
Casper B Larsen lå på en 2 plads i 250 ccm klassen inden 3 afd. af Nez i skien i Norge d 6-7-

August, men på grund af motor problemer hele weekenden blev det kun til en 10 plads i den 3 afd. 

af Nez i Norge. 

 

Finalen i Nordisk mesterskab Nez skulle køres i Danmark på Nysum banen d 13-14 august så hele 

ugen op til finalen gik med at få sat Caspers reserve motor op til løbet. 

 

Casper lå på en 4 plads inden finalen i Nysum 4 point efter Marcus Svenson, Sverige på 3 pladsen 

og 10 point fra Jami Kalliomaki på 2 pladsen og 16 point fa nr. 1 Oliver Solberg Sverige. 

 

Alt i alt var der en lille chance for at nå guld i mesterskabet. 

 

Så alle sejl blev sat ind på finale dagende i Nysum, Casper ligger ud med en 2 plads og 1 plads i de 

to første indledende heat så det ser ud til at Casper har god fart i karten. 

 

3 indledende heat skulle vise sig at blive en forsmag på finalen, den førende Oliver Solberg, Marcus 

Svensson samt Jacob Lyseng Norge og Casper B Larsen skulle nu mødes i 3 og sidste indledende 

inden finalen. Casper skyder frem som nr. 1 i starten og der bliver han til mål, dagens største 

overraskelse da Casper formår at køre fra Oliver Solberg som kører med fabriks motorer fra Ktm 

fabrikken. 

 

Finalen bliver der ikke meget kamp til stregen til Oliver Solberg som triller ud til finalen med et 

supper opsæt ikke mange privat køre kan hamle op med, men Casper kæmper en brav kamp og 

slutter på 2 pladsen efter Oliver Solberg og foran finnen Jami Kalliomaki som bliver nr. 3 i finalen. 

 

Nordiskmester i Nez: 

 

Nr. 1 Oliver Solberg      Sverige 

 

Nr. 2 Jami Kalliomaki   Finland 

 

Nr. 3 Casper B Larsen  Danmark 

 

 

Casper B Larsen er den Danske crosskart køre der har kørt flest top 3 placeringer hjem på 

internationalt plan siden 2009 og frem til nu 2016. 

 

Det er blevet til 

 

1 sølvmedalje i Nordisk mesterskab i 125 ccm i 2009 

 

1 bronzemedalje i Nordisk mesterskab i 125 ccm i 2010 

 

1 sølvmedalje i Nordisk mesterskab i 250 ccm i 2013 

 

1 Sølvmedalje i Nordisk mesterskab i 250 ccm i 2015 

 

1 Sølvmedalje i Norsk mesterskab i 250 ccm i 2015 



 

1 Bronzemedalje i Nordisk mesterskab i 250 ccm i 2016 

 

Alt ialt 3 sølvmedaljer i Nordiskmesterskab samt 2 Bronzemedaljer, samt 4 Danske mesterskaber i 

Caspers karriere som crosskart kører frem til nu. 

 

 


