
Mandag 24. september 2018   29sport

Jonas Dalseth Jacobsen 
kan også i år løfte pokalen 
etter å ha kjørt inn til NM-
seier i Rallycross.
Den unge føreren fra NMK Hå-
logaland var i ekstase etter å ha 
kjørt NM-gullet hjem. 

– Det er så deilig å bli norges-
mester to år på rad. Det er en 
ekstra god prestasjon å følge 
opp fjorårets tittel. Alle gode 
førere kan ta en NM-tittel i lø-
pet av en karriere. Å gjøre det 
to år på rad er helt spesielt, sier 
han. 

Norgesmester
Det var i supernasjonal klasse 4 
at Dalseth Jacobsen deltok. I 
løpet av et år deltar rallycross-
førerne i fem løp hvor den føre-
ren med flest poeng 
sammenlagt får løfte NM-poka-
len. I fjor ledet Dalseth Jacob-
sen med 20 poeng før siste 
runde, mens han i år hadde 
seks poeng før søndagens NM-
runde på Gardermoen. 

– Man er naturligvis spent og 
nervøs før siste runde, og spesi-
elt når det er så jevnt. I år kjørte 
jeg kanskje med litt høyere 

skuldre, forteller han. 
I A-finalen kjørte Dalseth Ja-

cobsen inn til andreplass, noe 
som holdt til sammenlagtseier 
med ett poeng. 
– Fra start ble jeg liggende som 
nummer to bak Hans-Jøran Øst-
reng. Jeg visste det var nok til å 
vinne NM, og derfor kjørte jeg 
sikkert bak han. Jeg trengte 
ikke å ta risiko eller prøve på en 
forbikjøring. Etter to eller tre 
runder følte jeg at jeg hadde 
god kontroll bak Østreng. Da 
var det bare å kontrollere det 
inn til mål, sier han. 
– Det å kjøre over målstreken 
var fantastisk. Mange hadde 
tatt turen for å se meg kjøre, 
noe som betyr mye for meg, 
sier han. 

Eventyr
Det var i 2016-sesongen at NMK 
Hålogaland-føreren byttet fra 
klasse 2 til klasse 4. 

– Det er jo den klassen det er 
mest status og prestisje å vinne. 
Jeg hadde selvfølgelig troen på 
at jeg kunne gjøre det bra, men 
jeg hadde aldri trodd på noen 
hvis de hadde sagt at jeg skulle 
kjøre inn til én bronse og to 
gullmedaljer i løpet av tre se-

songer, sier han. 
Alle tre årene har Dalseth Ja-

cobsen kjørte med den velkjen-
te bilen som han har tilbrakt 
tusenvis av timer med både på 
banen og i garasjen. Etter NM-
løpet på Gardermoen søndag 

solgte han bilen. 
– Det var bare slik det ble, 

selv om det ikke er ønskelig. Jeg 
har ikke noen store planer 
fremover, jeg får se litt an hva 
jeg gjør. Etter NM-tittelen i fjor 
var det uaktuelt ikke å ta en ny 

sesong. Jeg bestemte meg tidlig 
for å forsøke på NM-tittelen på 
nytt, forteller han. 
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 • Norgesmester for andre år på rad: 

Kjørte inn til gull – igjen

SUVEREN: I mai vant Jonas Dalseth Jacobsen første NM-runde i rallycross. Søndag kom han på andreplass på Gardermoen, og sikret derfor NM-tittelen med best sam-
menlagt poengsum. ARKIVFOTO: SIMEN NÆSS HAGEN

SUVEREN: Jonas Dalseth Jacobsen kunne smile bredt etter å ha mottatt seierskransen på Garder-
moen Motorpark. FOTO: PRIVAT


