
mod forskellige baner på 
fastlandet, hvor den står på 
træning, træning og atter 
træning.

Træning i Jylland
”Korskrobanen er vores 
hjemmebane. Her kører vi 
hver onsdag og lørdag. Tirs-
dag træner hun i Lindknud 
og hver torsdag går turen 
til Kolding, hvor træningen 
foregår på en såkaldt ’hård 
bane’,” fortæller Andreas 

mor, Kirstine 
Franksen.

Hun indrøm-
mer, at det var 
med et noget be-
tænkeligt sind, 
hun for cirka 
seks år siden 
lod sin dengang seks-årige 
datter prøve kræfter med 
motorsporten. Denis Hjort, 
ægtemand og far, var deri-
mod mere ’tændt’ på ideen, 
og der blev investeret i en 
brugt begynder-maskine 
på 50 kubikcentimeter.

”Lige siden har der bare 
været fuld fart på. Andrea 
kører nu 85 kubik i C-

klassen, men har allerede 
kvalificeret sig til at køre 
125 kubik i B-klassen. Det 
venter vi dog lidt med. Her 
og nu gælder det genero-
bringen af danmarksme-
sterskabet, hvor der indtil 
videre er kørt to af i alt fem 
afdelinger. Desværre har 
Andrea fået en lidt uheldig 
start med et styrt under-

vejs, men intet er afgjort 
endnu,” fortsætter Kirstine 
Franksen.

Familien Hjort skråstreg 
Franksen flyttede til Fanø 
for cirka seks år siden. Tid-
ligere har de boet i både 
Qatar og Norge, men med 
rødder i det vestjyske og på 
Fanø gik turen altså hjem 
til Danmark. Her arbejder 
Kirstine Franksen nu som 
miljøingeniør på fastlan-
det, mens Denis Hjort har 
et lederjob hos Hvide San-
de Shipyard. Andrea Hjort 
blev skolepige på Fanø – og 
som alle andre forældre in-
sisterede Kirstine Franksen 
og Denis Hjort på at deres 
datter burde finde sig en 
fritidsinteresse.

”Forskellige ting blev 
prøvet af, judo, klaver og 
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Borgermøde om Fanøs grønne fremtid
FANØ – Tirsdag den 7. juni klokken 18 er der et 

borgermøde om, hvordan vi former Fanøs grønne 
fremtid. Det foregår på Fanø Skole på Stadionvej 17, 
og som om emnet ikke var spændende nok, så kan 
man endda blive beværtet med mad fra Ambassaden. 
Der vil komme oplæg af borgmester Frank Jensen, af 
en repræsentant for Feriehusudlejernes Branchefor-
ening, fra Borgergruppen Fællesskabet Fanø og fra 
forsyningsselskaberne. På mødet vil der blive fortalt 
om kommunens kommende klimaplan, og såvel bor-
gere som erhvervsdrivende må meget gerne komme 
med idéer og input til, hvordan øen bliver mere bæ-
redygtig og klimaneutral. Mødet forventes at sluttes 
klokken 21. Tilmelding til jmh@fanoe.dk.

40.000 spættede sæler i hele Vadehavet
FANØ – Bestanden af spættede sæler i det samlede 
dansk-tysk-hollandske vadehav er nu på cirka 40.000 
individer. Det viser den seneste fælles optælling fra 
august 2021, offentliggjort af det Fælles Vadehavsse-
kretariat i Tyskland. Her blev der talt 26.838 spættede 
sæler, og korrigeret for de individer, som befandt sig 
i vandet under optællingen, når man frem til en esti-
meret bestand på 40.000.

Siden de tre vadehavslande for 30 år siden indgik 
en aftale om fælles forvaltning af de spættede sæler, 
er bestanden femdoblet og er nu på samme niveau 
som omkring år 1900. Siden 2012 er vækstraten for 
de spættede sæler dog stagneret og har i gennemsnit 
ligget på cirka én procent.  Der er dog store forskelle 
mellem den nordlige og sydlige del af Vadehavet. Så-
ledes blev der i den danske del af Vadehavet i 2021 
talt 40 procent færre sæler end året før, og faktisk har 
man i Danmark siden 2012 kunnet konstatere et stort 
set konstant fald i antallet af spættede sæler. Tilsva-
rende ses ikke i de andre vadehavslande.   

Fra dansk side har biologerne Charlotte Bie Thøste-
sen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Jonas 
Teilmann fra Aarhus Universitet bidraget til sælrap-
porten, som man kan få frem via linket waddensea-
worldheritage.org/resources/2021-harbour-seal-re-
port

Øen rundt 12-årige Andrea i fuld fart mod fremtiden
Ambitionerne er 
skyhøje hos den 
unge Rindby-pige, 
der lige nu rejser 
rige rundt for at 
forsvare titlen  
som dansk mester  
i motocross  
for piger

Efter seks år med motocross 
har hele familien fået smag  
for sporten, de mange 
aktiviteter og det sociale 
samvær udenfor banen. 
Her er Andrea flankeret af 
farmand Denis Hjort og mor 
Kirstine Franksen.

Andreas mål 
er at blive 
verdensmester 
som 16-årig, intet 
mindre.
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guitar blandt andet, men da 
Andrea først faldt over mo-
tocross-sporten var det løb 
reelt kørt – eller rettere var 
det netop begyndt,” fort-
sætter Kirstine Franksen.

Favner hele familien
Siden har det udviklet sig til 
en interesse, der favner hele 
familien. De mange timers 
træning og de mange rejser 
til løb og stævner rundt om 
i landet er en ting – noget 
helt andet er det sociale 
samvær og sammenhold 
med andre familier, andre 
kørere og andre forældre.

”Vi nyder det alle tre. Der 
er masser af gode oplevel-
ser, også uden for banen, 
sociale aktiviteter, nærvær 
og samvær. Derfor støtter 
vi fuldt og helt op om An-
drea og hendes sport – også 
når det, formentlig en dag, 
kommer til at handle om 
løb i udlandet,” fastslår 
Kirstine Franksen.

Og Andrea Hjorts egne 
ambitioner fejler bestemt 
ikke noget. Med en nær-
mest Caroline Wozniackisk 
selvsikkerhed i stemmen 
afslører hun, at drømmen 
er at blive verdensmester.

Og hvornår bliver du så 
det…?

”Når jeg er 16,” fastslår 
en meget bestemt Andrea.

Hvad siger dine kammerater 
egentlig til, at du kører moto-
cross…?

”Ikke så meget. En gang 
har jeg dog haft maskinen 
med henne på skolen og 
min lærer bad mig fortælle 
lidt om sporten. Det var 
spændende, men det er jo 
ikke så let at komme til at 
træne på Fanø,” erkender 
hun.

Netop derfor har Hjort 
og Franksen også indset, at 
fremtiden for dem og deres 

datter ligger på fastlandet. 
Inden længe venter derfor 
et nyt hjem i Esbjerg-om-
rådet og efter skoleferien 
begynder Andrea i 7. klasse 
på Vitaskolen Bohr. Her er 
der særlige talent-idræts-
klasser, hvor eleverne får 
mulighed for både at blive 
fagligt udfordret og sam-
tidig udvikle sig i deres 
sportsgren.

”Det er selvfølgelig lidt 
vemodigt at rejse fra Fanø. 
Vi er meget glade for øen, 
hvor mine forældre også 
bor, men Andreas træning 
foregår på fastlandet. Spor-
ten er i forvejen ikke billig 
– og det er de mange ture 
med færgen heller ikke. 
Derfor flytter vi, men hel-
digvis ikke så langt”, lyder 
det fra Kirstine Franksen.

Tæt ved det nye hjem er 
der i øvrigt mulighed for 
at etablere en mindre træ-
ningsbane til Andrea. Her 
kan hun dyrke balance-
træning og andre tekniske 
færdigheder, men familien 
havde da gerne set, at der 
var træningsmuligheder på 
Fanø.

”Jeg ved, at øens landbe-
tjent, Chris Gade, har arbej-
det med sagen, men moto-
cross både fylder og larmer, 
så det er ikke muligt”, no-
terer Kirstine Franksen 
mens Andrea igen starter 
maskinen op. I en sky af blå 
røg og med jord og mudder 
stående i kaskader fra bag-
hjulet høvler hun ud på ba-
nen til endnu 20 minutters 
træning.

Tekst og foto: Jens Bytoft
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Garant Esbjerg
Ådalsparken 7, 6710 Esbjerg V  
Tlf. 79 13 78 78, www.garant.nu

GARANTBUSSEN  
er kommet fast til Fanø

Vores lokale Fanømand, 
Erik Hoe, er klar til at 
betjene jer med gulve, 

tæpper og gardiner.
Han har prøver i bussen 

og er klar til hurtig 
udrykning.

Erik kan kontaktes på
erik@garant.nu

eller tlf. 79 13 78 78
40 30 49 03

12-årige Andrea i fuld fart mod fremtiden
Op og ned ad bakker, 
gennem skarpe sving og med 
håndtaget i bund høvler den 
blot 12-årige danmarksmester, 
Andrea Hjort fra Rindby, 
rundt på banen i Lindknud.

Måske lidt genert, men  
med et skælmsk glimt i 

øjnene, er 12-årige Andrea 
Hjort klar til at erobre verden.


