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Rallycrossfører 
Jonas Dalseth 
Jacobsen har aldri 
vært nærmere å bli 
norgesmester.
HARSTAD: Torsdag ettermid-
dag satte han kurs for Mysen 
og finalerunden i norgesmes-
terskapet. Dalseth Jacobsen er 
på tredjeplass før siste løp; fem 
poeng bak hjemmefavoritt 
Hans-Jørgen Østreng og fire 
poeng bak Henrik Paulsen.

– Jeg kjører ikke nødvendig-
vis for å vinne, men for å kom-
me i mål før de to konkurren-
tene både i heatene og i fina-
lene, sier Dalseth Jacobsen.

Kanonbra høst
Han kom litt bakpå poeng-
messig i sammendraget etter 
de første to rundene, som ga 
henholdsvis andre- og nien-
deplass. I høst har han vunnet 

to løp på rad, og kjørt seg opp 
på pallen og i rygg på lederen.

– Mulighetene for å bli nor-
gesmester er store – større enn 
noen gang. Konkurransen er 
steinhard. Ingenting kommer 
gratis, sier Dalseth Jacobsen.

Han ergrer seg litt over at 
viktige poeng gikk tapt alle-
rede i den første NM-runden. 
Selv om han ble nummer to 
etter å ha kjørt seg opp via c- 
og b-finale, ga det ikke god 
uttelling fordi det også deles 
ut poeng i heatene. To av disse 
var mislykket.

– Dette er vårt første år i den-
ne klassen. Vi prøver og feiler 
litt. Det var litt vanskelig i vår, 
men bilen fungerer og høsten 
har vært kanonbra. Alt har gått 
på skinner. Forhåpentlig kan 
vi avslutte det på en god måte 
lørdag, sier Dalseth Jacobsen.

Trives på Momarken
Mens NMK Hålogaland-føre-

ren er fersk i den største klas-
sen for biler med motorer over 
2400 ccm, har de øvrige i gull-
sjiktet 5–10 års erfaring.

– Jo flere løp du har i en bil, 
desto mer rutinert blir du. Jeg 
vet likevel ikke om det har så 
mye å si.

Dalseth Jacobsen legger hel-
ler ikke vekt på at førstemann 
i sammendraget kjører på 
hjemmebane.

– Han bør ha en fordel. På 
den andre siden er Momarken 
en bane jeg liker. Jeg vant NM-
runden der i fjor i en lavere 
klasse. Jeg bør derfor ha gode 
forutsetninger.

På tilskuerplass vil det være 
i overkant av 50 personer som 
heier på harstadværingen. 
Sponsorgjengen drar for å 
støtte Dalseth Jacobsen på vei 
mot et mulig NM-gull.

– På en måte er jeg allerede 
fornøyd med sesongen, men 
når vi står der vi er nå, sik-

ter jeg ikke mot andreplass. 
Ingenting annet enn gull gjel-
der, understreker han.

Lagarbeid
Marginene er små i rallycross. 
Flaks eller uflaks og tilfeldig-
heter rår, og mer enn fører 
skal ha dagen. Også teamet 
må fungere. Dalseth Jacobsen 
har et støtteapparat bestå-

ende av de fire mekanikerne 
Per Børre Jacobsen, Gunnar 
Anker Olsen, Stian Blindheim 
og Børge Rinaldo, samt ytterli-
gere tre medhjelpere.

– Jeg må spesielt stole på 
mekanikerne. Jobben de gjør 
er utrolig viktig, sier han.

Øyvind Askevold Kaarbø
91101861 – oak@ht.no –

Kan være på  
vei mot NM-gull

AVGANG: God stemning i Team Jacobsen ved avreise fra Kanebogen torsdag ettermiddag. Per Børre Jacobsen ledet an troppene og ble fulgt av Jonas Dalseth Jacobsen og 
hans kjæreste Kristin Fredriksen. Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

RASK: Jonas Dalseth Jacobsen har vunnet to av fire NM-runder og 
er i posisjon til å vinne sammenlagt. Foto: Rune Johannesen

ANDRIA, ITALIA: Erik Nilssen (bildet) fra Skån-
land og ETS Taekwon-Do Klubb er verdensmes-
ter for veteraner + 50 år innen ITF-forbundet. 
Han vant disiplinen mønster torsdag kveld. 
Nilssen vant semifinalen over Frank Mingo fra 
England, og tok hjem sitt første verdensmester-
skap ved å beseire kanadiske William Gonsal-

Vant gull i veteran-VM


