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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 forsva-
re 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.

13-årige Andrea Hjort er 
en helt almindelig, kæk og 
skælmsk pige fra Esbjerg 
N. Hun har bøjle på tæn-
derne og er måske en lille 
smule genert. Hun går i 7. 
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, hvor den 
står på træning, træning og 
atter træning.

Tæt på hjemmebanen
”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 ind-
rømmer, at det 
var med et no-
get betænke-
ligt sind, hun 
for cirka seks 
år siden lod 
sin dengang 
seks-årige 
datter prøve 
kræfter med 
motorsporten. 
Denis Hjort, 
ægtemand 
og far, var derimod mere 
’tændt’ på ideen, og der 
blev investeret i en brugt 
begynder-maskine på 50 
kubikcentimeter.

Op og ned ad bakker, 
gennem skarpe sving og 
med håndtaget i bund 

høvler den blot 13-årige 
danmarksmester, Andrea 
Hjort, rundt på banen i 
Lindknud.

”Lige siden har der bare 
været fuld fart på. Andrea 
kører nu 85 kubik i C-klas-
sen, men har allerede kva-

lificeret sig 
til at køre 
125 kubik i 
B-klassen. 

Det venter vi dog lidt med. 
Her og nu gælder det gene-
robringen 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, men 
er nu flyttet til Esbjerg N 
for at være tættere på Kors-
krobanen. Tidligere har de 
boet i både Qatar og Norge, 
men med rødder i det vest-
jyske gik turen altså hjem 
til Danmark. Her arbejder 

13-årige Andrea i fuld fart mod fremtiden
Ambitionerne er 
skyhøje hos den 
unge Esbjerg N -
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.

Måske lidt 
genert, men  
med et skælmsk 
glimt i øjnene, 
er 13-årige 
Andrea Hjort 
klar til at 
erobre verden.

Hjerting Revyernes revy og Stig Rossen
HJERTING – Så er Jon & Dittes Hus klar med But-
terfly-programmet for den kommende sæson samt of-
fentliggørelse af årets kunstner ved kirkekoncerten.

”Det er desværre kun lykkedes at planlægge fire 
arrangementer i den kommende sæson, da det bliver 
mere og mere almindeligt, at dem, vi spørger, vil have 
betaling eller slet ikke ønsker at deltage på de vilkår, 
vi byder dem. Konceptet har altid været, at det skal 
være for alle og derfor ikke må koste ret meget ikke 
må give underskud for huset. Vi synes dog at det er 
fire fantastiske oplevelser,” indleder Klaes Sørensen.

”Onsdag 12. oktober kommer Lisbeth Lomholt, 
som gennem mange år har været lærer på Hjerting 
Skole og tilknyttet Myrthuegård som formidler for 
at fortælle om Natur - og Kulturcenter Myrthuegård. 
Ligeledes vil hun give os indblik i, hvilke oplevelser 
og læringsmuligheder der er for skoleelever, når de 
besøger stederne i skoletjenesten.”

”Onsdag den 9. november fortæller Jørgen Dieck-
mann Rasmussen fra Byhistorisk Arkiv om Øster-
klevs tidlige historie fra privatbolig til pigehjem og 
rekreationshjem – og nu atter privatbolig. Jytte Hebs-
gaard vil tillige fortælle om sit ophold på pigehjem-
met.”

”Onsdag den 8. februar 2023 er det Hjerting Revy-
ernes revy. Oplev eller gense nogle af de bedste num-
re fra Hjerting Revyen 2005 til 2015. Der kan synges 
med på omkvædet til nogle af numrene, og Halfdan 
Andersen, som var initiativtager, skuespiller med 
mere gennem årene, vil fortælle anekdoter om tilbli-
velsen af nogle af numrene.”

”Onsdag den 8. marts 2023 underholder provst 
Kræn Kristensen, Hjerting Kirke, med foredraget Es-
bjergs provst om Coronajul: Vi må aldrig miste håbet.
Vi kan også afsløre, at kirkekoncerten næste år vil 
blive afholdt søndag den 12. marts og vil blive vores 
største satsning foreløbig med den verdenskendte 
kunstner Stig Rossen. Meget mere om dette arrange-
ment vil løbende komme her i Hjerting Posten,” slut-
ter Klaes Sørensen.

Scleroseforeningen fik 340.000 kroner
6710 – Scleroseforeningen kom søndag den 11. sep-
tember i mål med et rigtigt flot resultat af den årli-
ge landsindsamling med 5,6 millioner på landsplan. 
Scleroseforeningens lokalafdeling Esbjerg og Fanø 
indsamlede 340.000 kroner, fortæller lokalformand 
Steen Hansen.

Hjerting Byfest gav rekordresultat
HJERTING – Hjerting Byfest, der i år allerede star-
tede torsdag med et modeshow, gav et rekordresultat 
for HIF, fortæller formand Anders Kristensen, der i et 
nyhedsbrev i høje toner har rost alle de aktive for de-
res store indsats. Og det er glædeligt, da HIF jo blandt 
andet er i gang med at afdrage på padelbanerne og 
har drømme om at indrette en ’første sal’ i fitness-
afdelingen. Den største del af overskuddet kom fra 
sponsorerne, takket være Henrik Poulsen.

   

Gunnar Frederiksen (liggende) og Gunnar Larsen 
(stående). Figurerne Olga og Nora, som var med i mange af 
revyerne, kan genopleves denne dag. Arkivfoto.
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Kirstine Franksen nu som 
miljøingeniør, mens Denis 
Hjort har et lederjob hos 
Hvide Sande Shipyard. På 
Fanø blev Andrea Hjort 
skoleelev – og som alle an-
dre forældre insisterede 
Kirstine Franksen og Denis 
Hjort på at deres datter 
burde finde sig en fritidsin-
teresse.

”Forskellige ting blev 
prøvet af, judo, klaver og 
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.

Siden har det udviklet sig 
til en interesse, der favner 
hele familien. De mange 
timers træning og de man-
ge rejser til løb og stævner 
rundt om i landet er en ting 
– noget helt andet er det so-
ciale samvær og sammen-
hold med andre familier, 
andre kørere og andre for-
ældre.

”Vi nyder det alle 
tre. Der er masser 
af gode oplevelser, 
også uden for banen, 
sociale aktiviteter, 
nærvær og samvær. 
Derfor støtter vi 
fuldt og helt op om 
Andrea og hendes 
sport – også når det, 

formentlig en dag, kom-
mer til at handle om løb i 
udlandet,” fastslår Kirstine 
Franksen.

Mål: Verdensmester
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 kamme-
rater egentlig til, at du kø-
rer motocross?

”Ikke så meget. En gang 
har jeg dog haft maskinen 
med henne på skolen og 
min lærer bad mig fortæl-
le lidt om sporten. Det var 
spændende, men det var 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. 
De er flyttet til et nyt hjem 
i Esbjerg Nord, og efter sko-
leferien begyndte Andrea 
i 7. klasse på Vitaskolen 
Bohr. Her er der særlige 
talent-idrætsklasser, hvor 
eleverne får mulighed for 
både at blive fagligt udfor-
dret og samtidig udvikle 
sig i deres sportsgren. Men 
hun savnede sine venner 
på Fanø og tager nu færgen 
for at gå i skole der.

”Det var selvfølgelig lidt 
vemodigt at rejse fra Fanø. 
Vi er meget glade for øen, 
hvor mine forældre også 
bor, men Andreas træning 
foregår her på fastlandet. 
Sporten er i forvejen ikke 
billig – og det var de man-
ge ture med færgen hel-
ler ikke. Derfor flyttede 
vi, men heldigvis ikke så 
langt”, lyder det fra Kirsti-
ne Franksen.

Træningsbane
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 
havde været træningsmu-
ligheder på Fanø.

”Jeg ved, at øens landbe-
tjent, Chris Gade, arbejdede 
med sagen, men motocross 
både fylder og larmer, så 
det er ikke muligt”, noterer 
Kirstine Franksen, mens 
Andrea igen starter maski-
nen 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

13-årige Andrea i fuld fart mod fremtiden
Op og ned ad bakker, 
gennem skarpe sving og med 
håndtaget i bund høvler den 
blot 13-årige danmarksmester, 
Andrea Hjort fra Esbjerg N, 
rundt på banen i Lindknud.

Andreas mål er at blive 
verdensmester som 16-
årig, intet mindre.

Som lokal folketingskandidat burde du måske reservere plads  
i både Hjerting Posten og Fanø Posten allerede nu.  
Dine konkurrenter er begyndt at kontakte os.
 
Effektiv annoncering:
Oplag på alt 18.000
Læses af cirka 36.000 vælgere* 
Med demokratirabat  
 
Kontakt:
mail@hjertingposten.dk
 
Er du i tvivl om noget, så ring  
75 47 09 99 mellem kl. 8 og 12
 
* Estimat ud fra  
2 læsere per husstand 

De Radikale har udskrevet valg

Lever din teenager 
også i en boble?

Få din teenager ud af boblen med et fritidsjob som omdeler. 
Med jobbet får din teenager nye udfordringer og tjener samtidig sine egne penge.

Værdien af at tjene penge 
 
Blive mere ansvarsbevidst  
og pligtopfyldende  

Fokus på struktur og  
planlægning af egen tid

Læs mere og søg jobbet her

Hvad lærer din teenager 
af jobbet som omdeler:

Bliv omdeler allerede i dag
Vi har brug for flere omdelere 
til at levere reklamer og aviser 
en gang om ugen, onsdag eller 
torsdag, i jeres nærområde. Som 
omdeler vælger din teenager selv, 
hvornår på dagen, de vil omdele 
– inden for deadline. De pakkede 
reklamer og aviser leveres hos jer, 
klar til omdeling.
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