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Pressemeddelelse dag 5.
Mandagens rundtur i området omkring Valence ændrede lidt på situationen efter den opløftende
slutning på søndagens kørsel i det 19'ende Rallye Monte-Carlo Historique, men ikke desto mindre
er stemningen positiv forud for tirsdagens etape fra Valence tilbage til Monaco og de afsluttende
prøver natten til onsdag.
Her er Team DK's officielle bulletin efter mandagens prøvelser:
Tørre veje gør det klassiske rally helt uforudsigeligt
Dag fire ud af seks blev udfordrende for de danske deltagere i Rallye Monte-Carlo Historique. På
de klassiske rallyprøver som Burzet og St. Bonnet-le-Froid i Ardechebjergene, hvor der normalt
ligger klingende frostsne, er der i år tocifrede forårstemperaturer og knastørre veje. Det betød
montering af brede sommerdæk, omstilling af triptællere og små fejl i målingernes nøjagtighed.
Toni Hansen (Horsens) og Per Brodersen (Lem) klarede udfordringerne bedst, men rykkede ned fra
nr. fem til otte ud af 314 startende i deres Audi 80 GLE fra 1979.
”Vi satte lidt til på specialetape 7 og 8, men på nr. 9 er vi i top, så vi er fortsat med i dysten om
topplaceringerne,” vurderede Toni Hansen ved etapemålet i Valence ved Rhônefloden mandag
aften. De er 10 sekunder fra løbets førsteplads.
Jens Gandrup Jørgensen (Odense) og Kristian Flensbak Jørgensen (Aarhus) kørte sig op fra nr. 31
til en placering som nr. 24 i deres Alfa Romeo Alfetta GTV fra 1977. De led også under manglende
nøjagtighed ved de hemmelige tidskontroller.
”Vi havde de fleste problemer på dagens første specialetape, men som dagen skred frem, gik det
bedre, og vi er nu 26 sekunder efter løbets førende,” konstaterede Jens Gandrup.
En reel overraskelse i det hårde rally er de danske debutanter Søren Bunk (Skanderborg) og Jakob
Knudsen (Skanderborg). Under mandagens etape i Ardeche kørte de sig frem fra nr. 109 til en
placering som nr. 90.
”Vi har meget at lære endnu, men det går bedre dag for dag, og vi har et godt flow i bilen,” sagde
Søren Bunk ved etapemålet i Valence.
Rallye Monte-Carlo Historique fortsætter tirsdag med en etape fra Valence til Monaco med tre
specialprøver. Efter en kort pause tirsdag aften i fyrstedømmet sendes deltagerne ud natten til
onsdag på den berømte etape ”De lange knives nat” i bjergene nord for Monaco.

