
Malermester Klinkert ApS
Kvalitet og Kundeservice

HAVBAKKEN 155 • 6710 ESBJERG V WWW.KLINKERT.DK • TEL.: 26 28 75 97

Alt indenfor malerarbejde:
• I forbindelse med nybygning
• Renovering
• Maskinspartling
• Sprøjtemaling
• Dekorative effekter og tapeter
• Gratis rådgivning
• Salg af maling til private

•	 Tømrerarbejde	samt	tagudskiftning	inkl.	tagudstilling
•	 Vinduer	og	døre	af 	højeste	kvalitet
•	 Markiser,	der	matcher	den	enkeltes	behov
•	 Professionel	rådgivning
•	 Opmåling	og	montering
•	 Vestjyllands	eneste	og	største	udstilling	af 	vinduer,	
døre	og	markiser

Ådalsparken	13,	6710	Esbjerg	V	•	Tlf.	75	15	49	66	•	www.vinduescenter-esbjerg.dk

SALG 

RÅDGIVNING 

OPMÅLING 

MONTERING

Salg af kvalitetsprodukter til private og erhverv

Instruments

Remote Technology

Telemetry

Launch &  
Recovery

Project Management  
& Engineering 

Infrastructure

www.macartney.com

Worldwide Underwater Technology
R&D  Engineering  System Integration  Sales  Service

...sker der noget i Hjerting?

hjerting.dk!

VI STARTER MED AT LYTTE

Dansk Revision Esbjerg
Smedevej 33
6710 Esbjerg V
Telefon 75 15 17 33
www.danskrevision.dk

Der afvikles ingen aktiviteter i skolernes ferier!

OBS: Ved deltagelse i *markerede aktiviteter er der bindende
tilmelding senest 10 dage forinden - kontakt formanden, 20 76 26 58.

Sædding Borgerforening

Sædding BorgerforeningFølg os på

Banko
Kl. 19.00 hver torsdag 
fra 8. september 2016 
10 gennemgående runder,  
pengepræmier m.v.
Pris: 8,- kr. pr. plade.
Sted: Sædding Fritidscenter/ 
Sædding Gl. Skole

Geocaching/skattejagt 
Vi går en familietur, hver måned.
Første gang 11. september 2016 kl. 09.00  
hvor turen går til Arnberg syd for Herning.
Kontakt: Mette for tilmelding/information  
på tlf. 20 45 06 27.
Sted: Hvis vi ikke er i nærområdet,  
laver vi ”samkørsel” fra Sædding Fyr.
Pris: 20,- kr. ikke medlem,  
medlemmer gratis.

Aften-cykeltur *
Mandag den 5. september kl. 17.00
Vi cykler en tur på 15-20 km ud i det fri.
Turen ledes af Kurt Josefsen.
Vi mødes ved fyret. Tag madpakke  
og drikkevarer med.
Pris: 20,- kr. ikke medlem,  
medlemmer gratis.

Læsegruppe
Vi låner alle den samme bog, som vi 
diskuterer/debatterer måneden efter.  
Fra september 2016 - maj 2017 
Kontakt: Benny 20 76 26 58.
Sted: Biblioteket, Sædding Centret.

Tombola
Uge 48 og 49 2016
Sædding Borgerforening afholder tombola  
i Sædding Centret

Bogcaféer
Tirsdag den 25. oktober  
og tirsdag den 15. november 2016 kl. 19.00  
i Mødestedet, Sædding Centret.
Bogcafé med litterært oplæg  
leveret af Esbjerg Kommunes  
Biblioteker
Pris: inklusiv kaffe  
med brød 30,- kr.

Foredrag
Mandag den 10. oktober 2016 kl. 19.00  
i Mødestedet, Sædding Centret.
Tidligere minister Laurits Tørnes fortæller.
Fra fiskerdreng til politik, minister  
og aktiv pensionist. 
”Når der lukkes en dør,  
åbnes der altid en ny.”
Pris: inklusiv kaffe med brød 30,- kr.

Juletræsfest *
Onsdag den 28. december 2016 kl. 14.00 
Rigtig gammeldags juletræsfest med  
levende musik, julemand og julepose.
Sted: Sædding Fritidscenter/ 
Sædding Gl. Skole.

Fastelavnsfest *
Lørdag den 25. februar 2017 
Sted: Sædding Centret.
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RACING – Faderens Lotus 
er British racing green, men 
sønnikke har overhalet 
ham og nøjes ikke med far-
ven. 17-årige Nicolai Kjær-
gaard fra Hjerting lever 
drømmen ud i racerspor-
tens Mekka.

Han kører i den britiske 
Formel 4-serie og allere-
de har hjembragt de før-
ste pokaler for sejre i ’roo-
kie’-klassen.

Den hurtige Hjerting- 
dreng er dog ikke just no-
gen nybegynder i racing. 
Han tog den klassiske vej 
ind i gocart allerede som 
syvårig.

”Min bror og jeg starte-
de i de helt små 60 kubik 
gocarts, og for et par år si-
den rykkede jeg op i en 125 
kubik og begyndte at køre 
med i juniorklassen om det 
tyske mesterskab. Derefter 
kørte jeg to år i seniorklas-
sen, hvor jeg også deltog i 
nogle EM-afdelinger,” for-
tæller Nicolai Kjærgaard.

Han er arveligt belastet 
af sin far, Christoph Kjær-
gaard, som udover fami-
lievirksomheden Hjerting 
Laks har brugt en del tid 
på klassisk ræs i sin Lotus 
Elan fra 1963, og farbror 
Andreas går også meget 

op i biler. Et år lå der en 
lille køredragt og en hjelm 
under juletræet til Nicolai 
og hans bror, og så tog det 
bogstaveligt talt fart.

Broderen har siden fået 
andre interesser, men Ni-
colai vil nu se, hvor langt 
ambitionerne og talentet 
kan bære.

”Det er svært at sige – det 
kommer jo altid an på re-
sultaterne. Om ikke andet 
taler man om Formel 3 i 
England næste år. Hvis det 
glipper med formel, kan 
man jo altid prøve GT-bi-
ler, men målet er nok at 
prøve at leve af det,” lyder 
det jordnært fra det unge 
talent.

Mini-udgave af Formel 1
Formel 4 er i princippet en 
miniudgave af en Formel 
1-bil, som dog må nøjes 
med en 1,6 liters Ford Tur-
bo ECO Borst motor med 
160 hk. 

Til gengæld vejer bilen 
kun 570 kilo inklusive fø-
rer, og bilens vægt justeres, 
så alle ekvipager vejer det 
samme fra start.

Hvad med Formel 1 – er det 
for sent at drømme den slags 
vilde drømme?

Lokalt talent giver den gas i Formel 4

Nicolai  – med nummer 63 ligesom far – i sin Formel 4, 
der i princippet er en mini-udgave af en Formel 1-bil. 



•  service
•  comp. test
•  røg/gas test
•  klima/aircondition  

service
•  rude skift/reparation  

af stenslag
•  forsikrings skader 
•  bremse test  

på bremse stand

Vi reparerer alle bilmærker - nye som gamle.
Du kan få serviceret bilen  
og stadig bevare fabriksgarantien.

•  dæk/hjul skift  
afballancering

•  dæk hotel  
opbevaring af hjul

•  syns tjek 
•  partikkel filter  

rensning/regenerering
•  undervognsbehandling 

(suvo)

Hjerting: Sdr. Tobølvej 12, 6710 Esbjerg V • Tlf. 70 25 05 00
Vi kan klare alle reparationer

på det lokale værksted i Hjerting

Støt dit lokale CarPeople værksted  
- Vi støtter lokalsporten i Hjerting!
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”Det er ikke for sent, men 
det er et meget højt mål, 
som kun nås af 22 kørere 
ad gangen. Det er jo folk 
med meget store sponsora-
ter, som det er svært at få i 
Danmark,” lyder det reali-
stisk fra Nicolai, der også 
har sin far på sponsorlisten.

”Vi har nogle sponsorer 
derudover, og det er vi også 
nødt til,” fortæller Chri-
stoph Kjærgaard. 

”Det er jo ikke noget, jeg 
hverken kan eller må beta-
le uden videre, men vi har 
prøvet at lave et professio-
nelt setup med et engelsk 
selskab,” siger faderen.

Han støtter Nico-
lai sammen med 
resten af famili-
en, der f.eks. lige 
har været afsted 
på en lang 
løbsweekend 
til Skotland. 
Bilen står i 
England, så 
Hjerting-hol-
det kan nøjes med at flyve 
over til sæsonens ti løb.

Nicolai går i 2.G på Ryb-
ners Handelsgymnasium, 
hvor han er tilknyttet både 
Esbjerg-ordningen med eli-
telinjen og Team Danmark. 

Det betyder, at han får 
lidt mere snor med afleve-
ringsfrister og fravær, så 
længe resultaterne er i or-
den, og lærerne er tilfredse. 
Team Danmark-ordningen 
er en slags landshold in-

denfor motor-
sport og tilby-
der forskellige 

træningssam-
linger, bl.a. også 
med mentaltræ-

ning, og der er 
også mulighed for 

at bruge fire år på en gym-
nasial uddannelse.

Det har Nicolai dog fra-
valgt, men han er klar til at 
gå ’all in’ i England eller an-
dre steder, hvis den rigtige 
chance byder sig.

”Foreløbig skal jeg jo gå i 
skole to år endnu, men det 
kunne være en mulighed. 
Om ikke andet kan jeg ud-
skyde min videre uddan-
nelse og prøve at være pro-
fessionel racerkører, hvis 
det kommer så langt. Hvis 
der pludselig kommer en 
rigtig god mulighed, så må 
vi se,” lyder det pragma-
tisk fra den fornuftige unge 
mand, som også har gjort 
sig nogle tanker for sin vi-
dere uddannelse.

”Jeg har ikke sat et enkelt 
fokus endnu - men det er i 
hvert fald noget indenfor 
handel og økonomi – det 
er dét, der interesserer mig 
mest. I racing lærer man jo 
meget sprog, og man lærer 
os at stå på egne ben og 
være alene ude i verden. 
Man bliver mere selvstæn-
dig, man lærer en masse 
om teamwork, og man læ-
rer en masse, som man ikke 
lærer i skolen. Derfor er jeg 
heller ikke så bekymret for 

at misse noget i skolen – jeg 
lærer så mange andre ting,” 
smiler Nicolai Kjærgaard.

Åbenbart også diploma-
ti og sponsorpleje. Sidste 
år bød nemlig også på to 
klassikerløb på hold med 
farmand i den gamle Lotus.

Er han ikke for langsom?
”Joee – jeg kørte hurtige-

re end ham. Men han har 
kørt så mange år, at han 
ikke er helt langsom.”

Tekst og foto: Kurt Henriksen

Lokalt talent giver den gas i Formel 4 Nicolai Kjærgaard har arvet lysten til 
racing fra sin far Christoph, 
men raceren står i England,  

så han må nøjes med  
simulator-træning 
hjemme i Hjerting.


