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Da Jonas Dalseth Jacob-
sen skulle krone en fan-
tastisk NM-start, begynte 
det å sprutregne på Gar-
dermoen.

I helga startet koronasesongen 
også for Jonas Dalseth Jacobsen  
og hans jakt på et nytt NM -gull  
i rallycross. Med nybygd bil var 
det knyttet en del forventnin-
ger til hva mannen fra Kanebo-
gen kunne klare å få til under 
årets første NM-løp på Garder-
moen. Og for Dalseth Jacobsen 
startet helga glimrende. 

– I de innledende rundene 
gikk det glimrende. Jeg tok 
samtlige starter, og hadde god 
kontroll på heatseirene. Det 
var gledelig å kunne sette nye 
bestetider i en bil som er ny-
bygd for sesongen, sier rally-

cross-eneren etter en meget 
overbevisende innledning på 
helga.

Vær-overraskelse
Derfor bar det strake veien til 
A-finale, hvor Dalseth Jacobsen 
sto i beste startspor. Men med 
dekk som var utvalgt for sønda-
gens knusktørre forhold, var 
den nye bilen skodd for å kjøre    
fort på knusktørr asfalt.

– I finalen kom jeg ut som 
andremann ut i fra start. Like-
vel følte jeg at jeg hadde grei 
kontroll på lederen, sier Dal-
seth Jacobsen.

Men plutselig fikk hele finale-
feltet en spesiell overraskelse 
som plutselig snudde finalen til 
et bingospill.

– Det begynte plutselig å 
styrtregne på asfalten på Gar-
dermoen. Siden hele finalefel-
tet kjørte på såkalte slicks, eller 

dekk uten mønster, oppsto 
plutselig mye rart. Hele feltet 
dro ut på ulike steder av banen.  
Men for meg gikk det verst. In-
gen kjørte ut av banen på sam-
me måte som jeg.

Da han var tilbake på banen 
var han plutselig nede på fjer-
deplass i finalen. 

– Jeg rakk å kjøre meg opp en 
plass, og tok derfor tredjeplas-
sen i finalen, forklarer han.

Marginer skiller
For Dalseth Jacobsen betyr det  
likevel at han er med for fullt i 
kampen om NM-gullet. 

– Medregnet de poengene 
som jeg kjørte inn til i de innle-
dende rundene, ligger jeg fore-
løpig på andreplass i den 
største klassen for bilder med 
motorer over 2.4 liter. Det skil-
ler bare ett poeng opp til første-
plass for Dalseth Jacobsen.

I år er sesongen amputert 
som en følge av koronasituasjo-
nen, og kjøres kun på tre baner 
over tre helger. Neste mulighet   
for å overta ledelsen i sammen-
draget for Dalseth Jacobsen er 
allerede førstkommende søn-
dag. Da kjøres en ny runde i 
Skien førstkommende søndag, 
mens avgjørelsen i NM-sirkuset 
faller på Momarken. 
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 • Styrtregn skapte bingoforhold i sesongdebuten:

Men Jonas er i gull-rute

IMPONERTE: Jonas Dahlseth Jacobsen har ventet lenge på å få starte sesongen for NM i rallycross. I helga skjedde det på Gardermoen. Etter fire innledende seirer, 
avsluttet NMK Hålogaland-føreren med å kjøre inn til tredjeplass i A-finalen.  - Jeg følte at jeg hadde stålkontroll på det meste før det plutselige væromslaget, sier 

FORNØYD: Mest av alt er Jonas Dalseth Jacobsen takknemlig for å 
være i gang med NM-sesongen. Arkivfoto: Øyvind Askevold 
Kaarbø

Målet er å bli norgesmester, men kanskje bytter han klasse

REKORD: Idar Sareussen skjøt en fantastisk banerekord på 
Heggenkollen fredag kveld. FOTO: TRONDENES SKYTTERLAG

22 innertiere satt av Malvin Ny-
borg fra Bjerkvik i 2013.

- Men jeg vurderer klassebyt-
te igjen, sier Sareussen.

- Det skal jo være litt artig 
dette. Da må man jo også kjen-
ne at man skyter et program 
som byr på litt utfordringer. Å 
ligge med puls er ikke det sam-
me som å måtte opp i knestå-
ende. Derfor har jeg litt lyst til å 
skyte i min gamle klasse, så 

man kan gi Oddmund Eggum 
litt konkurranse igjen.

Men valget om å ta steget til-
bake til V55 er ikke enkelt.

- Målet er jo å bli norgesmes-
ter i framtida. Det er nok bety-
delig enklere i klasse V65. Men 
så kan man si at det er knyttet 
stor usikkerhet til om det blir 
Landskytterstevne, også til 
neste år. Da må man i så fall ut-
sette målsettingen til det er mu-

lig å stå på standplass igjen.
1. oktober må valget være 

tatt. I øyeblikket er mannen fra 
Kilbotn usikker.

- Jeg får tenke litt på det når 
sesongens siste kuler i konkur-
ransesammenheng skytes i ski-
vene denne helga. Deretter 
venter rypejakt i Austerfjorden 
og dernest i Kautokeino.
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