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Harstad:
Geir Olsen har gitt beskjed om
at han ikke fortsetter som tre-
ner for Harstad Håndball-
klubbs kvinner.

Håndball

Ivar Hjelvik
ihj@ht.no - 476 09 932

Olsen overtok som kvinnelagets
trener etter at ti jenter forsvant
fra laget foran sesongen. Til tross
for at laget mønstret ungt, var de
lenge med i kampen om å vinne
årets 2.-divisjon. Laget endte til
slutt på fjerdeplass i den nord-
norske kvinneserien.

– Det er ikke faenskap og

elendighet som er årsaken til at
jeg setter foreløpig sluttstrek.
For denne gjengen har vært
kjemisk renset for konflikter
hele sesongen i gjennom. Det
tror jeg også er en medvirkende
årsak til at vi har prestert såpass
bra denne sesongen, mener
den frittalende treneren.

Vanskelig avgjørelse
Håndballprofilen legger der-
imot til at det er private årsaker
til at han ikke fortsetter trener-
gjerningen med klubben.

– Jeg har mye reisevirksom-
het i mitt private virke med job-
ben. Når man i tillegg har hatt
ansvaret for 18-årsjentene, så
har totalbelastningen blitt for

stor for meg. Det praktiske pus-
lespillet i år har ikke alltid vært
like enkelt å legge, sier Olsen.

Mannen som har vært knyt-
tet til håndballklubben i en li-
ten mannsalder, er klar på at
han likevel ikke trekker seg ut
av klubben på noe vis.

– I en eller annen form kom-
mer jeg vel til å være engasjert i
håndballen resten av livet. Jeg
er glad i idretten, og vil natur-
ligvis fortsette å være en bi-
dragsyter, mener Olsen.

Ingen sans for utspill
Hans trenerkollega på herresi-
da, Henrik Mærsk, takket også
av tidligere i vår, og gjorde det
ved å hevde at enkeltspilleres

holdninger var under enhver
kritikk. Det mener Olsen var et
lite hakk for drøy kost.

– Personlig har jeg ingen
sans for å utbasunere fleng-
ende og ensidig kritikk offentlig
i media, uansett hvor berettiget
den måtte være. En sak har all-
tid flere sider. Mange herrespil-
lere har jobbet knallhardt den-
ne sesongen uten å få fortjent
oppmerksomhet. Derfor ville
jeg ha tenkt meg om mange
ganger før jeg hadde gått ut
med en slik kritikk, mener Ol-
sen.

Håndballklubben er i dialog
for å finne Olsens og Mærsks
etterfølgere. Mye skal være på
plass allerede i neste uke.

Suksess-treneren trekker seg

GIR SEG: Trener Geir Olsen gir seg
som leder for Harstad Håndballklubbs
kvinner. - Det er ingen enkel avgjø-
relse å ta. For jeg har sans for å jobbe
med uslepne diamanter, mener 
Olsen.

Harstad:

I tilbakekomsten til 
det nasjonale rallycross-
sirkuset er kun gull godt
nok for Jonas Dalseth 
Jacobsen.

Motorsport

Ivar Hjelvik
ihj@ht.no - 476 09 932

T
o timer før Dalseth Jacob-
sen satte kursen for åp-
ningsrunden av årets NM-

sirkus på Momarkedet utenfor
Mysen, er 19-åringen fra Kanebo-
gen uvanlig offensiv i sine utta-
lelser. Etter at han i fjor tok NM-
bronse i
crosskart
velger han
nå å legge
press på sine
egne skul-
drer.

– Først og
fremst er det
fantastisk å
være tilbake
i rallycross-
sirkuset. Det
er jo her jeg
egentlig vil
være. Før
deltakelsen under NM-rundene i
rallycross kribler det voldsomt i
pedalfoten, humrer Dalseth Ja-
cobsen.

Vinnerbil
Historien for sist han deltok i ral-
lycross-sirkuset for to år siden er
ikke den mest rosenrøde. Da sør-
get et dårlig arbeidsredskap for å
prege resultatlista og gjøre dype
innhogg i pengepungen. Blakke
måtte Team Jacobsen si at nok
var nok en runde før NM-sirkuset
var over. Det skjer neppe igjen.

– Denne gangen sitter vi på en
vinnerbil som vi har leid inn for
sesongen. Vår Citroen Saxo vant
NM i 2010 og hadde også gode
resultater under fjorårets EM-
runde. I år kan vi garantere at vi
skal være med hele veien til se-
songen er avsluttet på Garder-

moen i slutten av august, mener
Dalseth Jacobsen.

Han har allerede prøvekjørt
sin fabrikkbygde doning. Det fikk
han gjort på Vikedal i begyn-
nelsen av mai.

– Jeg er kanonfornøyd, og vet
nå at jeg har en vinnerbil. I en
sport hvor utstyret betyr mye, er
det betryggende å stille til start
med godt utstyr, sier en smilende
Dalseth Jacobsen.

Han legger til at han har litt
lavere ambisjoner foran helgas
tilbakekomst i det gode selskap.

– Jeg trenger nok litt tilven-
ningstid med bilen. Derfor sat-
ser jeg på å komme til a-finalen
under lørdagens løp. Så får vi
heller ta det derfra, mener mo-
torsportstalentet.

Lært mye
I vinter har Team Jacobsen vur-

dert mye fram og tilbake for om
de igjen skulle satse på rally-
cross.

– Men da vi oppdaget at den-
ne bilen ble lagt ut for leie og
fikk forelagt et godt tilbud, så be-
stemte vi oss for å slå til. Samti-
dig er satsingen for to år siden
noe vi har lært mye av. Vi føler
oss godt forberedt til sesong-
start, og gleder oss til sesongen
som kommer, sier Unn Dalseth.

Hun legger til at et omfat-
tende lokalt engasjement har
vært med på å bygge den økono-
miske plattformen som kreves
for å

– En av grunnene til at vi kan
gjennomføre vår satsing er en
solid respons fra det lokale næ-
ringslivet. Det er beundringsver-
dig når vår virksomhet skjer i
Sør-Norge, mener Dalseth.

– Nå går jeg for gull

Jonas Dalseth Jacob-
sen. NMK Håloga-
land. Motorsport

VINNERBIL: Jonas Dalseth Jacobsen er uvanlig aggressiv når han presenterer målsetningene for årets satsing på rallycross. - I år er det kun seier som er godt 
nok, sier Dalseth Jacobsen om sin deltakelse i rallycrossens NM-runder i klasse 1. Dalseth Jacobsen er en av 20 skarpskodde sjåfører som jakter den 
øverste plassen på seierspallen. Foto: privat


