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I fjor kunne Jonas Dalseth 
Jacobsen nærmest cruise 
inn til NM-tittelen i rally-
cross. I år blir det langt 
mer spenning om tittelen.

Etter at Dalseth Jacobsen endte 
på tredjeplass under 4. runde 
av rallycross-NM i Audnedal 
søndag skiller det nå seks po-
eng ned til de to nærmeste kon-
kurrentene, Hans-Jøran 
Østreng og Kim Åvar Meland. 
22.-og 23. september går finale-
runden på Gardermoen. Der 

håper Harstad-føreren å for-
svare fjorårsseieren i den gje-
veste klassen, Supernasjonal 
over 2400 ccm.

– Fikk en dårlig start
 – Det ble en tøff helg her i Aud-
nedal med mye hard kjøring. 
Jeg er bare sånn passe fornøyd 
med en tredjeplass. Når jeg stil-
ler på startstreken er målet all-
tid å vinne.
– Men denne helga har det 
vært litt for mye stang ut, som 
blant annet resulterte i at jeg 
havnet i andresporet i finalen.

– Der fikk jeg en dårlig start, 

men hadde likevel heng på te-
ten. Valgte å ta alternativen al-
lerede i første runde, men 
klarte ikke å hente inn teten, 
sier Dalseth Jacobsen.

– Spenningen skjerper meg
– Da får heller trøsten være at 
jeg tross alt økte ledelsen i sam-
mendraget fra fire til seks po-
eng, uten at det behøver å bety 
så mye. En seks poengs ledelse 
er som ingenting å regne i sam-
mendraget. 

– Alt kan skje i en finale, så 
spenningen de neste fire ukene 
blir til å ta å føle på. Men jeg li-

ker denne spenningen. Det 
skjerper meg, og får meg til å 
fokusere ekstra på alle detaljer, 
forteller den regjerende nor-
gesmesteren.

Ingenting er avgjort
De neste 14 dagene går mest 
med til å gjøre i stand bilen, før 
turen om to uker går til finale-
banen på Gardermoen for tes-
ting.

– Da skal alt på bilen sjekkes 
for å være sikker på at den fun-
gerer optimalt. 

– Jeg er helt avhengig av å ha 
en bil som fungerer i finalerun-

den for å klare å forsvare fjor-
årstittelen, som selvsagt er 
målsettingen min. Nivået i den-
ne klassen er utrolig høyt. Det 
tåles ikke feil, verken av fører 
eller bilen. 

– Derfor hadde jeg helst sett 
at jeg hadde mer enn de seks 
poengenes ledelse foran fina-
len. Foran fjorårets finale ledet 
jeg suverent, i år blir det langt 
mer spennende. Ingenting er 
avgjort, men jeg lover å kjempe 
om tittelen til siste slutt, sier 
Jonas Dalseth Jacobsen.
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 • Jonas Dalseth Jacobsen ble nummer tre, men økte ledelsen sammenlagt:

– Jeg liker spenningen

FINALESPENNING: Jonas Dalseth Jacobsen økte ledelsen i sammendraget, men er likevel spent foran finalerunden på Gardermoen om fire uker. – Der skal jeg kjempe for å 
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