
18   Fredag 22. september 2017 sport

sport
sport@ht.no • sms: HT TIPS [ ...] til 2399

Mil li on sat sin gen er i ferd 
med å gi av kast ning. Lør
dag kan Jo nas Dal seth Ja
cobsen være norsk 
mes ter.
24-årin gen fra Har stad kjø rer 
lør dag sjet te og sis te NM-run de 
i ral ly cross su per na sjo nal klas-
se 4, den stør ste klas sen med 
mo to rer over 2400 ccm. Før fi-
na len i Ski en har han 20 po eng 
mer enn nær mes te ut ford rer. 

To gan ger har Dal seth Jacob-
sen tatt sølv i NM, og én gang 
bron se. Gul let har ald ri vært 
nær me re.

– Jeg er selv føl ge lig spent, 
men ikke slik at jeg ikke får 
sove på nat ta, sier Dal seth Ja-
cobsen.

I beste posisjon
Ga ra sjen i Ka ne bo gen er så 
godt som tømt. Bi len står sør på 
og ven ter på tea met. De sis te 
re ser ve de le ne ble klar gjort og 
pak ket før av rei se tors dag.

Team Jacobsen stil ler med 
dob belt sett av alt - med unn tak 
av mo tor. Tilfeldigheter skal 
ikke klusse det til i avslutnin-
gen.

– Bi len er gått over og ser vel-
dig bra ut. In gen ting skal stel le 
til van sker for oss, forhåpentlig 
ikke sjå fø ren hel ler, sier han og 
smi ler.

– Jeg ten ker på hvor nær jeg 
er å nå må let, men orker ikke 
bruke tid på å finregne poeng 
og vurdere konsekvenser. Det 
hand ler om å gjø re et greit løp. 
Da vin ner jeg NM.

Dal seth Jacobsen kan i vers te 
fall vin ne mes ter ska pet uten å 
pres te re noe som helst i Ski en. 

– Jeg vet at selv om jeg må 
stry ke det te lø pet, må and re-
mann ha full pott. Det har han 
ald ri før klart i sin kar rie re. 
Der for skal mye gå galt for at 
jeg ikke tar tit te len.

Sjam pan je flas ker med brin-
ges li ke vel ikke til Ski en.

– Det brin ger ulyk ke, så det 
skjer ikke. Jeg får hel ler kjø pe 
inn noe lør dag kveld der som 
det går slik jeg hå per.

Drøm mer om super car
Han hå per tit te len er i boks et-

ter de før s te tre inn le den de 
run de ne lør dag. Hvis ikke and-
re mann i sam men dra get, Kim 
Åvar Me land, le der da, er Dal-
seth Jacobsen mes ter før om-
gang fire og fi na len.

– Det er man ge mu lig he ter å 
sik re sei e ren. Tid li ge re har jeg 
kom met til sis te NM-run de og 
vært bak de and re. Da har jeg 
kjørt som en vill mann for å ta 
igjen kon kur ren te ne. Nå le der 
jeg for før s te gang og har mer 
kon troll. Jeg skal ver ken safe el-
ler være su per of en siv, sier Dal-
seth Jacobsen.

– Hva be tyr det for deg 
hvis du vin ne?

– Det er stort å vin ne NM. In-
gen her fra har klart det tid li ge-
re i ral ly cross. Så får vi se hvor 
vei en går vi de re der som alt går 
som plan lagt lør dag.

Dal seth Jacobsen drøm mer 
om å få kjø re et løp el ler to i 
super car mot Pet ter Solberg og 
de sto re gut ta.

– Mu lig he ten kan by seg om 
jeg vin ner NM. Får jeg sjan sen 
og blir knust, er det in gen vits å 
fort set te. Hen ger jeg med er 
det verdt å prø ve å få til noe på 
per ma nent ba sis.

Pri ori te rin ger
Et an net al ter na tiv er å set te 

hånd brek ket på for godt.
– Jeg har fak tisk tenkt tan ken 

om å gi meg. Sam ti dig øns ker 
jeg å ta noen steg vi de re når jeg 
først har brukt så mye tid på 
spor ten.

Dal seth Jacobsen er 24 år, 
men har brukt all tid si den han 
var 16 på mo tor sport.

– Jeg kjen ner på at det ofte er 
langt å rei se. Jeg har lite fri tid 
og in gen fe rie. Det blir dag ut 
og dag inn i ga ra sjen. Mens 
kom pi ser går ut på byen, står 
jeg her og re pa re rer. Jeg må 
hele ti den pri ori te re, og jeg har 
valgt spor ten.

– Sam ti dig vet jeg hvor mye 

min sat sing kre ver av fa mi lie og 
støt te ap pa rat, som må vel ge 
bort mye for å føl ge meg. Jeg 
kjø rer der for ikke bare for meg 
selv i fi na len lør dag, men for 
alle som har vært med meg i 
dis se åre ne, sier han.

Støt te spil le re
Sju per so ner er i tea met, in klu-
dert fø re ren selv. Fire me ka ni-
ke re er med til hver NM-run de. 
Uten vel vil li ge spon so rer vil le 
bi len stan set for len ge si den. 
Team Jacobsen har brukt cirka 
to mil li o ner kro ner, iføl ge fø re-
ren, på NM-sat sin gen de sis te 
fire åre ne.

Klar for å kjøre NM-gullet hjem

FINALEKAR: Jo nas Dal seth Jacobsen har nærmest bodd i garasjen hjemme i Kanebogen siden han begynte satsingen som 16-åring. 
Lørdag kan innsatsen bli kronet med en NM-tittel i rallycross for føreren fra NMK Hålogaland. FOTO: ØYVIND ASKEVOLD KAARBØ

Gjør comeback på allnorsk nivå
Christopher Staurset (bildet) 
fra Lødingen vender tilbake til 
håndballbanen. Han har sig-
nert for Nordstrand, som spil-
ler i allnorsk 2.-divisjon. 
Formelt tar han overgang fra 
Bodø, som har spilte for fram 
til våren 2014. Da valgte han 
å legge opp for å ta militær 
utdanning. I 2015 var han 
uteksaminert ved Hærens 

befalsskole, og har siste år 
hatt plikttjeneste i Garden. Nå 
er Staurset begynt på Krigs-
skolen i Oslo, og har parallelt 
med mer fritid funnet lysten 
tilbake til å spille håndball. 
24-årige Staurset har NM-
sølv for U20 fra 2011, og 
erfaring fra 1.-divisjon og eli-
teserie. Han debuterte i elite-
serien i 2013.
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– Pen ge ne går ikke til lønn. 
Tea met får bare mat og klær. 
Alt vi får inn går til rei ser, bil og 
re pa ra sjo ner. For eks em pel 
kos ter dek ke ne 20.000 kro ner 
per løp. Vi tel ler ikke på tu sen
lap pen. Her går det i tiusenerer 
om gan gen.

Bi len måt te sen des til over
ha ling i Sve ri ge da det opp sto 
en feil på mo to ren tid li ge re i 
som mer. Da spyt tet sam ar
beids part ne re inn enda mer 
slik at ikke se song bud sjet tet 
skul le sprek ke.

– Van vit tig mye pen ger er 
brukt, og uten alle gode spon
so rer vil le jeg ikke vært der jeg 

står nå en run de fra en mu lig 
NMtit tel, sier han.

Fore lø pig er ikke en enes te 
kro ne tjent.

– Et fjernt mål har hele ti den 
vært å kom me til et høy ere nivå 
der pen ger fin nes. Mu lig he te ne 
til å tje ne på spor ten er der, og 
det har hele ti den vært bak tan
ken med sat sin gen.

– Har der tatt leng re tid å 
kom me i po si sjon for NM-
gul let enn du had de trodd?

– Både og. Vi kom uten nød
ven dig kunn skap og kom pe tan
se inn i NMsir ku set. Tea met 
har prøvd seg fram. Man må 
fei le for å lære. Det har vi gjort, 

og nå har vi er fa rin gen som 
skal til for å vin ne

– Hvor dan er det for støt-
te ap pa ra tet rett før av gjø rel-
sen fal ler?

– De er nok mer spen te enn 
jeg er, og al ler verst er det for 
fa ren min. Han og de øv ri ge 
har jo sett meg kjø re man ge 
gan ger, og har er fart alt som 
kan gå galt. Det er fak tisk ver re 
å se på enn å kjø re selv. Jeg fø
ler at jeg har kon troll, sier Dal
seth Jacobsen.

ØY VIND AS KE VOLD KAAR BØ
91101861 - oak@ht.no

Klar for å kjøre NM-gullet hjem

RESERVEDELER: Teamet tar ingen sjanser og har dobbelt sett av alt. 
Jonas Dalseth Jacobsen pakket det siste før avreise torsdag.

I FRONT: Jo nas Dal seth Jacobsen har vunnet to av fem NM-runder i 
tillegg til en andreplass før finalen. FOTO: RUNE JOHANNESSEN

ORI EN TE RING
BY MES TER SKA PET, ARR.: HAR STAD 
ORI EN TE RINGS LAG
1 km
1. Fri da N. Larsen, 10:28, 2. Er lend An-
dreassen, 14:49, Henning Andreassen, 
14:49, 4. Bernard Døv le, 16:28, Stei nar 
Døv le, 16:28, 6. Jo veig Døv le, 23:54, 
Ra kel Døv le, 23:54, 8. Chris tin Bratland, 
35:38, Sel ma Bratland, 35:38, Tel lef 
Bratland, 35:38
Del tatt: Ama lie Lian
3.4 km
1. He le ne Als os Hög lin, 39:09, 2. Jør gen 

E. Skal le, 39:16, 3. Wen che Ryd ning, 
44:43, 4. Sol frid Eid nes, 48:35, 5. Ole 
Mar skar, 55:43, 6. Hå vard Kvern elv, 
61:00, Wen che Kvern elv, 61:00, 8. Øy-
vind Skjønhaug, 65:43, Ing rid Skjøn-
haug, 65:43
5.5 km
1. Øy vind E. Skal le, 42:18, 2. Las se Skal-
le, 46:22, 3. Hans Eid nes, 46:23, 4. Bjørn 
H. Berg, 49:34, 5. Trond Arne Lia vik, 
50:02, 6. Bård Skjønhaug, 51:37, 7. Tri ne 
Als os, 55:29, 8. Tommy Jenssen, 60:33, 
9. Dag Marcussen, 64:25, 10. An dre as 
Bratland, 64:27, 11. Jon Marcussen, 
68:25, 12. Hege Nor nes, 70:44

Tøff innledning for Solheim
Maria Solheim fra Harstad 
skåret ett mål da Gjerpen 
tapte 19-28 for Tertnes i eli-
teserien i håndball onsdag 
kveld. Solheim har skåret 
seks mål i serieinnledningen. 
I debutsesongen i eliteserien 
noterte hun seg for 53 full-
treffere. Gjerpen rykket opp 
til toppdivisjonen før forrige 
sesong, og laget unngikk så 

vidt nedrykkskvalifisering i 
vår. I høst har laget tapt tre 
av tre kamper, og er for øye-
blikket på nedrykksplass. 
Solheim og lagvenninnene 
henger fortsatt med i nor-
gesmesterskapet etter sei-
rer over 2.-divisjonslaget 
Pors og 1.-divisjonslaget 
Rælingen, og skal spille 
8.-delsfinale 4. oktober.

SYNSPUNKT
RIGMOR HANSEN AARRESTAD
Lektor og rådgiver ved Heggen vgs.

IF Kilkameratenes jenter frem
heves av sine motstandere for 
gode holdninger, fair play og 
godt humør. Treneren for Kol
botns sterke jentelag sier han 
har fått et nytt favorittlag i 
nord, etter at laget hans slo ut 
våre flotte fotballambassadører 
i 16dels finalen i Norway Cup. 
Dette er et lag som ledes av tre
nere som har forstått at man 
har ansvar for en tradisjon som 
er større enn seg selv, og som 
også har fått Fair Playprisen av 
Harstad Tidende, Hålogaland 
Fotballkrets og fotballprofilen 
Tom Høgli i fjor høst.

Brudd på fair play og god 
sportsånd kan svekke idretts
moralen så mye at idrett ikke 
lengre er idrett, men heller gla
diatorisk, for å sette det på spis
sen. Jeg mener det er bra at HT 
tar opp den uheldige utviklin
gen i 4. og 5.divisjon når det 
kommer til antall røde og gule 
kort. Vi må tørre å kritisere når 
oppførselen på banen ødeleg
ger for idrettens omdømme. 
Aktive idrettsutøvere og trene
re har, enten man liker det eller 
ikke, et ansvar for å ivareta de 
verdiene man forventer av del
takere i idrett, slik jeg ser det.

Jeg har diskutert fair play 
med fotballspillere og det har 
slått meg at det blant noen spil
lere er en tydelig ”målet helli
ger midlet”holdning. Hvis man 
har mulighet for seier, bruker 
man alle midler for å nå målet. 
Det kan for eksempel være en 
hasardiøs takling som i verste 
fall saboterer fotballfremtiden 
til den som blir offer for 
usportslighetene. Man ser altså 
en utvikling hvor selvhevdelse 
heller enn selvbeherskelse do
minerer.

Når barn og unge er tilskuere 
til fotballkamper hvor trakas
sering, ufint språkbruk og ulov
lige taklinger florerer, mener 
jeg at vi er inne i en ond sirkel 
som bidrar til nivåsenkning og 
kanskje også dårligere rekrut
tering på lang sikt. Idretten er, 
som vi vet, avhengig av et fun
gerende samfunn, og da kan 
samfunnet også forlange noe 
tilbake. Kanskje kunne det vært 
formålstjenlig å møte ”kolle
ger” fra andre idretter for å ut
veksle tanker og erfaringer om 
hvordan idretten kan være en 
positiv verdiskaper i samfun
net.

I 2013 forsøkte Tom Høgli å få 
til en fotball og holdningssko
le. Tiden virker å være moden 
for et slikt initiativet igjen. 
Mange erfarer nemlig at jo 
bedre man oppfører seg, jo 
bedre presterer man på fotball
banen. 

Fair Play (og mangel på dette) 
i den regionale fotballen

FAKSIMILE: Artikkelforfatteren syns det er bra at Harstad Tidende 
tar opp den uheldige utviklingen i lokalfotballen. 


