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Runar Normann stiller seg 
til disposisjon for HIL.

Harstad Tidende vet at den tidli-
gere fotballproffen, som spilte 
for HIL til han ble skadd i august 
i fjor, har meldt sitt kandidatur 
for å overta a-laget i 3.-divisjon. 
Jobben er ledig ettersom dagens 
trenerteam er på utgående kon-

trakter 31. oktober. Hovedtrener 
Rune Olsen har gitt beskjed om 
at han gir seg. Olsen overtok an-
svaret i høst da Torkild Nilsen 
ønsket å prioritere annerledes. 
Nilsen har siden vært assistent, 
og det ble et rollebytte i trener-
teamet.

Normann avventer en tilbake-
melding fra HIL. Han har også 
meldt at et comeback på banen i 

Normann vil gjerne overta som HIL-trener

TILSKUER: Runar Normann vil 
tilbake i manesjen etter å ha 
sittet på sidelinja i 2017.

Jonas Dalseth Jacobsen 
har bestemt seg for hvor-
dan framtida blir i motor-
sporten. Han inntar 
forsvarsposisjonen.

Det har nemlig vært usikkerhet 
rundt hva som ligger i framtida 
for 24-åringen fra Kanebogen. 
Den ferske vinneren av NM-tit-
telen innenfor klasse fire i rally-
cross-sirkuset har nemlig vært 
usikker på hvor veien videre 
peker framover. Nå har han 
imidlertid gjort et valg for hva 
han skal gjøre bak rattet i 
2018-sesongen.

– Det går imot et forsvar av 
NM-tittelen fra årets sesong, 
sier Dalseth Jacobsen. 

Snakkes om supercar
Det som mange i motorsport-

miljøet, deriblant velkjente 
Henning Solberg, har foreslått 
for NM-vinneren som et alter-
nativt steg videre i motorsport-
verdenen er å prøve seg i den 
nordiske supercars-klassen. 
Her er det muligheter for å ta 
steg videre i motorsportsverde-
nen i en gren som får mye tv-tid 
av svenske sportskanaler. Det 
har Dalseth Jacobsen valgt å slå 
i fra seg. 
– Flere har pekt på supercars. 
Men det blir ikke aktuelt akku-
rat nå. Jeg har bestemt meg for 
å fortsette satsingen der jeg er. 
For å gjøre dette, så handler 
det i all hovedsak om penger. 
Skal man ta steget opp i Super-
cars, er det med en gang snakk 
om flere millioner i sesongbud-
sjett. Der er ikke vi, sier Dalseth 
Jacobsen.
Det står imidlertid ikke på øn-
sket om å ta steget opp i det 

gode selskap.
– For meg er det Supercars som 
nå står som en framtidsdrøm. 
På samme tid er jeg veldig klar 
på at det ikke er vits i å skynde 
seg hit. En halvveis satsing hvor 
man risikerer å drite seg ut i 
denne disiplinen er ett skritt 
fram og to tilbake for min del. 

Det er ingen vits, mener man-
nen som ble tildelt NMKs 
sportspris for 2017 i helga.

– Gull-repetisjon
Han ser på oppgaven med å 
forsvare sin NM-tittel som en 
langt tøffere oppgave enn det 
var å hente hjem årets NM-gull.

– Det kommer mange førere til 
foran neste års sesong som er 
klar for å utfordre meg. Så får vi 
se. Vi vet at vi har en god bil, 
hvor vi skal justere stag og 
dempere slik at vi klarer å hen-
te inn de ekstra marginene, sier 
Dalseth Jacobsen.
– Det er helt klart at jeg føler 
meg klar for dette forsvaret. 
Når det nærmer seg, vil nok 
vinnerinstinktet gjøre sitt inn-
tog. Jeg er en ganske dårlig ta-
per, og har kastet noen 
skiftnøkler i min karriere. Sam-
tidig har sulten etter å vinne 
vært drivkraften gjennom hele 
karrieren. Og jeg kan love at jeg 
kommer til å være like seiers-
sulten i år som jeg var i fjor, sier 
Dalseth Jacobsen. 
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 • Valget for neste sesong er staket ut for Jonas Dalseth Jacobsen:

Forsvarer NM-tittelen

NYSATSING: Jonas Dalseth Jacobsen satser på å hente hjem en ny NM-tittel i 2018. - Dette blir nok en langt tøffere oppgave enn å hente hjem årets gullmedalje, sier 
24-åringen om det som venter han. ARKIVFOTO: ØYVIND ASKEVOLD KAARBØ

BIL: Dalseth Jacobsen stiller til start neste sesong med med sin 
BMW. - Dette er en skikkelig god bil. Her trenger vi kun å gjøre 
små justeringer. ARKIVFOTO: RUNE JOHANNESEN


