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Jonas Dalseth 
Jacobsen har aldri 
før hatt et så godt 
utgangspunkt før 
vinneren av NM 
skal kåres. 
GJØVIK: Dalseth Jacobsen 
vant fjerde NM-runde på Dok-
ka i Gjøvik i helga. 

– Jeg var raskest i de innle-
dende omgangene, og �kk vel-
ge det beste startsporet i �na-
len. Jeg la meg inn som num-
mer to, men klarte å kjøre forbi 
og endte til slutt på førsteplass. 
Alt funngerte som forrige NM-
runde, sier Dalseth Jacobsen. 

– Overkommelig
Nå ligger han kun fem poeng 
bak Hans-Jøran Østreng som 
for øyeblikket leder sammen-
lagt i NM rallycross. 

– Jeg er plutselig med å 
kjempe om NM-gull. Jeg har 
aldri hatt et så godt utgangs-
punkt før siste og avgjørende 
runde. Fem poengs forskjell er 
overkommelig. Det er egentlig 
ingenting. Hvis jeg gjør det bra  
har jeg muligheten til å ta gull, 
sier han. 

Siste runde i NM går av sta-
belen 10. september på Trøg-
stad i Østfold. Jonas Dalseth 
Jacobsen skal forberede seg 
godt til det som blir det viktig-
ste løpet hittil. 

– Jeg må gå over hele bilen å 
se at alt er i orden før jeg skal 
kjøre. Jeg vet jeg er god nok til 
å vinne, men samtidig er det 
en del ting som skal kla!e. Det 
er ikke alltid det går, men det 
fungerte godt i helga. 

– Viktig springbrett
Den lovende bilføreren vant 
tredje NM-runde på Flisa i ral-
lycross supernasjonal klasse 4 
7. august. Så langt i år har det 
blitt tre pallplasseringer på 
�re løp for Dalseth Jacobsen. 

Siste NM-runde arrangeres 
på hjemmebanen til Østreng. 

– Han kjører fort, og det blir 
en knalltø! kamp om gullet. 
Jeg har såklart veldig lyst på 
det, men jeg vet at det vil bli 

hardt.  Man ønsker jo alltid å 
kjøre for å vinne, og det er den-
ne plasseringen jeg har kjørt 
for i "ere år. 

Han mener det vil bety mye 
å vinne sitt første NM-gull i 

rallycross. 
– Det er et viktig springbrett 

for å satse videre. Dette er den 
hardeste klassen som er i Nor-
ge akkurat nå, og den holder et 
veldig høyt nivå. Det er viktig å 

vinne NM for å nå ut i Europa. 
Det er dit jeg ønsker meg, sier 
Dalseth Jacobsen. 

Åse  Hjelvik
959 22 083 - ahj@ht.no -

Andre seier på rad

SEIER: Jonas Dalseth Jacobsen vant fjerde NM-runde i helga. Det gjør at rallycross-føreren fra Harstad er ubeseiret i de to siste NM-run-
dene som har blitt arrangert. Siste NM-runde arrangeres 10. september, og Dalseth Jacobsen ligger kun fem poeng bak sammenlagtlede-
ren. Arkivfoto. 

Tommy Meistad og 
Kvæfjord tapte 4–0 for 
Ballstad lørdag. Nå tror 
ikke forsvarsspilleren 
det er mulig å berge 
plassen i divisjonen. 
VESTVÅGØY: Kvæfjord ligger 
nå sist i 4.-divisjon med åtte 
poeng. Ovenfor ligger Kabel-
våg Lofoten med 15 poeng. 
Etter nok et tap tror Meistad 
det nå er lite sannsynlig at 
Kvæfjord spiller i 4.-divisjon 
til neste år også. 

– Det blir for vanskelig å kla-
tre på tabellen. Vi har en mye 
tynnere stall nå enn da vi star-
tet sesongen. Svært mange er 
ute med skader, og jeg tror at 
for mange ble motstanden vi 
møtte i 4.-divisjon tø!ere enn 
det vi hadde forventet. Det 
gjorde nok mange demotiver-
te og lei, noe som gjorde at de 

kanskje ikke hadde like lyst til 
å være med på alle kampene, 
sier han. 

– Lørdag stilte vi med syv 
guttespillere. De var "inke, og 
var tø! i duellene, men det sier 
seg selv et lag med syv gutte-
spillere ikke holder i 4.-divi-
sjon, sier han. 

– Ikke noen plan
Meistad opplevde kampen 
mot Ballstad som en svært tø! 
kamp. 

– Vi hadde ikke noen ordent-
lig plan. Selvfølgelig gikk vi 
inn i kampen for å ta poeng, 
men vi hadde ikke mannskap 
til det. I kampen ble vi bare 
stående bak i banen og for-
svare oss hele kampen. Det 
var frustrerende ikke å skape 
noe, og ikke å få til noe spill, 
sier han. 

Forsvarsspilleren måtte selv 

ut med skade i kampen mot 
Ballstad. 

– Jeg er på krykker nå, og 
skal innom sykehuset. Det er 

ekstra kjipt når man har vært 
ute med skade så lenge, sier 
han. Theodor Karlsen
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Tviler på 4.-divisjonsspill neste år

SIST: kvæfjord-trener Sveinung Næss Meyer og Kvæfjord ligger sist 
på tabellen.. Arkivfoto.

BALLSTAD - KVÆFJORD 4-0 
(2-0)

 Ballstad kunstgress, 4.-divisjon, 
lørdag

 Mål: 1-0 Herman Valberg Johnsen 
(18), 2-0 Matias Olsen (37), 3-0 Lars 
Alok Benjaminsen (59), 4-0 Herman 
Valberg Johnsen (73)

 Gule Kort: Jim-Roger Olsen, 
Kvæfjord

 Tilskuere: 30
 Dommer: Knut Børre Walquist, 

Landsås FK
 Kvæfjord: Widar Andersen - Mari-

us Wikestad Pedersen, Jim-Roger 
Olsen, Rino Haugen, Tommy Meistad 
- Keh Bluh Moo, Biak Ro That, Brian 
Ravna, Preben Madsen, James Babu 
- Brage Rødland


