
Sport 35Harstad Tidende lørdag 27. april 2013

MÅLSETTING: - Vi satser på å komme
hjem med fire poeng etter å ha spilt
mot Leknes og Ballstad i helga, sier
SOIF-trener Dag Jøran Olsen.
Foto: Per Jan Pedersen

Vanskelig
midtbane-
situasjon
Skånland
SOIF må klare seg uten tre sen-
trale midtstoppere når laget i
helga møter Leknes og Ballstad.

Fotball

Per Jan Pedersen

Likevel regner SOIF-trener Dag-
Jøran Olsen med å ta fire poeng i
de to kampene. Utfordringa i de to
åpningskampene blir midtstop-
persituasjonen, for med Terje Bal-
teskard, Stein Dybvik og Mats Tol-
lefsen på skadelista, kan det bli
vanskelig. Når det gjelder offensive
spillere og forsvarspillere, er situa-
sjonen langt bedre.

Nye spillere
SOIF-treneren er imidlertid opti-
mistisk foran seriestarten i Lofo-
ten.
- Hvis vi kan reise hjem med fire
poeng, er vi fornøyd, selv om vi går
for å vinne begge kampene. Men vi
bør kanskje være litt realistiske, for
Leknes var gode i fjor, og de er
neppe dårligere i år. SOIF har i år
en stor og solid spillerstall selv om
vi har mistet sentrale spillere som
Håkon Norberg til Medkila, og
Tony Molund og Han Anders
Schjelderup til Skarp. Av nye spil-
lere har vi fått Mats Hansen fra
Mjølner, Rune Johansen fra Sa-
langen, Espen Johansen fra Med-
kila og Mats Tollefsen fra Landsås.
Det betyr at vi har nok spillere,
men skadesituasjonen akkurat nå
er uheldig. Til høstsesongen mister
vi en del spillere som skal inn i For-
svaret, men slik er det hvert år.
Heldigvis har vi godt med spillere
fra yngre årskull som vi kan fylle på
med.

Skal kjempe i toppen
SOIF har mange unge spillere i
stallen som i tillegg til skolegang
også jobber om kveldene. A-lag-
streneren mener flere av disse ikke
får trent nok.
- Dette er ungdommer som har ta-
lent, men altfor ofte kolliderer tre-
ningene med jobb og lekser. Hvis
de skal kunne ta igjen de rutinerte
spillerne med hensyn til ferdighe-
ter, må de trene mer. Derfor skulle
jeg ønske at de kunne planlegge
lekser og jobb bedre i den grad det-
te er mulig. Det samme gjelder
spillere som melder forfall til kam-
per. Dette er problemstillinger
som vi drøfter ofte i klubben. Am-
bisjonene foran årets sesong, er at
vi skal være med å kjempe i toppen
av 4.-divisjon. Denne divisjonen
blir stadig sterkere, for lagene tre-
ner mer, og de har god tilgang på
spillere.

Harstad/Kvæfjord:
Fotballklubben Landsås og
Kvæfjord IL vil inneværende
sesong ha et samarbeidslag i
5.-divisjon for menn. I ut-
gangspunktet var dette laget
tenkt som et rent rekruttlag
for Landsås.  Samarbeidsla-
get vil sikre spillere tilhø-

rende Kvæfjord et kamptil-
bud, noe de ikke ville ha hatt
uten dette laget. Her er det
viktigste å gi et tilbud til
bredden også innenfor seni-
orfotball, opplyser daglig le-
der Hans Richard Larssen i
Landsås.

Samarbeid om fotballtilbud

Harstad:

Med ny bil og finansie-
ring i boks, kan Jonas
Dalseth Jacobsen trå
klampen i bånn i første
NM-runde.

Motorsport
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Harstadværingen er klar for
sin tredje sesong i det na-
sjonale rallysirkuset. Denne

gang i klasse 2 med egen bil – en
BMW, som i fjor ble kjørt til bron-
se sammenlagt i klassen.

I dag innledes sesongen på
Gardermoen. Bilen var ferdig-
skrudd sist helg, og ble da prøve-
kjørt for første gang.

Usikker på nivået
– Bilen kjennes fin, men man får
ikke et inntrykk av å kjøre på en
åpen plass. Det blir annerledes på
bane. Mest var det en test på at alt
er i orden, sier Dalseth Jacobsen.

20-åringen fikk tre trenings-
runder på Gardermoen fredag

kveld. Lørdag og søndag gjelder
det. Rallyføreren har to femte-
plasser totalt i NM fra klassen
under, samt bronse i crosskart.

– Alt er klart, men jeg har ikke
peiling hvordan jeg vil hevde meg
i klasse 2. Tidligere europamester
Lars Øivind Enerberg og tidligere
norgesmester Atle Vik er blant 25
konkurrenter. Det er ikke mulig å
sette seg et prestasjonsmål før jeg
vet mer om nivået. Helga vil gi en
pekepinn, sier Dalseth Jacobsen.

Han har hatt tilholdssted i en
garasje i Kanebogen hver dag i
vinter for å få bilen klar til åp-
ningsrunden. Parallelt har det
vært jobbet for å finansiere se-
songen. Inkludert bilkjøp vil kost-
nadene være rundt en halv milli-
on kroner, skrev Harstad Tidende
i desember i fjor.

Nyttige prispenger
Den gang hadde han 50.000 kro-
ner inne – pengene som fulgte
med da han ble idrettsprisvinner i
Harstad rett før jul.

– Bilen har jeg betalt meg egne
sparepenger. I tillegg har jeg gode
sponsorer, mange har fulgt med i
tre år, samt at idrettsprisen kom
godt med. Med mindre noe ufor-

utsett skjer, skal vi klare å fullfø-
re sesongen og samtidig holde
oss innenfor budsjettrammene.

Dalseth Jacobsen sier idretts-
prisen gjør det mulig å
trå til ekstra.

– Vi har fått
råd til å kjøpe
inn ekstra dekk
slik at vi har mer å
velge i under løp. I
motsatt fall ville jeg vært tvunget
til å være mer forsiktig, sier han.

Midlene han har til rådighet
gir også mulighet for deltakelse i
prestisjefulle Norrlandsveckan i
Sverige.

– I første omgang er de fem
NM-rundene teamet konsentre-
rer seg om, så får vi evaluere et-

ter den første helga og
se hvor høyt vi
legger lista.

Teamet be-
står i tillegg av

Per Børre Jacob-
sen, Bjørn Espeland

og Gunnar Anker Olsen. De
tre sistnevnte er med som meka-
nikere og skrur og reparerer
mellom heatene slik at føreren
kan konsentrere seg om kjøring-
en.

Kjører NM i ny bil

KJØR! Jonas Dalseth Jacobsen er endelig klar for den nasjonale rallysesongen etter utallige timer for å klargjøre bilen i garasjen hjemme i Kanebogen.
Foto: Øyvind Askevold Kaarbø
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