
 

Preben Jensen 

 Preben Jensen har i mange år været kendt som en karismatisk leder inden for Rallycross og Folkerace. Hans 

store engagement inden for sporten har været med til at præge især Rallycrosssporten til det den er nu, og 

hans utrættelige arbejde for at udbygge Ørnedalsbanen fra en Folkerace- og Autocrossbane til en moderne 

rallycrossbane har jo båret frugt.  

Preben var jo en person med en masse ideer. Da han for mange år siden fik ideen om at lave en 

motorsportsfestival, midt i sommerferien, var der mange der sagde at det ikke kunne lade sig gøre. Der ville 

ikke komme nogen deltagere, men Preben havde viljen og styrken til at få arrangementet op at stå. 

Allerede det første år var succesen en realitet og år for år voksende deltagerantallet så det efterhånden var 

en tradition at alle der havde en folkerace- eller rallycrossbil skulle med til det berømte 3-dagesløb den 

sidste weekend i juli. I juli 2008 var Preben for sidste gang løbsleder ved motorsportsfestivalen og med 

endnu en rekordtilslutning, og selvfølgelig afsluttede man arrangementet med en fest hvor alle kørere, 

mekanikere, officials samt venner og bekendte fejrede vinderne af de mange klasser der deltager i de tre 

dage som stævnet varer. Men ikke kun kørerne blev fejret. Preben og Sonja blev også kaldt frem og blev 

hyldet af de 300 kørerne for deres store arbejde. En usædvanlig ting i disse tider hvor det er almindeligt 

blot at modtage uden at sige tak.  

Selv om Preben var bedst kendt som klubleder og løbsarrangør, så var hans store interesse at få forbedret 

mulighederne for ungdomskørerne i rallycross. Han blev medlem af DASU’s breddeudvalg og herigennem 

lykkedes det at få startet et ungdomsprojekt hvor man købte en rallycrossbil som klubberne kunne få stillet 

til rådighed så de unge kunne prøve hvad det ville sige at køre rigtigt rallycross uden først at skulle købe en 

bil. Bilen var af sted til mange arrangementer og mange af de nuværende kørere kan takke Preben for at de 

fik startet karrieren i den lille Peugeot 205.  Senere blev det til adskillige træningssamlinger bl.a. på 

Nysumbanen hvor kendte rallycrosskørere lærte fra sig og juniorerne sugede lærdommen til sig. Prebens 

sidste arrangement for juniorerne blev i september hvor tre kørere var inviteret med til finalen i det 

svenske mesterskab i rallycross. Og meget typisk for Prebens indstilling til hans projekter så blev han denne 

gang hjemme! For som han sagde: ”Hvis jeg bliver hjemme så kan DASU spare mine kørepenge til Sverige, 

og så bliver der lidt mere til knægtene”.  

Preben Jensen sov stille ind under en privat rejse til Sverige den 23.november 2008. 
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