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Jakob Skillingstad og 
Tiril Jørgensen viste seg 
fram under Ungdoms-
mesterskapet i Levanger 
i helga.
LEVANGER: Skillingstad 
leverte en god tempo lørdag 
men �kk sykkelproblemer 
søndag, mens Jørgensen viste 
at hun kan hevde seg blant de 
beste både på tempo og felles-

start.
Jørgensen kjørte inn til 

5.-plass på tempoen og fulgte 
opp med 4.plass på fellesstar-
ten dagen derpå.

–På tempoen ga jeg egentlig 
bare alt jeg hadde. Tempo er 
ikke min sterkeste side, så jeg 
er fornøyd med 5.-plass, sier 
hun.

Dagen etter spurtet hun 
om 2.-plassen på fellesstar-
ten, men mått ta til takke med 
4.-plass.

– Jeg åpnet spurten for tidlig 
og endte dermed bak to andre, 
sier Jørgensen.

Skillingstad havnet opprin-
nelig på 5.-plassen på tempo-
en men �kk 30 sekunder tid-
stra� på grunn av at han ikke 
hadde henderne på rattet til 

en hver tid. Dermed endte det 
med 7.-plass.

– Jeg har aldri hørt om en slik 
regel, og kan heller ikke huske 
at jeg brøt den. Løpet var bra 
det og jeg er i år mye nærmere 
enn jeg var i fjor, sier Skilling-
stad som �kk problemer med 
sykkelen på fellesstarten.

– Det tok lang tid å �kse syk-
kelen og da var egentlig løpet 
over. UM endte litt stang ut, 
men jeg er fornøyd med kjø-
ringen på tempoen, sier han.
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Viste krefter i UM

KJØRESTERK: Tiril Jørgensen imponerte under UM. Foto: Privat.

Jonas Dalseth 
Jacobsen trakk det 
lengste strået i en 
ekstremt jevn 
A-finale.

FINNSKOGEN: Dalseth 
Jacobsen kom ut som nummer 
to fra start, men utnyttet alter-
nativsporet godt og snek seg 
forbi rett før slutt. Rallycross-
kjøreren kan ikke huske en så 
jevn �nale.

– Det var så vidt. Jeg kom 
meg akkurat foran og klarte 
å holde det helt inn. Jeg har 
aldri opplevd en så spen-
nende A-�nale, og da er det 
ekstra deilig å ta seieren selv, 
sier Dalseth Jacobsen som slet 

med å sette ord på seier rett 
etter �nalen.

– Det var så ufattelig deilig 
å ta denne seieren. Fantastisk 
moro å vinne med så mange 
raske kjørere til stede, sier 
han.

Avsluttet med bestetid
De innledende omgangen ble 
preget av mye vekslene vær. 
Etter å ha kjørt inn til 7., 5., og 
5. beste tid avsluttet Dalseth 
Jacobsen med bestetid i siste 
innledende omgang. Besteti-
den sørget for at �kk Dalseth 
Jacobsen �kk andresporet i 
A-�nalen.
– Jeg �kk den ene omgangen 
min ødelagt av regn. Derfor 
var det ekstra viktig å gjøre 

en god siste omgang for å få 
et best mulig utgangspunkt til 
�nalene, sier han.
Seieren førte til at Dalseth 
Jacobsen �kk ett mindre enn 
maksimalt mulig poeng til 
sammenlagtkonkurransen 
i NM, og er nå oppe på fjer-
deplass totalt. Det forsterker 
håpet om å ta medalje når alle 
fem NM-rundene er kjørt.

– Som jeg har sagt hele tiden 
så er medalje målet, og det tror 
jeg på er mulig. Jeg vet at bilen 
er rask nok så det er opp til 
meg å prestere, sier Jakobsen.

Bilen fungerte
I forkant av årets sesong valgte 
Dalseth Jakobsen og teamet 
hans å bygge en helt ny bil. 

Etter de to første NM-rundene 
valgte de å gjøre noen endrin-
ger til den 3. runde. Endrin-
gene fungerte som bare det og 
bilen har aldri vært bedre.

–Det er veldig morsomt å se 
at bilen fungerer så bra alle-
rede tidlig i sesongen. Å bygge 
en bil er ikke lett, og det er mye 
prøving og feiling. Bilen klarte 
seg uten problemer og er klar 
for neste NM-runde, sier Dal-
seth Jacobsen.

Den er allerede om to uker 
på Fluberg. 

– Nå blir det en rask tur 
hjem, og så snur vi nærmest 
med en gang. Vi gleder oss til 
å kjøre ny runde, sier Dalseth 
Jacobsen.

– Fint å gi tilbake
Dalseth Jacobsen er på ingen 
måte alene i teamet sitt. Flere 
støttespillere jobber døgnet 
rundt for å bidra til at bilen 
er i tipp topp stand til hver 
omgang.

Da er det ekstra deilig for 
Dalseth Jacobsen å vinne.

– Det er mange som hjelper 
til og da er det �nt å kunne 
belønne de litt med å prestere 
selv. Jeg er utrolig takknemlig 
for den jobben de gjør for at jeg 
skal kjøre raskest mulig. Det 
hadde vært umulig uten dem, 
sier Jacobsen.
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Vant NM-runde
FART: Jonas Dalseth Jacobsen var raskest da tredje NM-runde skulle avgjøres. Foto: Trond Hendriksen.


