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l TROMS SKIKRETS sitt åpnings-
renn i langrenn avlyses, melder kret-
sen på sin nettside. Grunnet snø-
mangel i Bardu kan ikke utøverne
bryne seg som terminfestet søndag.
Bardu IL rapporterer at mildvær og
regn bortimot har fjernet all snø i
løypene på Storlømyra. – Vi tok en
kort befaring i løypene på morgenen,
og det var en enkel avgjørelse. Med
det været som er nå og de progno-
sene som foreligger så vil det ikke
være mulig å arrangere skirenn der
til helga, sier rennleder Sylvi Ofstad
til skikretsens nettside onsdag. Hvis
utøverne ønsker å gå konkurranse,
har Finnmark Skikrets åpningsrenn i
Alta søndag. Det vil være mulig å
delta i dette rennet.

Harstad:
Vesterålen har fått et nytt trav-
lag. Det skjedde på konstitue-
rende generalforsamling i går
kveld.

Trav

Ivar L Paulsen
ilp@ht.no - 917 94 243
Det formelle navnet er Møysalen
Travlag Vesterålen, og etableringen
skjedde på Røde Kors-huset i Har-
stad.

Drøyt 20 travinteresserte var til
stede. Hanne Næss fra Sortland øn-
sket velkommen til møtet, og ble i
løpet av den korte seansen det var,
valgt til styreleder i travlaget.

I styret fikk hun med seg Har-
stad-bosatte Karina Karlsen, opp-
rinnelig fra Narvik som nestleder,
Jan Jacob Hanssen fra Harstad, Are
Solgren fra Sortland og Bente Berg
fra Bø i Vesterålen.

Styret ble enstemmig valgt.
Det ble også bestemt at den før-

ste ordinære generalforsamlingen

vil finne sted 4. februar på Sortland.
Dette for å kunne benytte anled-
ningen til å rekruttere medlemmer i
Vesterålen.

Rekruttering blir en av lagets
viktigste arbeidsoppgaver. Men
det kom også forslag om ei medi-
egruppe til å ta seg av travlagets
nettside, ei sponsorgruppe til å
jobbe overfor mulige sponsorer,
ei utdanningsgruppe til å arran-
gere kurs og ei banegruppe til å
jobbe med bane på Jennestad i
Sortland.

Møysalen travlag etablert

STYRET: Fire av styrets fem medlemmer er fra venstre Are Solgren, Karina Karl-
sen, Jan Jakob Hanssen og Hanne Næss. Bente Berg var ikke til stede på møtet.
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Oslo:

Jonas Dalseth Jacobsen
vant Race of Champi-
ons, og håper å vende
tilbake som rallycross-
fører.

Motorsport

Ivar Hjelvik
ihj@ht.no - 476 09 932

D
alseth Jacobsen fikk en
invitasjon til å være med
på go-kart-løpet, som er

med på å avslutte hele sesongen
for motorsportsmiljøet.

Han benyttet den på beste vis.
Han henviste rally-førere som
Mads Østberg og Andreas Mi-
chelsen til plasseringer langt ned
på lista. Motorsport-talentet
henviste europamester Andreas
Bakkerud til sølvplass og europa-
mester Lars Øivind Enerberg til
tredjeplassen under den uhøyti-
delige konkurransen, som likevel
henger høyt å vinne.

–  Det er artig å ha slått flere
europamestrer og flere sjåfører
som holder verdensklasse. Jeg er
veldig fornøyd med at folk er klar
over at jeg fortsatt er her og kan
manøvrere et kjøretøy, sier Dal-
seth Jacobsen.

Klar for å bevise
Etter at Dalseth Jacobsen av øko-
nomiske årsaker var nødt til å
trekke seg fra rallycross-satsing-
en i år, slipper han nå nyheten om
at han etter alle solemerker ven-
der tilbake til ny satsing i sin fa-
vorittgren.

–  Vi har tilgjengelig størstede-
len av midlene som trengs for å
kjøpe vår egen rallycross-bil. Li-
kevel må vi fortsatt jobbe knall-
hardt for å skaffe til veie drifts-
budsjettet for sesongen som
kommer, sier Dalseth Jacobsen.

Han legger til at han ikke kom-
mer til å vende tilbake til rally-
cross-sirkuset med en bil som
ikke holder mål.

–  Under forrige sesong var

problemet at bilen kanskje ikke
holdt en god nok standard. Det
problemet skal vi ikke støte på
igjen, understreker Dalseth Ja-
cobsen.

Sidesteg
Han omtaler årets crosskart-se-

song som et nødvendig karriere-
messig sidesteg.

–  Selv om det selvfølgelig er
stas å prestere innenfor cros-
skart, representerer det ikke det
samme som å satse innenfor ral-
lycross. Det er jo her jeg ønsker å
være, sier Dalseth Jacobsen.

Medarrangør av gokart-kon-
kurransen, Henning Isdal, mener
at resultatet av årets konkurranse
er oppsiktsvekkende.

–  Dette er en sak som alle i
motorsportsmiljøet får med seg.
At Jonas presenterer i konkur-
ranse med en rekke sterke motor-

sportsutøvere på toppnivå, vil
nok bli lagt merke til. Vi snakker
her om en veldig sterk konkur-
ranse hvor alle utøverne har like
forutsetninger for å lykkes. Når
man havner i en finale er det
utvilsomt en sterk prestasjon,
understreker Isdal.

Beseiret sjåfører 
i verdenstoppen

Jonas Dalseth Jacobsen sørget for å slå en haug med norske eliteutøvere da han vant Race of Champions i gokart sist helg. Andreas Bakkerud (t.v.)
og Lars Øivind Enerberg flankerer Dalseth Jacobsen på pallen. Foto: Privat
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