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– Jeg turde ikke å 
risikere NM-sølvet. 
Derfor valgte jeg 
heller å trygge 
medaljen. 

ULLENSAKER: Jonas Dalseth 
Jacobsen hadde årets oppgave 
klar på forhånd foran den siste 
og avgjørende NM-runden ved 
Gardermoen. Likevel valgte 
han heller å trygge sin ledelse 
enn å satse alt på ett kort og 
ofre den gode plasseringen i 
sammendraget for en mulig 
plass i a-� nalen.

– Det har vært ei tø�  helg 
med mye kjøring. Men kon-
klusjonen er uansett at jeg har 
klart å hente hjem sølvmedal-
jen fra årets NM-løp. Det er 
noe som jeg kan si meg veldig 
godt fornøyd med. For det har 
vært hektisk aktivitet i depotet 
også denne helga, sier Dalseth 
Jacobsen.

– Har nådd målet 
Han hadde satt seg målet om 
å ta hjem en medalje denne 
sesongen. 

– Når det nå ble sølv etter � re 
omganger er det godt å ta med 
seg. Jeg merker at dette har 
dreid seg om en lang sesong, 
selv om det til sammen er 
snakk om åtte løp. Men på 
hvert løp skal mange omgan-
ger og mye trening gjennom-
føres. Når reisebelastningen 
også er større enn for utøvere 
! est, er det tøft å gjennomføre 
en lang sesong, sier Dalseth 
Jacobsen. 
I starten av sesongen så han ut 
til å være forfulgt av utur. Mens 
han ble påkjørt i åpningsrun-
den, sørget et teknisk problem 
for å sette bilen ut av spill i den 
påfølgende NM-runden. 

– Men deretter har jeg hatt 
� n ! yt. Det føles veldig bra å 
kunne avslutte sesongen på 
en såpass god måte, sier rally-

cross-føreren.
– Hva betyr det for deg å 

hente hjem en sølvmedalje i 
din første sesong med egen 
bil og eget opplegg?

– Det betyr mye. En NM-
medalje er en bekreftelse på 
at jeg har noe i norgestoppen å 
gjøre, og at vi får til å hevde oss 
fra vår base i Harstad. Det er 
godt å vise fram til sponsorer 
og støttespillere. Med NM-sølv 
og andreplass sammenlagt 
i Norrlandsveckan må dette 
oppsummeres som en veldig 
god sesong for min del, sier 
Dalseth Jacobsen. 

Samme opplegg
Etter en tid med et velfortjent 
avbrekk fra motorsporten, 
påpeker Jacobsen at han tar 
sats mot en ny sesong.

– Det vil skje i samme bil og 
i samme klasse som i år. Utsty-
ret som vi har til rådighet er 
jeg veldig godt fornøyd med, 

mener Dalseth Jacobsen.
Og rallycross-utøveren tror 

på at det kan være mulig å opp-
leve mer suksess neste sesong.

– Et naturlig mål nå er jo å 
prøve på å ta steget helt opp på 

toppen av seierspallen neste 
sesong.
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Jonas hentet 
hjem NM-sølvet

SØLVVINNER: Jonas Dalseth Jacobsen sikret seg den viktige sjuendeplassen i helgas NM-runde på Gardermoen. Derfor kunne han også hente hjem NM-sølvet sammenlagt. 
Arkivfoto: Øivind Arvola

GULL?: Jonas Dalseth Jacobsen skal prøve å kapre NM-gullet 
neste sesong.


