Billede: Preben Kristoffersen t.v. sammen med Torben Arp med deres Austin Cooper S fra 1968

PRESSEMEDDELELSE

MOTORSPORT

Preben Kristoffersen, Odder – flerdobbelt dansk mester i rally og baneløb - deltager i perioden 26.
til 31. januar i 2007-udgaven af Rally Monte-Carlo Historique. Som ny co-driver har Preben
Kristoffersen denne gang udlandsdanskeren Torben Arp, der er bosiddende i Cannes, der har kørt
mere end 200 rallyes siden 1962, og er 2 x Nordic Champion og 4 x dansk mester i performance test
(økonomiløb). Holdet har valgt Monte-Carlo som startsted.
Rallykøreren fra Odder deltager i sin Austin Cooper S årgang 1968, og den samlede konkurrence
strækker sig over i alt 2.300 km, som for Odder mandskabets vedkommende overvejende afvikles i
de franske alper, med en kort afstikker ind i Italien allerede på første etape.
Preben Kristoffersen har deltaget fire gange tidligere i Rally Monte-Carlo Historique, ligesom han i
1972 deltog i Monte-Carlo Rally. Som navnet antyder bringer den historiske udgave minder om
gamle dage, og det er således den oprindelige opskrift med startsteder i flere europæiske byer, der
foruden Monte-Carlo i 2007 er i Oslo, Barcelona, Torino og Reims.
Den 26. januar kl. 21:45 ruller Preben Kristoffersen/Torben Arp over startrampen i Monte-Carlo og
starter ud på den 774 km. lange første etape, der skal bringe dem og de øvrige startende fra Monte
Carlo frem til St. Etienne, hvortil samtlige godt 300 biler når den 27. januar.
Over fire dage med start søndag morgen skal deltagerne derefter køre yderligere godt 1.500 km,
hvor der bliver stillet store krav til nøjagtighed på 18 pålidelighedsstrækninger, som skal køres med
gennemsnitshastigheder på mellem 45 og 49 km/t. Ved en række hemmelige kontroller måles
deltagernes passage indenfor en tiendedel sekunds nøjagtighed i forhold til idealtid. Det stiller store
krav til samarbejdet i bilen, hvor GPS og elektronik er bandlyst. Kun mekaniske triptællere er
tilladt.
Vi har forberedt os virkelig godt både med klargøring af bilen og ved gennemgang af ruten som
foregår i de italienske og franske alper nord for Monaco, vi har også som tidligere år igen Irene
Marsch & Bruno Hviid fra Randers med som servicehold. udtaler Preben Kristoffersen.
Preben Kristoffersen kan træffes for yderligere info på tlf. 86.54.22.33 mobil 40.18.84.33
* Rally Monte-Carlo Historique kan følges på www.acm.mc *

