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– Jeg klarte å komme meg 
ut av startfasen som nummer 
tre. I løpet av �nalen klarte jeg 
også å passere en konkurrent 
til. Derfor klarte jeg å bryte 
målstreken på andreplass 
under helgas løp, beretter 
Dalseth Jacobsen, som kun 
ble slått av Hans-Jøran Øst-
reng.

Dalseth Jacobsen sørget 
også for å ta hjem banerekor-
den da han dundret inn til 
den raskeste rundetida noen-

sinne på den krevende rally-
crossbanen i Skien.

– Det var moro å kjøre så fort 
at man skrev seg inn i rekord-
bøkene også, sier 23-åringen 
om å kjøre inn til den raskes-
te tida som er blitt levert på 
banen.

Sterk bil
For den dyktige sjåføren fra 
Kanebogen klarte med andre 
ord å snu en i  utgangspunk-
tet meget vanskelig oppgave 

til sølvplass i en rå snuopera-
sjon.

– Jeg visste jo at jeg satt på 
en av de sterkeste bilene i klas-
sen. Det er nok årsaken til en 
del av suksessen. Den solide 
BMW-en gjør også sitt til at jeg 
er o!ensiv foran løpene som 
står foran oss. Selv om de to 
brutte omgangene fører til at 
jeg kun er nummer fem i NM-
sammendraget, kan mye skje 
under de �re siste NM-runde-
ne. Og selv om konkurransen 

er knallhard, har jeg vist at jeg 
kan kjøre like fort som dem. 
Og vi er uansett klare for å gi 
full gass i en bil som går stygg-
odt. og ser fram til tida som 
kommer, og har full fokus på 
runden som kommer på Gar-
dermoen om snaut to ukers 
tid, sier Dalseth Jacobsen. 

– Hvordan er forholdet til 

konkurrentene dine?

– Det er for så vidt godt det. 
Men under løpsdagene er det 
ingen som får komme inn 

Med to brutte 
omganger kunne 
Jonas Dalseth 
Jacobsens NM-
eventyr omtrent 
vært over før det 
startet. I stedet ble 
det en knallsuk-
sess.
SKIEN:  For da Dalseth Jacob-
sen kom rullende inn i depotet 
etter en påkjørsel som resul-
terte i punktering, var ikke 
stemningen all verden under 
årets sesongdebut i NM-sam-
menheng i Skien.  For om �na-
leplassen skulle ryke, ville det 
ha vært synonymt med at han 
bare kunne glemme å kjempe 
i toppen av sammenlagtliste-
ne under årets rallycross-NM. 
Men da listene for �naleopp-
settet kom ut, var det klart at 
håpet om å fortsatt kunne gjø-
re seg gjeldende i NM-sirkuset 
fortsatt var til stede. For Dal-
seth Jacobsen hadde kapret 
den siste plassen i C-�nalen, 
og kom til �nalen som num-
mer 14. 

– Vi har hatt en del marginer 
mot oss i de tidligere års NM-
runder. Men her skal jeg inn-
rømme at det var snakk om 
stang-inn, sier Dalseth Jacob-
sen, og utdyper:

– Jeg følte meg likevel rolig 
foran de avsluttende �nale-
løpene. Selv om jeg startet i 
dårligste startposisjon foran 
�nalen var ikke det noe som 
jeg så mørkt på, sier Dalseth 
Jacobsen.

Slukte feltet
Det gikk også tydelig fram 
av C-�nalen etter at Dalseth 
Jacobsen gikk i fra svakest til 
best på et lite øyeblikk.
– Jeg klarte å dra starten 
fra dårligste startposisjon i 
C-�nalen. Derfra gikk det greit 
å vinne. Det ga meg også en 
startposisjon bak i feltet under 
B-�nalen, forklarer Dalseth 
Jacobsen, før han fortsetter å 
utdype:

– Jeg kunne kanskje ha vun-
net B-�nalen også. Men der lå 
det en taktisk vurdering bak å 
bli nummer to. Bilen min had-
de nemlig vist seg såpass sterk 
i startfasen at det fort kunne 
bli en fordel å stupe fram på 
yttersporet. Derfor tok jeg 
også til takke med dårligste 
startposisjon.

Da det var duket for A-�nale 
og en viktig del av løpet skulle 
avgjøres i startfasen, kom Dal-
seth Jacobsen som et lyn fra 
feltets bakre regioner.

Dundret inn til sølvplass

SØLV: Jonas Dalseth Jacobsen NM-håp hang  i en tynn tråd denne helga. Men etter å ha levert en fantastisk �naledag, kjørte han inn til en knallsterk andreplass under sin debut i klasse 4 denne helga. - Jeg er fornøyd og ser 
at jeg har en av klassens beste biler. Derfor ser jeg fram til fortsettelsen denne sesongen, sier Dalseth Jacobsen. Foto: Rune Johansen
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Dundret inn til sølvplass

l en knallsterk andreplass under sin debut i klasse 4 denne helga. - Jeg er fornøyd og ser 

LOVENDE: Jonas Dalseth 
Jacobsen kan være godt for-
nøyd med årets sesongstart. 
Arkivfoto

i depotet. Du ser jo aldri at 
en norsk skiløper deler favo-
rittsmurningen sin med sin 
svenske kollega, humrer Dal-
seth Jacobsen avslutningsvis 
etter en sesongdebut som det 
luktet svidd av.

 

Ivar Hjelvik
47609932 - ihj@ht.no -

Harstad hadde lite 
å fare med da Sen-
ja satte inn turboen 
på eget kunstgress.
SILSAND: Det kan man fort 
konkludere med etter at Har-
stads beste fotballspillere 
endte opp med å få bank imot 
Senja i øsregnet på Islands-
botn lørdag ettermiddag.

– Det var ingen god kamp fra 
vår side, mener HIL-spissen , 
Gabriel Andersen. 
Han hadde sin første kamp fra 
start i oppgjøret som på for-
hånd ble sett på som en nøk-
kelkamp. Skulle laget være 
i rute med planene om å bli 
blant de sju beste i divisjo-
nen, så burde det også bli med 
poeng hjem fra dette oppgjø-
ret.

– Det ble etter hvert vanske-
lig å komme hjem med poeng, 
sier Andersen.

Startet oppløftende
I første halvdel av kampen så 
det imidlertid mer lovende ut 
for gjestene. Da var Andersen 
sentral i å sende HIL foran i 
målprotokollen.

– Keeperen spilte ballen ut 
til forsvarer Eirik Bertheussen 
som mottok ballen på deres 
høyrekant. Det han ikke så 
ut til å være klar over var at 
jeg var tett innpå han. Derfor 
klarte jeg å overraske han og 

overtok så ballen. Da var opp-
gaven med å servere Kristian 
Ellefsen inne i 16-meteren vel-
dig grei, sier Andersen om pas-
ningen som hans spisskollega 
sendte i nettmaskene.

Skryt av treneren
Trener Torkild Nilsen mener at 
Andersen kom godt fra sin før-
ste hele kamp i a-lagsdrakten.

– Han leverte etter min 
mening en god kamp. Gabriel 
er også spennende fordi han 
på mange måter er en litt uty-
pisk HIL-spiller. Han er stor 
og sterk, har nese for mål og er 
god på hodet. Og solide hodes-
pillere har vi ikke for mange av 
på vårt lag, sier Nilsen. 

Treneren tror på at Ander-
sen også vil gi et fordelaktig 
inntrykk i tida framover.

– Når han får vent seg til 
2.-divisjonsnivået, tror jeg at 
han kan bli en enda farligere 
angrepsspiller som vi vil få 
god bruk for. Han har neppe 
spilt sin siste kamp fra start, 
sier Nilsen.

Svak forestilling
Selv om gjestene var førende 
fram til pause, klarte de ikke 
å holde på ledelsen til pause. 
Ett av omgangens siste spark 
på ballen sørget for balanse i 
regnskapet.

– Vi leverer en godkjent før-
ste halvdel og har kontroll på 
forestillingen. Likevel leverer 

vi en andreomgang som er 
svakere enn i hjemmekam-
pen mot TIL 2. Lærdommen 
fra kampen må være at vi er 
nødt til å være på i gjennom 
hele kampen. Er vi ikke det , 
så vil vi ofte få svi for det, sier 
Nilsen.

Treneren tror imidlertid på 
at laget reiser seg til neste seri-
eoppgjør.

– Vi er fullt kapabel til å 
gjøre en langt bedre innsats til 
helga når Grorud kommer på 
besøk, sier Nilsen.

Ivar Hjelvik
47609932 - ihj@ht.no -

Tap i svakt oppgjør
DEBUT: Gabriel Andersens debut var en av de få positive elementene å trekke ut i fra 1-4-tapet mot 
Senja i Islandsbotn lørdag.  - Han har mange spennende kvaliteter på fotballbanen, mener trener 
Torkild Nilsen. Arkivfoto: Øyvind Askevold Kaarbø

SENJA - HARSTAD 4-1 (1-1)
 Islandsbotn stadion, 2.-divisjon 

avs.1, lørdag.
 Mål: 0-1 Kristian Ellefsen (15), 

1-1 Sondre Laugsand (45), 2-1 Uros 
Vucenovic (56), 3-1 Sebastian Jensen 
(90), 4-1 Sebastian Jensen (90).

 Gult kort: Kjetil Warholm og Sebas-
tian Jensen, Senja. Knut Jørgen 
Evensen, Truls Torblå og Sander 
Ringberg, Harstad.

 Dommer: Kim Runar Olsen. 
 Tilskuere: 58 betalende.
 Harstad: Alex Jensen - Knut Jør-

gen Evensen, Aleksander Torvanger, 
Stian Christensen, Torkild Nilsen - 
Nyemah Brownell, Magnus Kjelseth, 

 Truls Torblå (Mathias Nicolaisen 
fra 71.) - Gabriel Andersen, Kristian 
Ellefsen, Sander Ringberg.

 

NOTODDEN: Jim Johansen 
har god grunn til å være for-
nøyd med sesongåpningen i 
Notodden. I lørdagens kamp 
sørget den hardtsatsende 
2.-divisjonsklubben for å for å 
slå Pors 2-1 i Porsgrunn. Tid-

lig så det stygt ut da vertene 
tok ledelsen som de beholdt til 
pause. Etter sidebytte våknet 
både Notodden og Johansen. 
Han satte inn begge gjestenes 
scoringer, og ble derfor avgjø-
rende for at Notodden fortsatt 

holder tritt i opprykkskampen 
i 2.-divisjon avdeling 4. Her 
ligger de nå på andreplass, 
med lik poengsum som seri-
eleder Arendal. 

Harstadværingens seson-
ginnledning har vært av det 

solide slaget. Johansen har 
sørget for å score fem ganger 
på sine seks kamper for klub-
ben.

Ivar Hjelvik

Ble tomålsscorer i viktig borteoppgjør

MÅLSCORER: Jim Johansen, 


