
FSAS´ crosskart kører er godt fremme i feltet af talenter. Vi har nogle rigtig dygtige køre, som formår at 

komme helt frem. 

I 2016 havde FSAS flere kører på podiet. I mini klassen havde vi en guld vinder og en bronze vinder.  I 85cc 

klassen havde vi en guldvinder og en bronzevinder. I 2016 havde vi ingen køre i 125cc der kørte fuld dm, 

men det får vi i 2017. I 250cc havde vi en bronzevinder og en guld vinder.  I 650cc havde vi også en 

guldvinder.  Det er rigtig godt kørt af vores unge mennesker da vores crosskart afdeling er ret lille i forhold 

til vores nabo klub (MNJ) 

I 2017 stiller  

Niklas Christiansen til start i mini klassen, som er en begynder klasse hvor de køre med 50cc motorer, som 

ikke må overskride 60 km/t. Niklas er 5 år gammel og er helt ny i klassen. 

Jonas Nielsen stiller op i mini, Jonas har i hans første sæson kørt sig til en super flot bronze plads i mini 

serien i 2016. 

Mads Larsen som vandt mini klassen i 2016, rykker op i 85cc i sæson 2017.  

Mathias Laulund rykker op fra 85cc til 125cc, som han er meget spændt på. Mathias har været 2 x 

guldvinder, 1 x sølv vinder og 1 x bronze vinder. I hans tid som crosskart kører. Mathias skal i år, i gang med 

sin 6. sæson af crosskart.  

I 125cc har Magnus Jensen været ude at lufte hans crosskart til et par løb. Det er ikke blevet til så meget for 

Magnus i sæson 2016, da han har været mere fokuseret på folkeracen, vi håber Magnus vender stærkt 

tilbage i 2017. 

I 250cc har Kristian Beith Christensen, Jens Bislev, Casper B. Larsen samt Thomas jensen som var bronze 

vinder i 2016, Thomas skal ud og prøve kræfter med 650cc i 2017 og hans bror Martin Jensen over tager 

crosskarten fra 250cc klassen, vi ser frem til at vores 250cc kører kommer ud og gør det super godt. Jens 

Bislev skal køre fuldt sæson i 2017. 

Den danske mester Casper B. Larsen er 5 x Danskmester i crosskart, han ville i sæsonen 2017 køre de 

Danske mesterskaber fuldt ud på grund af svendeprøver og eksamener i hans uddannelse, som bliver 

afsluttet i juni måned. 

Casper og hans far har nu kørt internationale løb siden 2009, de har kørt fuldt norsk mesterskab samt Nez 

mesterskabet. 

I 2017 ville det dog blive til nogle enkelte internationale løb. 

 

650cc har FSAS Mads ”Panik”, som er Nord Europæisk Mester guld vinder i år 2016 og 2 x danskmester 

(2015 og2016) Mads skal køre fuld dm og nogle løb i udlandet i år. 



FSAS får ikke nogle kører ud til NEZ, da man i Danmark har valgt at ligge et DM løb samtidig med det største 

crosskart løb i Norden, som er første afdeling af NEZ mesterskabet, som kommer til at foregå på Höljes 

banen i Sverige, men vi kan da håbe, at der er nogle der tænker, at de vil tage der op alligevel!!   

 

 

Privat foto: taget i Finland, fra venstre Mads ”Panik”, Mathias Laulund og Casper B. Larsen 

 

Privat foto: taget i Nysum, Mads G. Larsen 


