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For Jonas Dalseth 
Jacobsen kommer 
premiepengene for 
andreplassen i 
Norrlandsveckan 
svært godt med.

SKELLEFTEÅ, SVERIGE: 
Rallyføreren fra NMK Hålo-
galand håver inn 35.000 sven-
ske kroner, cirka 31.600 norske 
kroner med søndagens valuta-
kurs, for å ta plass på pallen.

Han var fem poeng fra før-
steplassen, som ville gitt ytter-
ligere 15.000 inn på konto.

– Med tanke på starten jeg 
� kk med stopp i semi� nalen i 
Piteå forrige helg, var det ure-
alistisk å gå helt til topps. Jeg 
er strålende fornøyd både med 
andreplassen og kjøringen i de 
siste delkonkurransene i Kalix 
og Skellefteå, sier Dalseth 
Jacobsen.

– Men det er mulig å vinne 
Norrlandsveckan. Selv om jeg 
har mindre motorkraft og der-
for sliter i starten, kan jeg med 
god kjøring og en fungerende 

bil være med helt i toppen. Jeg 
skal prøve neste år.

Taktisk kjøring
Da budsjettet for inneværende 
sesong ble laget, var det ikke 
bakt inn premiepenger.

– Pengene er en ren bonus. 
Du skal være iskald om du 
tar høyde for å vinne penger 
i denne sporten, men det er 
selvsagt artig når det faktisk 
skjer, sier 21-åringen.

NMK Hålogaland-føreren 
innrømmer at han kjørte for 
å sikre et sammenlagtresultat 
i � nalen i Skellefteå lørdag. 
Etter torsdagens store triumf 
med seier i Kalix foran 3.500 
tilskuere, var topp tre innen 
rekkevidde.

– Det handlet om å være 
bedre enn Andreas Petters-
son (Piteå) og Stefan Åeng 
(Rana). Pettersson slo jeg ut 
i semi� nalen. Dermed var 
� naleoppgaven å holde Åeng 
på avstand. Da jeg kom ut av 
alternativsporet med Åeng 
bak meg, prøvde jeg å ta det 
med ro, ikke gjøre noe dumt og 
holde plasseringen, sier han.

Dalseth Jacobsen endte 
på tredjeplass i � nalen. Han 
torde ikke gamble andreplas-
sen i sammendraget på vill-
mannskjøring for å klatre 
ytterligere i den siste delkon-
kurransen.

Tross alt sto det om en ikke 
ubetydelig sum penger, som 
skal brukes på mer rally-
crosskjøring. I løpet av høsten 
er det tre NM-runder.

Satser på NM-seier
Jakten på sammenlagttri-
umf i NM starter på Melhus 
om knappe tre uker. Dalseth 
Jacobsen er på femteplass 
før høstinnspurten, og har ti 
poeng å ta igjen på lederen.

– De beste er gode, men 
jeg føler at jeg har tempo nok 
til å vinne NM. Fortsatt skal 
mange poeng deles ut, og etter 
Norrlandsveckan har jeg styr-
ket troen både på bilen og meg 
selv. Endelig har jeg litt � aks 
og marginer med meg, sier 
han.

Uka med prestisjefylt kon-
kurranse i Nord-Sverige har 
vært en gedigen opptur.

– Det har gått lagt over for-
ventingene, og det hadde 
ikke vært mulig uten støtten 
fra sponsorene, støttespil-
lere og teamet mitt. Jeg er dem 
alle takknemlig, sier Dalseth 
Jacobsen.

For NMK Hålogaland ble 
avslutningen i Skellefteå et 
skikkelig høydepunkt. To av 
klubbens førere kom til � na-

len i rallyklassen for biler med 
motor opp til 2,4 liter. Dalseth 
Jacobsens klubbkamerat Jim-
my Rinaldo fulgte på fjerde-
plass etter strålende kjøring 
hele dagen.
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– Penger er bonus
PALLEN: Med delseier i Kalix og kontrollert tredjeplass i � nalen i Skellefteå, kunne Jonas Dalseth Jacobsen innta pallen som nest beste rallyfører i sin klasse i Norrlandsvec-
kan: Fra venstre: Jonas Dalseth Jacobsen fra NMK Hålogland, vinner Daniel Loggert fra Älsvbyn og Stefan Åeng fra NMK Rana. Foto: Jacobsen Motorsport

FUNGERTE: Bilen til Jonas Dalseth Jacobsen gikk som ei klokke 
og da ble det suksess og � ne premier i Norrlandsveckan. Aldri før 
har en lokal fører vunnet en delkonkurranse i et slikt selskap.


