20

Ugeavisen MidtSyd

Zacharias med guldet efter de fem sejre med en af sine trænere
Phi Nguyen fra Vejle Taekwondo Klub.
Foto: Privat

Zacharias tog
guldet igen
Den lille vimse
taekwondo kæmper
nappede guldet foran
de andre modstandere,
der både var ældre og
større
Af Ella Warming
Andreas Zacharias Bertelsen
fra Toftlund er kun lige fyldt

otte år, men det er ikke en hindring, når den lille vimse taekwondo kæmper går på guvet
og kæmper mod modstandere, der både er ældre og større.
For han tog igen guldet ved et
stævne i Vejle, hvor han vandt
fem kampe ud af fem.
Zacharias, som han kaldes,
startede for kun to år siden i
Aabenraa Taekwondo Klub, og

TOFTLUND
der viste han, at han har et
unikt talent for kampsporten
taekwondo. Han begyndte at
deltage i kamptræning i Vejle
Taekwondo Klub i november,
og sidst i maj måned gik han
over og blev fuldgyldigt medlem i Vejle, hvor han træner tre
gange om ugen.
- Jeg kører gerne med Zacharias, men så skal han også vise,
at han vil noget med sin sport.
Der er langt til Vejle, men det
er nødvendigt at træne med
de andre, hvis han vil dygtiggøre sig. Han træner herhjemme hver dag, også udholdenhed, for det kræver sin »mand«
at kunne klare fem kampe i
rap. Jeg kunne godt se på
ham, at han var udmattet efter
tre kampe ved stævnet for nyligt, så vi tog os en snak, om
han skulle stoppe der. Men det
ville han ikke, fortæller Zacharias’ far Andreas Bertelsen.
Han træner med sin søn hjemme, for når der skal sparkes og
slås til »puder« og den slags
ting, har Zacharias brug for en
hjælper.

Drøm om karriere
Den lille hurtige kæmper har
allerede det blå bælte, og han
forklarer, at næste bælte er
blåt med rød snip, før det røde
bælte er inden for rækkevidde.
- Jeg vil naturligvis gerne have
det sorte bælte engang og
måske komme på landsholdet,
men jeg må ikke være med i
de officielle stævner inden for

Zacharias træner hver dag hjemme,
hvor hans far er klar til at være
hjælper.
Foto: Ella Warming

Smidighed er en af de ting,
der er nødvendige for at blive
en god taekwondo kæmper.
Foto: Ella Warming
Dansk Taekwondo Forbund,
før jeg bliver ni år. Derfor var
jeg rigtig glad, da klubben
havde lavet et stævne, hvor
jeg måtte være med, siger Zacharias genert. Han er nemlig
ikke en med store ord og store
armbvægelser, men når han er
på gulvet i kamp, er han meget fokuseret, og han vinder
faktisk ved sin hurtighed og
smidighed.
Han kan gå helt i spagat, og
når han sparker, rammer han
højt oppe.
Derfor var han heller ikke bange, da han gik på gulvet ved
stævnet i Vejle, men han syn-

tes, det var specielt at være
oppe mod nogle, der var både
ældre, større og stærkere.
- Jeg håber på at komme på
talentholdet på et tidspunkt,
for der vil jeg få ekstra træning. Jeg er nemlig rigtig glad
for min sport, siger Zacharias,
der har fået et godt forhold til
sine trænere i Vejle Taekwondo Klub, Phi Nguyen, Thanekshan Thananthiran og Mads
Lind Sørensen.
- Jeg synes også, vi bør nævne
Michael Jacobsen fra Aabenraa
Taekwondo KLub, for han gjorde en stor forskel for Zacharias,
da han trænede der, siger An-

dreas Bertelsen, der naturligvis
er stolt af sin dygtige søn.
Man følger nu spændt det lille
naturtalent i både taekwondoklubben og lokalt i Toftlund,
hvor han bor med sin familie.

Også tid til kammerater
Selvom sporten optager megen af Zacharias’ tid, har han
dog tid til kammerater.
- Jo, jeg leger da ofte med mine kammerater og spiller lidt
fodbold med dem, slutter Andreas Zacharias Bertelsen.

Brødrepar med eget racingteam
Brødrene Micki og
Carsten Lorenzen har
deres eget racingteam
Af Per Jessen
40-årige Micki Lorenzen fra
Toftlund var i ungdomsårene
aktiv i motorsporten med flere
mesterskaber i gokart og deltagelse i Formel Ford. Efter en
lang pause fra sporten fik han
2012 comeback, og året efter
fik han selskab af sin bror Carsten Lorenzen, som bor i Starup. De to brødre, der stammer fra Agerskov, har dannet
racingteamet Miccar Racing.
- Jeg kørte lidt motocross på
hobbyplan, men ellers var jeg
helt grøn inden for motorsporten. I efteråret 2012 tog jeg beslutningen om at kaste mig ud
i projektet med at finde en bil
og få licens. Det gik pludselig
stærkt. Økonomien var den
største hurdle, og jeg har vel
kontaktet 5-600 virksomheder
for at få det finansielle på
plads. Da jeg så endelig skulle
køre mit første løb, frygtede
jeg lidt, at jeg blev kanonføde,
siger Carsten Lorenzen.
Blev ikke kanonføde
I første omgang var målsætningen bare at gennemføre,
men efter den første sæson
har Carsten Lorenzen nu fået
mere erfaring og mod på me-

Micki Lorenzen (t.v.) og Carsten Lorenzen er brødrene bag Miccar Racing.

re. Ved det sidste løb blandede
han sig i sin Peugeot 307 i den
bedste halvdel af løbsserien
Yokohama 1600 Challenge.
Netop erfaring via løb og træning samt økonomi er nøgleordene. Det har det også været for Micki Lorenzen, som
deltager i Legends Cup, hvor
man kører i små letvægtsmodeller af gangsterbiler fra
1930’ernes USA.
Manglede en pose penge
- Jeg blev som ung tilbudt et
sæde, så jeg skulle køre løb i
Tyskland, men det krævede en
stor pose penge, og det blev

ikke til noget. Jeg fik også ødelagt en Formel Ford-racer ved
et uheld og det gav en stor
regning, og så stoppede jeg,
siger Micki Lorenzen, der nu
kører ræs i en Ford Coupe
1934-model.
En træningsdag på Padborg
Park koster 4000 kroner plus
det løse til vedligeholdelse og
eventuelle reparationer. Det siger sig selv, at det ikke er en
helt billig sport. Budgettet hos
Miccar Racing er dog stadig
kun et femcifret beløb.
- Økonomien giver nogle begrænsninger. Havde vi lidt
større økonomiske muskler, så
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ville de penge blive investeret
i flere træningstimer på banen,
siger Micki Lorenzen.
Træner i simulator
- Vi har ikke trænet meget på
banen, men har nydt godt af,
at vi kan træne i en simulator
hos racerkører Jørgen Worthmann i Sønder Vilstrup. Oveni
har vi nu fået nogle mekanikere med, så vi ikke selv skal bruge masser af tid på det tekniske ved løbene, siger han.
Ellers ved Carsten Lorenzen
godt, hvor han skal forbedre
sig. I sidste løb var han helt
fremme som nummer syv un-

der træningen, men i de to heat blev det først til et uheld og
efterfølgende til en 12.-plads.
- Jeg kører lidt for flinkt i svingene og giver lidt for meget
plads. Det er noget, som jeg
skal forbedre. Jeg føler dog, at
jeg bliver bedre hele tiden, og
det gør det kun sjovere og sjovere. Jeg er virkelig blevet bidt
af det, siger han.
Carsten Lorenzen bruger også
tid på at spille trommer i
rockbandet HPDH, men for tiden trækker motorsporten
kraftigt, og derfor er trommeslageren fra Infernal kaldt ind
som afløser, når HPDH i august
skal spille samtidig med Carsten Lorenzen skal køre løb.
At de to brødre har familien
med ude til løbene gør kun

det hele sjovere. Frygten for alvorlige uheld fylder ikke meget i dagligdagen.
- Jeg er selv kørt galt mange
gange på banen i både gokart,
Formel Ford og på motorcykel,
men der er aldrig sket noget
alvorligt. Egentlig så tror jeg, at
folk kommer mere til skade
ved at spille fodbold, siger
Micki Lorenzen, der arbejder
som Falckredder i Horsens.
Spørger man til fremtiden for
de to brødre, så er målsætningen at blande sig i top 10 i de
to løbsserier.
- Den helt store drøm på lang
sigt er at deltage i et 24 timers
løb, siger de to brødre nærmest i kor.

