Rally Monte-Carlo Historique
Object 1

Verdensomspændende
rallyprojekt i Monte Carlo får da
capo
Rally Monte-Carlo Den alsidige motorsports-udøver: Preben
Historique
Kristoffersen fra Odder lancerede i 2013 et
14/01/14
spændende rallyprojekt. Her var østjyden teamleder
for: Team Mini Cooper Japan, som deltog med start
nr. 32 i Int. 16. Rallye Monte Carlo Historique
2013. Rallyprojektet bliver nu gentaget i 2014 (22.29. januar) med samme startnummer,
- 32 udtales MINI på japansk og er samtidig et lykketal i den opgående
sols land, forklarer Preben Kristoffersen. - Japaneren: Hajime Nakagawa
har været rally-fabrikskører for Mazda sammen med sin rutinerede codriver: Osam Morikawa. Jeg driver selv et værksted i Odder med Mazda
som speciale, og har i al beskedenhed været dansk mester på asfaltbane
med en Mazda RX7 (med wankel-motor) i 1983.

Hajime Nakagawa og Osam Morikawa fremviste stigende formkurve på
de glatte serpentiner-veje ved deres reunion-deltagelse i 2013
(Foto: Kirketerp)
Østjyden kan i 2015 fejre guldbryllup med motorsporten på fire hjul, og
har derfor fået tildelt kælenavnet: Preben K - af den lidt yngre racingkollega: Tom (K)ristensen.
- Jeg har selv kørt ”Monte” tilbage i 1972, fortsætter Preben K. Snekaos på bjergvejene bevirkede imidlertid, at vi ikke nåede hjem over
målstregen i Monaco. Herefter deltog jeg 8 gange med Austin Mini
Cooper S i old timer-udgaven af rallyet, hvor jeg fik mulighed for at køre
de berømte bjergprøver i de franske alper. Her byder de snoede
serpentiner-veje ofte på snesmattet og isglat underlag. Man kan roligt
sige, at de specielle vinter-udfordringer i den tynde luft går en i blodet.

Det tværjordlige samarbejde mellem Preben Kristoffersen (i midten) og
Hajime Nakagawa (tv.) / Osam Morikawa (t.h.) fortsætter i 2014
(Foto: Kirketerp)
Preben K tilhører anden generation af danske banesportskørere, som
prægede frontresultaterne i ind- og udland efter etableringen af JyllandsRingen og Ring Djursland. Østjyden har dog også kørt utallige rallymotorløb: - Jeg blev udlært som mekaniker i 1964, men en lærlingeugeløn på 35 kr. gav ikke store muligheder for at køre motorløb. Først
efter den obligatoriske militærperiode startede jeg derfor op i motorsport
tilbage i 1965.
- Selv efter snart 50 år i racet føler jeg på ingen måde mig udbrændt,

konstaterer Preben K. – Det var derfor også en tung beslutning at vinke
farvel til deltagelse i Int. Rallye Monte Carlo Historique efter 2011, hvor
min højrestyrede Austin Mini Cooper S (fra 1968) blev sat til salg.

For anden gang under sine 49 år i motorsporten skal Preben K (t.v.) og
Preben Kristoffersen ikke selv sidde bag rattet i sit eget motorsportsprojekt
(Foto: Kirketerp)
Preben K fik kontakt til japanerne tilbage i 2009, som dette år kom over
målstregen i det historiske rally i Monaco med en Mazda RX-7.
Kontakten til den modsatte side af jordkloden blev herefter holdt ved
lige, og snakken gik efterhånden omkring et VIP-besøg på Mazdabilfabrikkerne: - Desværre spændte den japanske stor-tsunami i 2011
foreløbigt ben for projektet. Til gengæld blev ideen født om, at Hajime
Nakagawa og Osam Morikawa skulle genforenes som makkerpar i min
rallybil ved det historiske rally i Monte Carlo.

Hajime Nakagawa og Osam Morikawa er eneste japanske mandskab i
Int. 17. Rallye Monte Carlo Historique 2014
(Foto: Kirketerp)
Reunion-året: 2013 blev en fornuftig dansk/japansk motorsportsoplevelse: - Jeg havde allieret mig med min mangeårige racermekaniker:
Bruno Hvid & hustru (Irene Marsh) til løsning af de logistiske bjergudfordringer. Heftigt snefald gjorde rallyet ekstra besværligt, men i det
2.200 km. lange rally med 15 tidsetaper nåede vi frem i rette tid til
servicepunkterne. Slutresultatet blev en placering i den øverste del af
startfeltet, som omfattede 313 rallyteams (fordelt på 29 forskellige
nationaliteter).

Int. 17. Rallye Monte Carlo Historique 2014 byder deltagerne på masser
af tynd bjergluft og spektakulære naturoplevelser
(Foto: Kirketerp)
Team Mini Cooper Japan har været Preben K’s første motorsportsprojekt, hvor østjyden ikke selv sidder bag rattet. Dette har givet ekstra
pift til klargøringen af rallybilen: - Der er foretaget yderst få GODT
NOK-løsninger, som ellers kan være nemt at forfalde til i et privatteam.
For 50 år siden - i 1964 - vandt briterne: Paddy Hopkirk og Henry
Liddon Rallye Monte Carlo i øvrigt generelt i en Mini Cooper S.

Verdensomspændende rallyprojekt i Monte
Carlo får da capo
13. jan, 2014 af Redaktionen om Pressemeddelser
Den alsidige motorsports-udøver Preben Kristoffersen fra Odder lancerede i 2013 et spændende
rallyprojekt. Her var østjyden teamleder for: Team Mini Cooper Japan, som deltog med start nr. 32 i
Int. 16. Rallye Monte Carlo Historique 2013. Rallyprojektet bliver nu gentaget i 2014 (22.-29.
januar) med samme startnummer,
- 32 udtales MINI på japansk og er samtidig et lykketal i den opgående sols land, forklarer Preben
Kristoffersen. – Japaneren: Hajime Nakagawa har været rally-fabrikskører for Mazda sammen med
sin rutinerede co-driver: Osam Morikawa. Jeg driver selv et værksted i Odder med Mazda som
speciale, og har i al beskedenhed været dansk mester på asfaltbane med en Mazda RX7 (med
wankel-motor) i 1983.
Østjyden kan i 2015 fejre guldbryllup med motorsporten på fire hjul, og har derfor fået tildelt
kælenavnet: Preben K – af den lidt yngre racing-kollega: Tom (K)ristensen.
- Jeg har selv kørt ”Monte” tilbage i 1972, fortsætter Preben K. – Snekaos på bjergvejene bevirkede
imidlertid, at vi ikke nåede hjem over målstregen i Monaco. Herefter deltog jeg 8 gange med Austin
Mini Cooper S i old timer-udgaven af rallyet, hvor jeg fik mulighed for at køre de berømte
bjergprøver i de franske alper. Her byder de snoede serpentiner-veje ofte på snesmattet og isglat
underlag. Man kan roligt sige, at de specielle vinter-udfordringer i den tynde luft går en i blodet.
Preben K tilhører anden generation af danske banesportskørere, som prægede frontresultaterne i
ind- og udland efter etableringen af Jyllands-Ringen og Ring Djursland. Østjyden har dog også kørt
utallige rally-motorløb: – Jeg blev udlært som mekaniker i 1964, men en lærlinge-ugeløn på 35 kr.
gav ikke store muligheder for at køre motorløb. Først efter den obligatoriske militærperiode startede
jeg derfor op i motorsport tilbage i 1965.
- Selv efter snart 50 år i racet føler jeg på ingen måde mig udbrændt, konstaterer Preben K. – Det
var derfor også en tung beslutning at vinke farvel til deltagelse i Int. Rallye Monte Carlo Historique
efter 2011, hvor min højrestyrede Austin Mini Cooper S (fra 1968) blev sat til salg.
Preben K fik kontakt til japanerne tilbage i 2009, som dette år kom over målstregen i det historiske
rally i Monaco med en Mazda RX-7. Kontakten til den modsatte side af jordkloden blev herefter
holdt ved lige, og snakken gik efterhånden omkring et VIP-besøg på Mazda-bilfabrikkerne: –

Desværre spændte den japanske stor-tsunami i 2011 foreløbigt ben for projektet. Til gengæld blev
ideen født om, at Hajime Nakagawa og Osam Morikawa skulle genforenes som makkerpar i min
rallybil ved det historiske rally i Monte Carlo.
Reunion-året: 2013 blev en fornuftig dansk/japansk motorsports-oplevelse: – Jeg havde allieret mig
med min mangeårige racermekaniker: Bruno Hvid & hustru (Irene Marsh) til løsning af de
logistiske bjerg-udfordringer. Heftigt snefald gjorde rallyet ekstra besværligt, men i det 2.200 km.
lange rally med 15 tidsetaper nåede vi frem i rette tid til servicepunkterne. Slutresultatet blev en
placering i den øverste del af startfeltet, som omfattede 313 rallyteams (fordelt på 29 forskellige
nationaliteter).
Team Mini Cooper Japan har været Preben K’s første motorsports-projekt, hvor østjyden ikke selv
sidder bag rattet. Dette har givet ekstra pift til klargøringen af rallybilen: – Der er foretaget yderst få
GODT NOK-løsninger, som ellers kan være nemt at forfalde til i et privatteam. For 50 år siden – i
1964 – vandt briterne: Paddy Hopkirk og Henry Liddon Rallye Monte Carlo i øvrigt generelt i en
Mini Cooper S.
FAKTA omkring Int. 17. Rallye Monte Carlo Historique 2014:
– Hovedideen i det historiske Monte Carlo rally er deltagelse med de rallybiler, som har kørt med i
ALLE RALLIES MODER gennem: halvtredserne, tresserne, halvfjerdserne og begyndelsen af
firserne. I det historiske rally indgår mange af de snoede sne-/isglatte bjergveje, som har lagt asfalt
(under sneen og isen) til hastighedsprøverne i det ”rigtige” Monte Carlo-rally.
– Det unikke ved Monte Carlo-rallyet – samt medvirkende gennem årene til den unikke
opmærksomhed omkring arrangementet på en mediemæssig lavperiode i motorsporten – har været
de mange startsteder rundt omkring i Europa og heraf følgende tilkørsels-etaper til et fælles
startpunkt i Monaco/Frankrig.
– Int. 17. Rallye Monte Carlo Historique 2014 har startsteder i: Oslo, Stockholm, Glasgow, Reims,
Barcelona og Monte Carlo. Tilkørslen fra Monte Carlo til den fælles start i Valence er 950 km..
Herefter skal deltagerne gennemkøre 1.283 km. rute (26.-30. januar), som byder på 14 bjergetaper,
hvor startfeltet skal overholde en given gennemsnitshastighed på teststrækninger mellem 7 og 47
km. længde. Ud over store højdeforskelle byder bjergetaper på mange hårnåle- og serpentiner-sving.
– 309 rallymandskaber – fordelt på 29 forskellige nationaliteter – har skrevet sig på startlisten i Int.
17. Rallye Monte Carlo Historique 2014. Traditionen tro har intet rallymandskab fået tildelt start nr.
13 (!).
– Hajime Nakagawa og Osam Morikawa er eneste mandskab fra Japan. Herudover kommer der
kørere så langt hjemmefra som Canada, USA og Australien. Tilskuerne får lejlighed til at studere 47
forskellige bilmærker. Mest populær er Porsche – tæt forfulgt af Alfa Romeo og Renault Alpine.
– Listen over ”eligible cars” omfatter lidt over 500 forskellige biltyper – fordelt på 85 bilmærker.
– Hoved-udgaven af Monte Carlo rallyet (”Monte”) har været kørt siden 1911. Der har dog været
fire afbrydelser i arrangements-rækkefølgen: 1913-1923 (1. Verdenskrig), 1940-1948 (2.
Verdenskrig), 1957 (benzinrationering) og 1973 (energikrise/bilfri søndage).
– ”Monte” køres i 2014 for 82. gang (14. – 19. januar), og er igen tællende til Verdensmesterskabet
(WRC). TV-tidsmæssige årsager i WRC bevirkede, at monegaskerne i ”Monte”-udgaven for nogle
år siden vinkede farvel til de traditionsrige tilkørsels-etaper på op til 2.000 km..
– I Int. Rallye Monte Carlo 1964 vandt briterne: Paddy Hopkirk og Henry Liddon generelt i en Mini
Cooper S. Dette blev fulgt op af generalsejre til samme bilmærke i 1965: Timo Mäkinen (SF) / Paul
Easter (GB) og i 1967: Raumo Aaltonen / Henry Liddon (GB).
– Yderligere detaljer kan studeres på: www.acm.mc, hvor der under arrangementet også vil være
LIVE resultater.
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Bent Mikkelsen deltager sammen med Henrik Møller Nielsen i dette års Monte Carlo Rally. Parret er lige nu nummer 54.
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Af Flemming Larsen
HORSENS/VEJLE - Efter 24 timers nonstop-kørsel ad østfranske bjergveje er de mere end 300 deltagende
mandskaber i Rallye Monte-Carlo Historique nået til Valence ved Rhone-floden. Den udmattende tur
omfattede løbets første specialetape, hvor ingen på grund af de sneglatte bjergveje kunne holde tiderne.
Men et af de danske hold leverede en sensation ved at placere sig som nr. 13, kun to sekunder efter løbets
førende.
Det er Toni Hansen fra Horsens og Per Brodersen fra Lem St., der fortsatte de fine takter fra sidste år i
deres Audi 80, hvor de debuterede i løbet med en 19. plads som resultat.
Klik her for at se samtlige annoncer

- Vi havde en god fornemmelse på første specialetape, og vi kørte helt uden problemer,” sagde en tilfreds
Toni Hansen ved etapemålet i Valence.
Bent Mikkelsen, Vejle, og Henrik Møller Nielsen, Allingåbro, i VW Golf GTI kom også godt i gang. De ligger
som nr. 54.
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- Det er flot med fire danske hold i top hundrede, siger Bent Mikelsen, der udover at være aktiv allykører
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De danske favoritter, Lars Bækkelund fra Horsens og Arne Pagh fra Middelfart kom fint af sted i deres VW
Golf GTI, men indhentede undervejs den franske Renault 5 Alpine-kører Eric Coulon, der ikke var meget for at give plads. Det kostede
dyrebare sekunder.
- Vi kørte flere kilometer bag ved ham, før han flyttede sig, ellers er det gået fint,” mente Lars Bækkelund.
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I Valence ventede der kørerne et totalt trafikkaos, og alle kom derfor for sent frem til etapemålet. Det kostede store tidsstraffe, som man dog
forventer bliver annulleret.
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Verdensomspændende
rallyprojekt i Monte Carlo får da
capo
Rally Monte-Carlo Den alsidige motorsports-udøver: Preben
Historique
Kristoffersen fra Odder lancerede i 2013 et
14/01/14
spændende rallyprojekt. Her var østjyden teamleder
for: Team Mini Cooper Japan, som deltog med start
nr. 32 i Int. 16. Rallye Monte Carlo Historique
2013. Rallyprojektet bliver nu gentaget i 2014 (22.29. januar) med samme startnummer,
- 32 udtales MINI på japansk og er samtidig et lykketal i den opgående
sols land, forklarer Preben Kristoffersen. - Japaneren: Hajime Nakagawa
har været rally-fabrikskører for Mazda sammen med sin rutinerede codriver: Osam Morikawa. Jeg driver selv et værksted i Odder med Mazda
som speciale, og har i al beskedenhed været dansk mester på asfaltbane
med en Mazda RX7 (med wankel-motor) i 1983.

Hajime Nakagawa og Osam Morikawa fremviste stigende formkurve på
de glatte serpentiner-veje ved deres reunion-deltagelse i 2013
(Foto: Kirketerp)
Østjyden kan i 2015 fejre guldbryllup med motorsporten på fire hjul, og
har derfor fået tildelt kælenavnet: Preben K - af den lidt yngre racingkollega: Tom (K)ristensen.
- Jeg har selv kørt ”Monte” tilbage i 1972, fortsætter Preben K. Snekaos på bjergvejene bevirkede imidlertid, at vi ikke nåede hjem over
målstregen i Monaco. Herefter deltog jeg 8 gange med Austin Mini
Cooper S i old timer-udgaven af rallyet, hvor jeg fik mulighed for at køre
de berømte bjergprøver i de franske alper. Her byder de snoede

serpentiner-veje ofte på snesmattet og isglat underlag. Man kan roligt
sige, at de specielle vinter-udfordringer i den tynde luft går en i blodet.

Det tværjordlige samarbejde mellem Preben Kristoffersen (i midten) og
Hajime Nakagawa (tv.) / Osam Morikawa (t.h.) fortsætter i 2014
(Foto: Kirketerp)
Preben K tilhører anden generation af danske banesportskørere, som
prægede frontresultaterne i ind- og udland efter etableringen af JyllandsRingen og Ring Djursland. Østjyden har dog også kørt utallige rallymotorløb: - Jeg blev udlært som mekaniker i 1964, men en lærlingeugeløn på 35 kr. gav ikke store muligheder for at køre motorløb. Først
efter den obligatoriske militærperiode startede jeg derfor op i motorsport
tilbage i 1965.
- Selv efter snart 50 år i racet føler jeg på ingen måde mig udbrændt,
konstaterer Preben K. – Det var derfor også en tung beslutning at vinke
farvel til deltagelse i Int. Rallye Monte Carlo Historique efter 2011, hvor
min højrestyrede Austin Mini Cooper S (fra 1968) blev sat til salg.

For anden gang under sine 49 år i motorsporten skal Preben K (t.v.) og
Preben Kristoffersen ikke selv sidde bag rattet i sit eget motorsportsprojekt
(Foto: Kirketerp)
Preben K fik kontakt til japanerne tilbage i 2009, som dette år kom over
målstregen i det historiske rally i Monaco med en Mazda RX-7.
Kontakten til den modsatte side af jordkloden blev herefter holdt ved
lige, og snakken gik efterhånden omkring et VIP-besøg på Mazdabilfabrikkerne: - Desværre spændte den japanske stor-tsunami i 2011
foreløbigt ben for projektet. Til gengæld blev ideen født om, at Hajime
Nakagawa og Osam Morikawa skulle genforenes som makkerpar i min
rallybil ved det historiske rally i Monte Carlo.

Hajime Nakagawa og Osam Morikawa er eneste japanske mandskab i
Int. 17. Rallye Monte Carlo Historique 2014
(Foto: Kirketerp)
Reunion-året: 2013 blev en fornuftig dansk/japansk motorsportsoplevelse: - Jeg havde allieret mig med min mangeårige racermekaniker:
Bruno Hvid & hustru (Irene Marsh) til løsning af de logistiske bjergudfordringer. Heftigt snefald gjorde rallyet ekstra besværligt, men i det
2.200 km. lange rally med 15 tidsetaper nåede vi frem i rette tid til
servicepunkterne. Slutresultatet blev en placering i den øverste del af

startfeltet, som omfattede 313 rallyteams (fordelt på 29 forskellige
nationaliteter).

Int. 17. Rallye Monte Carlo Historique 2014 byder deltagerne på masser
af tynd bjergluft og spektakulære naturoplevelser
(Foto: Kirketerp)
Team Mini Cooper Japan har været Preben K’s første motorsportsprojekt, hvor østjyden ikke selv sidder bag rattet. Dette har givet ekstra
pift til klargøringen af rallybilen: - Der er foretaget yderst få GODT
NOK-løsninger, som ellers kan være nemt at forfalde til i et privatteam.
For 50 år siden - i 1964 - vandt briterne: Paddy Hopkirk og Henry
Liddon Rallye Monte Carlo i øvrigt generelt i en Mini Cooper S.
Åge Keseler Kirketerp

Verdensomspændende rallyprojekt i Monte Carlo får da capo.
Den alsidige motorsports-udøver: Preben Kristoffersen fra Odder lancerede i 2013 et
spændende rallyprojekt. Her var østjyden teamleder for: Team Mini Cooper Japan, som
deltog med start nr. 32 i Int. 16. Rallye Monte Carlo Historique 2013. Rallyprojektet bliver
nu gentaget i 2014 (22.-29. januar) med samme startnummer,
- 32 udtales MINI på japansk og er samtidig et lykketal i den opgående sols land,
forklarer Preben Kristoffersen. - Japaneren: Hajime Nakagawa har været rallyfabrikskører for Mazda sammen med sin rutinerede co-driver: Osam Morikawa. Jeg driver
selv et værksted i Odder med Mazda som speciale, og har i al beskedenhed været dansk
mester på asfaltbane med en Mazda RX7 (med wankel-motor) i 1983.
Østjyden kan i 2015 fejre guldbryllup med motorsporten på fire hjul, og har derfor
fået tildelt kælenavnet: Preben K - af den lidt yngre racing-kollega: Tom (K)ristensen.
- Jeg har selv kørt ”Monte”
tilbage i 1972, fortsætter Preben K. - Snekaos på bjergvejene bevirkede imidlertid, at vi
ikke nåede hjem over målstregen i Monaco. Herefter deltog jeg 8 gange med Austin Mini
Cooper S i old timer-udgaven af rallyet, hvor jeg fik mulighed for at køre de berømte
bjergprøver i de franske alper. Her byder de snoede serpentiner-veje ofte på snesmattet
og isglat underlag. Man kan roligt sige, at de specielle vinter-udfordringer i den tynde luft
går en i blodet.
Preben K tilhører anden generation af danske banesportskørere, som prægede
frontresultaterne i ind- og udland efter etableringen af Jyllands-Ringen og Ring
Djursland. Østjyden har dog også kørt utallige rally-motorløb: - Jeg blev udlært som
mekaniker i 1964, men en lærlinge-ugeløn på 35 kr. gav ikke store muligheder for at køre
motorløb. Først efter den obligatoriske militærperiode startede jeg derfor op i
motorsport tilbage i 1965.

- Selv efter snart 50 år i racet føler jeg på ingen måde mig udbrændt, konstaterer Preben K. – Det var derfor også en tung beslutning at
vinke farvel til deltagelse i Int. Rallye Monte Carlo Historique efter 2011, hvor min højrestyrede Austin Mini Cooper S (fra 1968) blev sat til
salg.
Preben K fik kontakt til japanerne tilbage i 2009, som dette år kom over målstregen i det historiske rally i Monaco med en Mazda RX-7.
Kontakten til den modsatte side af jordkloden blev herefter holdt ved lige, og snakken gik efterhånden omkring et VIP-besøg på Mazdabilfabrikkerne: - Desværre spændte den japanske stor-tsunami i 2011 foreløbigt ben for projektet. Til gengæld blev ideen født om, at Hajime
Nakagawa og Osam Morikawa skulle genforenes som makkerpar i min rallybil ved det historiske rally i Monte Carlo.
Reunion-året: 2013 blev en fornuftig dansk/japansk motorsports-oplevelse: - Jeg havde allieret mig med min mangeårige racermekaniker:
Bruno Hvid & hustru (Irene Marsh) til løsning af de logistiske bjerg-udfordringer. Heftigt snefald gjorde rallyet ekstra besværligt, men i det
2.200 km. lange rally med 15 tidsetaper nåede vi frem i rette tid til servicepunkterne. Slutresultatet blev en placering i den øverste del af
startfeltet, som omfattede 313 rallyteams (fordelt på 29 forskellige nationaliteter).
Team Mini Cooper Japan har været Preben K’s første motorsports-projekt, hvor østjyden ikke selv sidder bag rattet. Dette har givet
ekstra pift til klargøringen af rallybilen: - Der er foretaget yderst få GODT NOK-løsninger, som ellers kan være nemt at forfalde til i et
privatteam. For 50 år siden - i 1964 - vandt briterne: Paddy Hopkirk og Henry Liddon Rallye Monte Carlo i øvrigt generelt i en Mini Cooper S.

Keseler Kirketerp

Dansk/japansk rallyprojekt i Monte Carlo blev succes
12. feb, 2014 af Redaktionen om Pressemeddelser
Den revolutionerende britiske bil-nyskabelse tilbage i 1959: AUSTIN MINI har altid haft en speciel plads i hjertet
hos (den alsidige motorsports-udøver) Preben Kristoffersen fra Odder:
- Tilbage i 1967 byggede jeg en Morris Mini Cooper S i rallytrim. Morris og Austin var to sideløbende bilmærker,
som dækkede over de samme bilmodeller. Der var stort set kun logoet til forskel.
I 1969 blev Preben Kristoffersen tilknyttet TEAM AUSTIN MINI, hvor den danske Austin-bilimportør: De Forenede
Automobilfabrikker (Odense) var anker-sponsor.
- I al beskedenhed blev jeg dansk mester 1970 i rally sammen med co-driveren: Bent Åkjær. Samtidig begyndte jeg at
køre motorløb på asfaltbanerne. Det var således i en ombygget Austin Mini Cooper-baneracer, som jeg senere deltog
med i det legendariske Int. Rallye Monte Carlo i 1972-udgaven.
Mini’en blev konstrueret i 1959 ud fra filosofien om at proppe en bil ind i ”kassen”: 3x3x10 fod (1,2×1,2×3 meter).
Kabinen og bagagerummet fylder således 80 pct. (!) af gulvarealet, hvorfor bildesignerne valgte at tværstille motoren.
Samtidig blev Mini’en ”født” med forhjulstræk, som bl.a. sparede pladsen til kardantunnel.
- Englænderen John Cooper så hurtigt herefter mulighederne for Mini’en i international motorsport, fortsætter Preben
Kristoffersen. – Allerede i 1961 blev den første Cooper-version lanceret, der bl.a. bød på en lidt større – tunet – motor
med dobbelte karburatorer. Det store motorsports-gennembrud kom med Cooper S-versionen i 1963, hvor den fik
skivebremser foran samt en endnu (lidt) større tunet motor.
I årene: 1964, 1965 og 1967 vandt Austin/Morris Cooper S generelt i Int. Rallye Monte Carlo. Derfor satte Preben
Kristoffersen en stor ære i, at han var repræsenteret ved 2014-udgaven af Int. Rallye Monte Carlo Historique.
Sidste år lancerede østjyden et spændende rallyprojekt, hvor ratekvilibristen skiftede til opgaven som teamleder og
servicechef for: Team Mini Cooper Japan.
- Selv til gamle biler ruster (!) kærligheden ikke, konstaterer Preben Kristoffersen. – Derfor havde jeg i 1999 opsporet
en højrestyret Austin Mini Cooper S, som i mange år havde stået og samlet støv på et museum i England. Den
byggede jeg om til en Rallye Monte Carlo-version: 1275 ccm. motor (ca. 90 HK), close ratio gearbox med lav
udveksling i gearene og styrtbøjle.
Østjyden deltog selv 8 gange i Int. Rallye Monte Carlo Historique, men tog herefter en konkurrencepause. I 2013 og
2014 har rallybilen derfor været kørt af det erfarne japanske rallypar: Hajime Nakagawa og Osam Morikawa.
- Japanerne har selv tidligere været fabriks-rallykørere (for Mazda), oplyser Preben Kristoffersen. – De klarede 2014udgaven fornuftigt, selv om de gerne havde ønsket sig noget mere sne i Frankrig. Deltagerfeltet på 309 rallyteams
skulle op i en pæn højde i bjergene, før terrænet blev hvidpudret. Japanerne kørte dog rallybilen hjem til fin 9. plads
blandt de 25 startende Morris/Austin Mini Cooper S’ere i Int. 17. Rallye Monte Carlo Historique 2014.

Preben Kristoffersen har stadig væk benzin i blodet og mod på kommende motorsports-udfordringer: – Bjergvejene
omkring Monaco går uvilkårligt alle rallykørere i blodet. Man skal bare prøve det igen og igen, når man først éen
enkelt gang har scoret kræfter med de utallige serpentiner/hårnålesving på de krævende op- og nedstigninger i den
tynde bjergluft. I al beskedenhed fejrer jeg fødselsdag (70 år) under Int. 18. Rallye Monte Carlo Historique 2015, og
kan samtidig fejre 50 års jubilæum i motorsport. Vi har dog endnu ikke besluttet, hvorvidt jeg skal deltage ”foran”
eller bag rattet i det historiske rally.
Foto: Japanerne: Hajime Nakagawa og Osam Morikawa boltrede sig på de sneglatte veje i de franske alper.

Kommentarer
Du kan blive nummer 1.. start diskussionen nu

Dansk/japansk rallyprojekt i
Monte Carlo blev succes
Rally Monte-Carlo Den revolutionerende britiske bil-nyskabelse
Historique
tilbage i 1959: AUSTIN MINI har altid haft en
12/02/14
speciel plads i hjertet hos (den alsidige motorsportsudøver) Preben Kristoffersen fra Odder:
- Tilbage i 1967 byggede jeg en Morris Mini
Cooper S i rallytrim. Morris og Austin var to
sideløbende bilmærker, som dækkede over de
samme bilmodeller. Der var stort set kun logoet til
forskel.
I 1969 blev Preben Kristoffersen tilknyttet TEAM AUSTIN MINI, hvor
den danske Austin-bilimportør: De Forenede Automobilfabrikker
(Odense) var anker-sponsor.
- I al beskedenhed blev jeg dansk mester 1970 i rally sammen med codriveren: Bent Åkjær. Samtidig begyndte jeg at køre motorløb på
asfaltbanerne. Det var således i en ombygget Austin Mini Cooperbaneracer, som jeg senere deltog med i det legendariske Int. Rallye
Monte Carlo i 1972-udgaven.

Japanerne: Hajime Nakagawa og Osam Morikawa boltrede sig på de
sneglatte veje i de franske alper
Mini’en blev konstrueret i 1959 ud fra filosofien om at proppe en bil ind
i ”kassen”: 3x3x10 fod (1,2x1,2x3 meter). Kabinen og bagagerummet
fylder således 80 pct. (!) af gulvarealet, hvorfor bildesignerne valgte at
tværstille motoren. Samtidig blev Mini’en ”født” med forhjulstræk, som
bl.a. sparede pladsen til kardantunnel.
- Englænderen John Cooper så hurtigt herefter mulighederne for Mini’en
i international motorsport, fortsætter Preben Kristoffersen. – Allerede i
1961 blev den første Cooper-version lanceret, der bl.a. bød på en lidt
større - tunet - motor med dobbelte karburatorer. Det store motorsportsgennembrud kom med Cooper S-versionen i 1963, hvor den fik

skivebremser foran samt en endnu (lidt) større tunet motor.

Preben Kristoffersen (nr. 2 fra højre) fejrer et velgennemført Int. 17.
Rallye Monte Carlo Historique 2014 sammen med Hajime Nakagawa,
Osam Morikawa og serviceteamet: Bruno Hviid & Irene Marsh.
I årene: 1964, 1965 og 1967 vandt Austin/Morris Cooper S generelt i Int.
Rallye Monte Carlo. Derfor satte Preben Kristoffersen en stor ære i, at
han var repræsenteret ved 2014-udgaven af Int. Rallye Monte Carlo
Historique.
Sidste år lancerede østjyden et spændende rallyprojekt, hvor
ratekvilibristen skiftede til opgaven som teamleder og servicechef for:
Team Mini Cooper Japan.
- Selv til gamle biler ruster (!) kærligheden ikke, konstaterer Preben
Kristoffersen. - Derfor havde jeg i 1999 opsporet en højrestyret Austin
Mini Cooper S, som i mange år havde stået og samlet støv på et museum
i England. Den byggede jeg om til en Rallye Monte Carlo-version: 1275
ccm. motor (ca. 90 HK), close ratio gearbox med lav udveksling i
gearene og styrtbøjle.

Team Mini Cooper Japan oplevede et problemfrit Int. 17. Rallye Monte
Carlo Historique 2014, hvor det i servicepauserne kun nødvendigt med
brændstofpåfyldning samt check af olie, vand og luft.
Østjyden deltog selv 8 gange i Int. Rallye Monte Carlo Historique, men
tog herefter en konkurrencepause. I 2013 og 2014 har rallybilen derfor
været kørt af det erfarne japanske rallypar: Hajime Nakagawa og Osam
Morikawa.
- Japanerne har selv tidligere været fabriks-rallykørere (for Mazda),
oplyser Preben Kristoffersen. – De klarede 2014-udgaven fornuftigt, selv
om de gerne havde ønsket sig noget mere sne i Frankrig. Deltagerfeltet
på 309 rallyteams skulle op i en pæn højde i bjergene, før terrænet blev
hvidpudret. Japanerne kørte dog rallybilen hjem til fin 9. plads blandt de
25 startende Morris/Austin Mini Cooper S’ere i Int. 17. Rallye Monte
Carlo Historique 2014.

Hajime Nakagawa og Osam Morikawa starter ud på en konkurrence-

etape i flot snepudrede omgivelser.
Preben Kristoffersen har stadig væk benzin i blodet og mod på
kommende motorsports-udfordringer: - Bjergvejene omkring Monaco
går uvilkårligt alle rallykørere i blodet. Man skal bare prøve det igen og
igen, når man først éen enkelt gang har scoret kræfter med de utallige
serpentiner/hårnålesving på de krævende op- og nedstigninger i den
tynde bjergluft. I al beskedenhed fejrer jeg fødselsdag (70 år) under Int.
18. Rallye Monte Carlo Historique 2015, og kan samtidig fejre 50 års
jubilæum i motorsport. Vi har dog endnu ikke besluttet, hvorvidt jeg skal
deltage ”foran” eller bag rattet i det historiske rally.

I 1972 deltager Preben Kristoffersen sammen med Peter Singers i det
legendariske Int. Rallye Monte Carlo. Snekaos på bjergvejene betyder
imidlertid, at danskerne ikke når hjem over målstregen i Monaco.
Fakta omkring Morris/Austin Mini Cooper S & Preben
Kristoffersens motorsports-karriere i det britiske hundehus
- Mini’en blev designet af den græske bildesigner: Alec Issigonis. Bilen
var tiltænkt som det britiske svar på den tyske Volkswagen, hvorfor de
ydre ”begrænsninger” blev en ”kasse”: 3x3x10 fod (1,2x1,2x3 meter).
Mini’en blev en trendsætter, hvad angik tværstillet motor og forhjulstræk
efter 2. Verdenskrig. DKW havde dog volumen-produceret samme
bilkoncept i 1930’erne.
- Briten: John Cooper havde erfaring med både bygning af F1-racere og
rallybiler. Han spottede derfor Mini’ens potentiale i rally/racing. Den

oprindelige 848 ccm. motor blev erstattet med en tunet 997 ccm. motor,
hvorved hestekræfterne steg fra 34 til 55. Samtidig blev der indbygget
close-ratio gearkasse (lavere udveksling op gennem gearene), og frem
for alt: skivebremser i front. Dette forbedrede kølingen af bremserne
under de ekstreme rally/racing-betingelser.
- Mini Cooper’en lanceres i 1961. Det helt store motorsportsgennembrud kom i 1963, hvor Cooper S-versionen blev markedsført
med en forstærket motor (1.071 ccm.), som blev opdateret til den
legendariske 1.275 ccm.-udgave i august 1964.
- Finjusteringen af Cooper S’eren til motorsportsbrug afspejlede sig bl.a.
i Int. Rallye Monte Carlo med generalsejre i: 1964, 1965 og 1967.
- I 1966 var der Cooper S’ere på 4 første pladser i generalklassementet
for ”Monte”. Citroën valgte at nedlægge protest mod lygtesystemet på
Cooper S’erne, hvor nærlys blev effektueret med indskydning af en
modstand frem for en ”dobbeltlampe”. Sejren var nok lidt dyrekøbt, idet
franskmændene senere blev hånet for manglende sportsmanship i
Pressen, og iøvrigt selv kørte med ulovligt hvidt lys på deres rallybiler.
- En lærlinge-ugeløn på 35 kr. gav ikke store muligheder for at køre
motorløb. Under soldatertiden på Skrydstrup Flyvestation (i 1965)
startede Preben K dog op i bilorientering sammen med
soldaterkammeraten: Tage Hermansen.
- Kælenavnet Preben K er tildelt af den lidt yngre racing-kollega: Tom
(K)ristensen, som oplevede østjyden i mange nærkampe (på både jord og
asfalt) med faderen: Carl-Erik Kristensen tilbage i halvfjerdserne.
- I 1967 køber Preben K en Morris Mini Cooper S i rallytrim af
legendariske Poul ”Cigar” Nielsen. I 1967-sæsonen hjemkøres flere gode
rallyresultater, som baner vejen for en større motorsports-satsning i
1968.
- I 1968 opbygger Preben K en rallybil på basis af en Austin Mini
Cooper, og bliver samtidig tilknyttet som ”fabrikskører” for
bremsefabrikanten: Roulunds Fabrikker i Odense.
- Samtidig får østjyden også forbindelse til TEAM AUSTIN MINI, som
var etableret af den danske Austin-importør: De Forenede
Automobilfabrikker (DFA) i Odense.
- I perioden: 1969-1972 er Preben K på samme tid involveret i både rally
og asfaltbaneløb. I 1970 bliver den flyvende Falck-mand fra Odder
dansk mester i rally sammen med co-driveren: Bent Åkjær i Austin Mini
Cooper S.
- I 1972 deltager Preben Kristoffersen sammen med Peter Singers i det
legendariske Int. Rallye Monte Carlo. Snekaos på bjergvejene betyder
imidlertid, at danskerne ikke når hjem over målstregen i Monaco.
- I 1972 bliver DFA opkøbt af Morris-importøren: DOMI, hvorved
TEAM AUSTIN MINI skrinlægges.
Åge Keseler Kirketer

Dansk/japansk rallyprojekt i Monte Carlo blev succes.
Den revolutionerende britiske bil-nyskabelse tilbage i 1959: AUSTIN MINI har altid
haft en speciel plads i hjertet hos (den alsidige motorsports-udøver) Preben Kristoffersen
fra Odder:
- Tilbage i 1967 byggede jeg en Morris Mini Cooper S i rallytrim. Morris og Austin var
to sideløbende bilmærker, som dækkede over de samme bilmodeller. Der var stort set kun
logoet til forskel.
I 1969 blev Preben Kristoffersen tilknyttet TEAM AUSTIN MINI, hvor den danske
Austin-bilimportør: De Forenede Automobilfabrikker (Odense) var anker-sponsor.
- I al beskedenhed blev jeg dansk mester 1970 i rally sammen med co-driveren: Bent
Åkjær. Samtidig begyndte jeg at køre motorløb på asfaltbanerne. Det var således i en
ombygget Austin Mini Cooper-baneracer, som jeg senere deltog med i det legendariske Int. Rallye Monte Carlo i 1972-udgaven.
Mini’en blev konstrueret i 1959 ud fra filosofien om at proppe en bil ind i ”kassen”:
3x3x10 fod (1,2x1,2x3 meter). Kabinen og bagagerummet fylder således 80 pct. (!) af
gulvarealet, hvorfor bildesignerne valgte at tværstille motoren. Samtidig blev Mini’en
”født” med forhjulstræk, som bl.a. sparede pladsen til kardantunnel.

- Englænderen John Cooper så hurtigt herefter mulighederne for Mini’en i international motorsport, fortsætter Preben Kristoffersen. –
Allerede i 1961 blev den første Cooper-version lanceret, der bl.a. bød på en lidt større - tunet - motor med dobbelte karburatorer. Det store
motorsports-gennembrud kom med Cooper S-versionen i 1963, hvor den fik skivebremser foran samt en endnu (lidt) større tunet motor.
I årene: 1964, 1965 og 1967 vandt Austin/Morris Cooper S generelt i Int. Rallye Monte
Carlo. Derfor satte Preben Kristoffersen en stor ære i, at han var repræsenteret ved
2014-udgaven af Int. Rallye Monte Carlo Historique.
Sidste år lancerede østjyden et spændende rallyprojekt, hvor ratekvilibristen
skiftede til opgaven som teamleder og servicechef for: Team Mini Cooper Japan.
- Selv til gamle biler ruster (!) kærligheden ikke, konstaterer Preben Kristoffersen. Derfor havde jeg i 1999 opsporet en højrestyret Austin Mini Cooper S, som i mange år
havde stået og samlet støv på et museum i England. Den byggede jeg om til en Rallye Monte
Carlo-version: 1275 ccm. motor (ca. 90 HK), close ratio gearbox med lav udveksling i
gearene og styrtbøjle.
Østjyden deltog selv 8 gange i Int. Rallye Monte Carlo Historique, men tog herefter en
konkurrencepause. I 2013 og 2014 har rallybilen derfor været kørt af det erfarne
japanske rallypar: Hajime Nakagawa og Osam Morikawa.
- Japanerne har selv tidligere været fabriks-rallykørere (for Mazda), oplyser Preben
Kristoffersen. – De klarede 2014-udgaven fornuftigt, selv om de gerne havde ønsket sig
noget mere sne i Frankrig. Deltagerfeltet på 309 rallyteams skulle op i en pæn højde i
bjergene, før terrænet blev hvidpudret. Japanerne kørte dog rallybilen hjem til fin 9.
plads blandt de 25 startende Morris/Austin Mini Cooper S’ere i Int. 17. Rallye Monte Carlo
Historique 2014.
Preben Kristoffersen har stadig væk benzin i blodet og mod på kommende
motorsports-udfordringer: - Bjergvejene omkring Monaco går uvilkårligt alle rallykørere i blodet. Man skal bare prøve det igen og igen, når man
først éen enkelt gang har scoret kræfter med de utallige serpentiner/hårnålesving på de krævende op- og nedstigninger i den tynde bjergluft. I
al beskedenhed fejrer jeg fødselsdag (70 år) under Int. 18. Rallye Monte Carlo Historique 2015, og kan samtidig fejre 50 års jubilæum i

motorsport. Vi har dog endnu ikke besluttet, hvorvidt jeg skal deltage ”foran” eller bag rattet i det historiske rally.
Keseler Kirketerp

FAKTA omkring Morris/Austin Mini Cooper S & Preben Kristoffersens motorsports-karriere i det britiske hundehus:
- Mini’en blev designet af den græske bildesigner: Alec Issigonis. Bilen var tiltænkt som det britiske svar på den
tyske Volkswagen, hvorfor de ydre ”begrænsninger” blev en ”kasse”: 3x3x10 fod (1,2x1,2x3 meter). Mini’en blev en
trendsætter, hvad angik tværstillet motor og forhjulstræk efter 2. Verdenskrig. DKW havde dog volumenproduceret samme bilkoncept i 1930’erne.
- Briten: John Cooper havde erfaring med både bygning af F1-racere og rallybiler. Han spottede derfor Mini’ens
potentiale i rally/racing. Den oprindelige 848 ccm. motor blev erstattet med en tunet 997 ccm. motor, hvorved
hestekræfterne steg fra 34 til 55. Samtidig blev der indbygget close-ratio gearkasse (lavere udveksling op gennem
gearene), og frem for alt: skivebremser i front. Dette forbedrede kølingen af bremserne under de ekstreme
rally/racing-betingelser.
- Mini Cooper’en lanceres i 1961. Det helt store motorsports-gennembrud kom i 1963, hvor Cooper S-versionen blev markedsført med en
forstærket motor (1.071 ccm.), som blev opdateret til den legendariske 1.275 ccm.-udgave i august 1964.
- Finjusteringen af Cooper S’eren til motorsportsbrug afspejlede sig bl.a. i Int. Rallye Monte Carlo med generalsejre i: 1964, 1965 og 1967.
- I 1966 var der Cooper S’ere på 4 første pladser i generalklassementet for ”Monte”. Citroën valgte at nedlægge protest mod lygtesystemet på
Cooper S’erne, hvor nærlys blev effektueret med indskydning af en modstand frem for en ”dobbeltlampe”. Sejren var nok lidt dyrekøbt, idet
franskmændene senere blev hånet for manglende sportsmanship i Pressen, og iøvrigt selv kørte med ulovligt hvidt lys på deres rallybiler.
- En lærlinge-ugeløn på 35 kr. gav ikke store muligheder for at køre motorløb. Under soldatertiden på Skrydstrup Flyvestation (i 1965) startede
Preben K dog op i bilorientering sammen med soldaterkammeraten: Tage Hermansen.
- Kælenavnet Preben K er tildelt af den lidt yngre racing-kollega: Tom (K)ristensen, som oplevede østjyden i mange nærkampe (på både jord og
asfalt) med faderen: Carl-Erik Kristensen tilbage i halvfjerdserne.
- I 1967 køber Preben K en Morris Mini Cooper S i rallytrim af legendariske Poul ”Cigar” Nielsen. I 1967-sæsonen hjemkøres flere gode

rallyresultater, som baner vejen for en større motorsports-satsning i 1968.
- I 1968 opbygger Preben K en rallybil på basis af en Austin Mini Cooper, og bliver samtidig tilknyttet som ”fabrikskører” for bremsefabrikanten:
Roulunds Fabrikker i Odense.
- Samtidig får østjyden også forbindelse til TEAM AUSTIN MINI, som var etableret af den danske Austin-importør: De Forenede
Automobilfabrikker (DFA) i Odense.
- I perioden: 1969-1972 er Preben K på samme tid involveret i både rally og asfaltbaneløb. I 1970 bliver den flyvende Falck-mand fra Odder dansk
mester i rally sammen med co-driveren: Bent Åkjær i Austin Mini Cooper S.
- I 1972 deltager Preben Kristoffersen sammen med Peter Singers i det legendariske Int. Rallye Monte Carlo. Snekaos på bjergvejene betyder
imidlertid, at danskerne ikke når hjem over målstregen i Monaco.
- I 1972 bliver DFA opkøbt af Morris-importøren: DOMI, hvorved TEAM AUSTIN MINI skrinlægges.
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Ældrepenge skal gøre livet
nemmere for de svageste
Især demente
tilgodeses ved de
ekstra midler
Af Carina Mayner
cm@hsfo.dk

Odder - Socialudvalget har

bestemt, hvordan man vil
fordele de 4,3 mio kr.til ældreområdet, som Odder
Kommune ifølge den nye finanslov kan få fingrene i.
Pengene vil dog først blive
sat ind på kommunens konto, når Indenrigsministeriet
har godkendt fordelingen.
- Som ny socialudvalgsformand og nyt udvalg har det
været en stor mundfuld at
skulle fordele de mange
penge med så kort varsel. Vi
har derfor i store træk valgt
at følge indstillingerne fra
forvaltningen. Men det er
heller ikke så dårligt. Jeg fø-

ler i hvert fald, at vi får rigtig
meget for pengene, siger socialudvalgsformand Niels
Rosenberg (K), og fortæller,
at en stor del af pengene vil
gå til demente.

Daghjem

Det betyder bl.a., at der i løbet af i år eller næste år vil
blive etableret et daghjem
for demente, der bor hjemme. Niels Rosenberg ved
endnu ikke, hvor det bliver
placeret.
Endvidere vil der blive ansat en halvtids demenskonsulent i hjemmeplejen, ligesom der bliver afsat flere timer til den demenskoordinator, som allerede er ansat
i Odder Kommune.
- Sidst, men ikke mindst,
vil der blive gravet en såkaldt demensring ned omkring plejeboligerne på
Bronzealdervej. Den vil

varsle medarbejderne, når
en beboer forlader området,
siger Niels Rosenberg.
Plejeboligerne i Odder
Kommune får også flere timer til at sætte aktiviteter i
gang på centrene, idet der
er afsat en ekstra halv mio.
kr. til det.

Badestole og lifte

En stor del af de mange penge kommer til at gå til indkøb af elektriske badestole
og lifte til både plejecentrene og til hjemmeplejen. Det
vil ifølge Niels Rosenberg frigive en del ressourcer, fordi
disse kan betjenes af en person i stedet for to. Det kommer dog først til at ske, når
medarbejderne har været
på kursus i at bruge tingene.
- På den forebyggende side vil vi bruge penge på at
lave to sundhedscafeer årligt , ligesom vi fremover

sørger for, at alle personer
mindst en gang om året får
et opkald fra Odder Kommune, siger udvalgsformanden, der også fortæller, at
ældre, der normalt modtager hjemmehjælp, vil få tilbud om en hovedrengøring
en gang om året.
- Til gengæld valgte vi at
droppe et forslag om hovedrengøring i plejeboligerne
en gang om året, fordi vi
tror, at den daglige rengøring må være tilstrækkelig
her, siger Niels Rosenberg,
der sammen med Lone Jakobi (S), John Rosenhøj
(DF), og Sanne Rubinke (SF)
stemte for fordelingen af
pengene, mens Bjarne Pedersen (V) stemte imod.
- Grundlæggende er jeg
meget enig med resten af
udvalget om, at pengene bliver brugt ganske godt. Jeg
havde dog foretrukket, at vi

n nMaskefest på Odder Bibliotek

havde afsat flere af dem til
forebyggende arbejde. For
der er ingen tvivl om, at vi
står over for en stor udfordring med ældrebyrden, siger Bjarne Pedersen som
forklaring på sin stemme.

Der er ganske vist et par uger til fastelavn, men det er godt at være i god tid. Det synes mange
voksne og børn at mene i sidste uge, hvor Odder Biblioteket hver dag holdt hygge med produktion af
masker på børnebiblioteket. Da avisen var på besøg, summede afdelingen med børn, som hyggede
sig med hinanden, med en far eller mor eller måske med en morfar. Det sidste gjaldt
disse tre poder, Tim, Ruben og Jens Rønsholdt Madsen, som bor i Fredericia, men i sidste uge var på
ferie hos mormor og morfar i Odder. 
Foto: Carina Mayner

Vi får nyt
navn og bliver dobbelt så mange butikker,
Søndagsåbent 26. januar
10-16
du får dobbelt så mange tilbud og dobbelt så god service.
Kom ind nu og gør en god handel på udvalgte

ÅBENT -16 udstillingsmodeller, vi skal have plads til mange nye varer.
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Serviceteametmed Preben Krristoffersen (t.h.) er i gang under årets historiske Rally Monte Carlo.

Preben Kristoffersen
overvejer at køre rally igen
Den rutinerede
kører har netop
været af sted som
teamleder til Rally
Monte Carlo
Af Niels Christensen
nic@hsfo.dk

odder - Preben Kristoffensen er vendt hjem efter årets
udgave af Rallye Monte Carlo Historique, hvor han var
af sted som teamleder for et
japansk rallypar, der kører i
hans egen Austin Mini Cooper S.

Nu overvejer han om han
selv skal sætte sig bag rattet
til næste års løb.
Preben Kristoffersen, der
til dagligt driver værksted i
Odder, har otte gange kørt
det historiske rally i bilen,
men i de seneste to løb har
han overladt den til Hajime
Nakagawa og Osam Morikawa, som han så har været
teamleder og servicechef
for.
- Japanerne har selv tidligere været fabriks-rallykørere for Mazda, oplyser Preben Kristoffersen og tilføjer,
at de klarede 2014-udgaven
fornuftigt,

- De havde dog gerne ønsket sig noget mere sne i
Frankrig.

Fornuftigt resulat

Deltagerfeltet på 309 rallyteams skulle op i en pæn
højde i bjergene, før terrænet blev hvidpudret. Japanerne kørte dog rallybilen
hjem til fin 9. plads i sin klasse, der bestod af 25 mini’er.
Preben Kristoffersen har
stadig benzin i blodet og
mod på kommende motorsports-udfordringer:
- Bjergvejene omkring Monaco går uvilkårligt alle rallykørere i blodet. Man skal

bare prøve det igen og igen,
når man først én enkelt gang
har prøvet kræfter med de
utallige serpentiner/hårnålesving på de krævende opog nedstigninger i den tynde
bjergluft. I al beskedenhed
fejrer jeg 70-fødselsdag under næste års historiske rally og kan samtidig fejre 50
års jubilæum i motorsport.
- Vi har dog endnu ikke besluttet, hvorvidt jeg skal deltage ”foran” eller bag rattet i
det historiske rally, siger
Preben Kristoffersen.

Alt for mange boliger
Læserbrev
Peder Boudigaard Nielsen,
Strandgade 4, Hou
Som beboer i den gamle bydel ved havnen i Hou, følger
man naturligt med i, hvad
der sker på havnen. Jeg håber, der kommer til at ske
noget hernede.
Lige nu ser alt jo noget
midlertidigt ud. Den nye
helhedsplan, som Odder har
lagt ud til høring, er jeg ikke
begejstret for.
Planen gør rede for, der
skal være 80 boliger. Det er
for mange. Det bliver vældig
kompakt, og der bliver ikke
meget plads til andre aktiviteter. Bådfolkets aktiviter på
land uden for sejlsæsonen
er vel noget af det, mange

forbinder med et havnemiljø - der bliver ikke meget
plads til dem.
Havnefesten kan måske
nok dele befolkningen, men
det kan være svært at se,
hvor den i givet fald skal være. Hvad med en cirkusplads? Vi har den store glæde at have besøg af cirkus
hvert år.
Byggeriet stiger fra 13 meter til yderst forbi cafeen til
18 meter. Til sammenligning
er Dagli’Brugsen 12,5 meter
høj. Den gamle lokalplan for
området opererede med en
maks. højde på 12 meter.
Som det kan ses af fotomaterialet fra Arkitema, der
har lavet helhedsplanen, bliver det voldsomt dominerende. Et kommende byggeri skal være mere beskedent,
så omgivelserne stadig bli-

ver synlige og får lov at fylde
i området.
Cafeen er tiltænkt en anden placering længere inde
- ca. der, hvor det gamle havnekontor lå. Det bliver længere væk fra vandet. Hvorfor ikke lade cafeen ligge?
Hvorfor skal det være så fint
og tilpasset? Der kunne måske laves en rustik forskønnelse af sommerserveringsområdet (nuværende telt).
Der tales og skrives meget
om det hyggelige og autentiske havnemiljø hernede.
Der er efterhånden ikke meget tilbage i det område, helhedsplanen omfatter.
I sommer forsvandt de to
røde markante bygninger havnekontoret og ”direktørhuset”. De kunne have været en del af det særlige miljø, der ofte findes på en

havn. I disse stadig trængte
tider kan det være svært at
få øje på den store investeringslyst, og realistisk kan
der måske gå mange år, før
der bliver bygget. Det ville
være trist, hvis større områder på havnen kommer til at
ligge hen midlertidigt.
Jeg vil opfordre kommunen til hurtigst muligt at arbejde på at forbedre og forskønne adgangsforholdene
til havnen samt fællesområder som arealet ved honnørkajen.
Det kunne være med til, at
folk følte sig velkomne på
havnen og fik lyst til at komme igen. Der kunne også laves beplantning samt i ventetiden udlægge noget af
området til kunst, kreative
og rekreative aktiviteter.

20%
på alle moduler...
Fra SQUARE
reolsystemer...

NB! NY ÅBNINGSTID FRA 1. MARTS OM LØRDAGEN... 10.00-14.00
Århusvej 58 · 8300 Odder
Tlf. 86 54 18 22 · Fax. 86 54 39 86
odder@smagogbehag.dk · smagogbehag.dk
Mandag - Torsdag 9.30 - 17.30
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