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Rallycrosskjører Jonas 
Dalseth Jacobsen klarte 
ikke å forsvare førsteplas-
sene han tok i 2016 og 
17 i NM-rundene på ba-
nen i Solør.
– Det var mye rart som skjedde 
i a-finalen, forteller Dalseth Ja-
cobsen til Harstad Tidende et-
ter å ha fått summet seg etter 
en a-finale som endte med at 
han til slutt fikk tredjeplassen, 
selv om han ikke kjørte en me-
ter i finalen.

– Viktig å få med seg poengene
– Jeg hadde andresporet i fina-
len, men ut fra start ville ikke 
bilen gå skikkelig. Plutselig var 
vi fire biler som smalt i hveran-
dre. 
 – BMW-en min var den som ble 
minst skadet, de tre andre ble 
så skadet at de måtte bryte, og 
stilte ikke til start på omstarten. 

– At jeg endte opp med tred-
jeplassen skyldtes at jeg klarte 
å få bilen i såpass stand at jeg 
kunne stille på startstreken, 
men visste at bilen ikke kunne 
fullføre, forteller Dalseth Jacob-
sen.

– Skulle gjerne forsvart seirene
– Det var viktig å få med seg 
poengene i sammendraget som 
en tredjeplass gir, og som bidro 
til at jeg økte på min hardeste 
konkurrent, Hans–Jøran Øst-
reng, sier Dalseth Jacobsen 
som nå ligger fire poeng foran 
konkurrenten.

– Jeg skulle selvsagt gjerne 
forsvart seirene fra 2016 og 17, 
men når omstendighetene i 
helga ble som de ble, kan jeg 
ikke annet enn si meg fornøyd 
med å ha havnet på pallen, sier 
han.

– Bilen fungerte ikke optimalt
Foran helgas NM-runde på Sol-
ør var det lenge usikkert om 
Dalseth Jacobsen fikk sin egen 
BMW M3 klar til konkurransen 
startet lørdag. 
Det gikk greit, men likevel fikk 
han ikke bilen til å fungere opti-
malt.

– Jeg mistet servoen og måtte 
kjøre de fire innledende run-
dene uten, noe som bidro til 
langt dårligere tider enn jeg el-
lers ville oppnådd. 

– I tillegg sviktet det elektris-
ke i finalen før krasjen skjedde, 
noe som bidro til at jeg uansett 

ville vært sjanseløs på seier, 
sier Dalseth Jacobsen som nå 
ser fram til en velfortjent ferie.

– Skal forsvare NM- tittelen
– Neste NM- runde går ikke før i 
slutten av august. Nå skal det 
bli godt med en pause, men lo-
ver å komme sterkere tilbake. 

 – Å forsvare sammenlagtsei-
eren fra i fjor er selvsagt den 
store målsettingen, og noe som 
bør være innen rekkevidde, 
sier Jonas Dalseth Jacobsen.
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 • Jonas Dalseth Jacobsen innblandet da fire biler krasjet:

– Kaos i a-finalen!

KRASJET: Jonas Dalseth Jacobsen økte sin ledelse i sammendraget selv om det ble krasj i finalen under NM- runden på Solør i helga. ARKIVFOTO: ØYVIND ASKEVOLD KAARBØ

Tjeldsund-duoen Celine 
Røberg og Margrethe Ed-
vardsen er tatt ut til VM i 
kickboxing
Norges Kickboksingforbund 
har tatt ut duoen fra Tjeldsund 
Kickboxingklubb til årets ver-
densmesterskap for ungdom 

og juniorer i Jesolo Lido i Italia.
De to konkurrerer i klassen 

Pointfighting.
Årets mesterskap foregår i 

perioden 15. til 23. september. 
Celine Røberg og Margrethe 
Edvardsen er i troppen med 12 
norske utøvere. 

I tillegg er ytterligere to utø-
vere fra Tromsø Kickboksing 

klubb tatt pluss en fra Øver-
bygd Kickboxing klubb. 

Også Marlene Farstad Grøt-
tem, som tidligere representer-
te Tjeldsund Kickboxing klubb, 
er tatt ut til VM. Hun represen-
terer nå Fighter Kickboksing 
klubb.
TORE SKADAL
48003070 – tsk@ht.no

To fra Tjeldsund VM-klar

KLAR: Tjeldsund-duoen Celine Røberg (t.v.) og Margrethe Edvard-
sen fra Tjeldsund Kickboxingklubb skal til VM for ungdom junior. 


