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Oliver og Petter Solberg 
har signert en treårsav-
tale med Jan Helge Nils-
sen opg KNA Troms. Det er 
arrangøren storfornøyd 
med.
Arrangørene av det velreno-
merte bakkeløpet i Målselev 
har fått til et gjennombrudd 

med tanke på en langsiktig av-
talesignering med den unge og 
fremadstormende nasjonale 
utøveren og hans far.

«Et utradisjonelt, men helt 
nødvendig tiltak for å utvikle 
arrangementet videre», heter 
det fra arrangementsledelsen
I avtalen ligger det at Solberg 
skal befinne seg på startstreken 
hvert eneste år i den tre neste 
utgavene av arrangementet.

- Ved å samarbeide med et 
kjent og stort rallycrosstalent 
som Oliver, får NRB langt større 
oppmerksomhet enn vi ellers 
ville fått. Da vil det komme flere 
for å se på løpene, og trolig blir 
det lettere å skaffe flere og 
større sponsoravtaler, sier le-
der i arrangørgruppen, Jan 
Helge Nilssen. 

Bakkeløpet har på få år utvi-
klet seg fra et lite lokalt bakke-

Motorsportstjerner til Målselv

løp til en firedagers 
motorsportfestival med arran-
gementer i Lenvik, Bardu og 

Målselv.
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Hele årets NM-deltakelse 
sto på spill for Jonas Dal-
seth Jacobsen da hans 
rallycrossbil havarerte. Så 
kom det hjelp fra uventet 
hold.
Det var den katastrofale situa-
sjonen som oppsto da Dalseth 
Jacobsen og hans mannskap 
skulle gjøre sine siste forbere-
delser før årets andre NM-run-
de. For da bilen kom rullende 
ut fra billakkereren, skjedde 
det katastrofale. 

– Vi opplevde at motoren ha-
varerte. Derfor så det ut som 
om NM-håpet var ute for oss, 
sier Dalseth Jacobsen om den 
fatale hendelsen onsdag.

Stilte med bil
Men etter hektisk aktivitet og 
mange telefonsamtaler fikk 
Dalseth Jacobsen muligheten til 

å fullføre årets store mål. En 
rallycrossbil som sto i supercar-
føreren Ola Frøshaugs eie kom 
plutselig inn som en redning 
for fjorårets NM-vinner i klasse 
4 fra Harstad.

– Jeg synes at det var på sin 
plass å gi Jonas sjansen til å for-
svare tittelen, sier supercars-
føreren som konkurrerte mot 
Dalseth Jacobsen tilbake i 
2016-sesongen.

Frøshaug har tro på at Dal-
seth Jacobsen kommer til å 
markere seg ytterligere på ral-
lycrossbanen i årene framover. 

– Han er en coming man, det 
er sikkert. Om han ikke forsva-
rer gullet fra i fjor, så er han i 
hvert fall så sterk at han henter 
hjem en pallplass i årets NM-
sirkus. Her er det beinhardt i 
toppen, sier Frøshaug.

– Ja med en gang
Det var Askim-mannen Frøs-
haug som måtte sjekke opp 

muligheten for utlån til Dalseth 
Jacobsen. For bilen hans var al-
lerede utlånt til junioren Robin 
Rørvik. Han skulle egentlig kjø-
re sin første NM-runde noen-
sinne i Frøshaugs bil.

– Jeg gledet meg selvfølgelig 
til å kjøre min første NM-runde. 

Men da Ola ringte, så var det 
ingenting å tenke på, sier Rør-
vik.

– Jeg har ingenting å kjøre 
for. Jonas har et NM-gull å for-
svare. Jeg er ung og vet at det 
kommer flere løp for min del. 
Da er det ikke så mye å grunne 

på, sier 18-åringen.
– Fantastisk stort gjort av Ro-

bin å overlate sin bil til meg. 
Det ble min redning, sier Dal-
seth Jacobsen.

I Skien blir det med andre 
ord å kjøre en fremmed bil for 
Kanebogen-mannen.

– Men min originale bil er 
trolig klar til tredje NM-runde 
på Flisa, sier Dalseth Jacobsen.

Hodepinen er at havariet tro-
lig blir en kostbar affære.

– Det blir en kostbar affære. 
Vi hadde nettopp overhalt bi-
len for en solid sum med pen-
ger. Så kommer det nye 
havariet på toppen av det hele.  
Reparasjonskostnadene vi ligge 
på like i underkant av 100.000 
kroner. Det er en kostbar erfa-
ring, sier Dalseth Jacobsen.

Dette vil likevel ikke gå ut 
over NM-deltakelsen.

– Vi vil klare å fullføre.
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 • Gode råd var dyre for Jonas Dalseth Jacobsens NM-håp:

Konkurrenten ofret seg

KATASTROFALT: Jonas Dalseth Jacobsen opplevde en motorsportutøvers mareritt da motoren hans plutselig totalhavarerte. Derfor ble gode råd dyre. Godvilje fra Ola 
Frøshaug og Robin Rørvik ble redningen. ARKIVFOTO: ØYVIND ASKEVOLD KAARBØ

INNLÅNT: Jonas Dalseth Jacobsen fikk låne bil fra Ola Frøshaug. 
Det reddet NM-håpet. FOTO: PRIVAT


