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Ny sterk borteseier, og HIL 
fosser videre i U20-serien 
i fotball.
Juniorlaget slo Leknes 3–0 på 
bortebane fredag kveld, og la-
get står med tre strake seirer og 
solide 12–2 i målforskjell når 
halve seriespillet er gjennom-
ført.

Det sto lenge 0–0 i Lofoten, 

men det løsnet for HIL i siste 
halvdel av andre omgang. 
Amar Zulovic gjorde 1–0 i det 
69. minutt. Ni minutter før full 
tid doblet HIL etter en skåring 
signert Steffen Aronsen. Tre 
minutter før full tid ble Zulovic 
tomålsskårer.

Zulovic skåret også da HIL slo 
Mjølner 3–1 på bortebane i for-
rige serierunde, og er sammen 

med Andreas Jenssen fra sam-
arbeidslaget Landsås/Skån-
land/Ibestad toppskårere i den 
eldste juniorserien hittil i høst.

HILs rekrutter gjør det skarpt 
også i 19-årsserien. Også her er 
det blitt tre seirer av tre mulige, 
og målforskjellen er 11–3 så 
langt. I G19-serien spilles det 
om kretsmesterskapstittelen.

HIL-juniorene fortsatt ubeseiret

VINNERLAG: Amar Zulovic, Jesper Lie Aspelund og Micael Risbøl 
kan glede seg over juniorenes sjette seier på like mange kamper i 
U20 og G19-seriespillet. Foto: HIL

Andreas Jenssen var inn-
om a-laget til SOIF i vinter, 
men tok aldri overgang. 
Lørdag fikk han likevel 
prøvd seg i SOIF-drakten.
Ibestadværingen skåret to mål 
da felleslaget Landsås/Skån-
land/Ibestad tok imot Mjølner 
på Evenskjer kunstgress i den 
nye U20-serien lørdag etter-
middag.

Jenssen viste hvorfor han var 
Ibestad og 5.-divisjons toppskå-
rer i fjor da han brukte fart og 
avslutteregenskaper til først å 
utlikne til 1-1, for så å gi hjem-
melaget ledelsen 2–1.

Kunstgresset i Skånland kun-
ne ha blitt hans hjemmebane 
på nasjonalt nivå i 3.-divisjon i 
år. Det ble derimot med en li-
ten prøve på trening. Jenssen 
valgte å bli værende i moder-
klubben, og senere har seson-
gen til SOIF uansett vært satt på 
vent siden mars på grunn av 
koronasituasjonen. 

Men som i de foregående 
rundene endte det med tap for 
det nykomponerte samarbeids-
laget. Mjølner snudde til ledelse 
4–2. Litt spenning ble det mot 
slutten da Morten Ankerstrøm 
reduserte til 3–4 med et vel-
plassert skudd. Det ble bare en 
parfymering av resultatet, og 
Landsås/Skånland/Ibestad står 
uten poeng etter tre runder og 
halvspilt serie.

Andreas Jenssen har for øvrig 
skåret tre av de fire målene til 
laget hittil i sesongen. Det fjer-
de var et selvmål.
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Andreas 
målfarlig i 
SOIF-drakt

SKÅRET: Andreas Jenssen ga 
tommelen opp da han skåret 
for Landsås/Skånland/Ibestad i 
forrige serierunde - da i trøya til 
Landsås. Sondre Bjørkelund 
nærmest. Foto: Ivar Hjelvik

Jonas Dalseth Jacobsen 
har gassen i bånn og ten-
ker ikke lette trykket på 
høyrefoten før en ny tittel 
er i boks.
Motorsportutøveren fra Har-
stad har gjort et comeback det 
lukter svidd av på rallcyross-
banen. Riktignok ble det tred-
jeplass i a-finalen på 
Gardermoen for en uke siden, 
etter snurring på såpeglatt 
bane da regnvær kom brått på, 
men i helga var Dalseth Jacob-
sen tilbake der han pleier å 
være. Han kjørte i front gjen-
nom hele dagen på banen til 
NMK Grenland.

Fire heatseirer og en suve-
ren a-finale gjør at Dalseth Ja-
cobsen har overtatt føringen i 
NM-sirkuset.

Vil kopiere seier
Nå skal mye til for at harstad-
væringen ikke skal bli norges-
mester slik han ble både i 2017 
og 2018.

– Det skal virkelig være stang 
ut for ikke å vinne et nytt 
mesterskap,sier Jonas Dalseth 
Jacobsen.

Finalerunden kjøres første 
helga i oktober.

– Jeg har ikke finregnet på 
hva som må til for at jeg skal 
bli mester, men jeg tror faktisk 
det rekker bare å komme meg 
til a-finalen, sier han.

En såpass defensiv inngang 
til siste runde i årets NM ligger 
ikke til Dalseth Jacobsen.

– Målet for sesongens siste 
runde er selvsagt å kopiere 

søndagens seier. Jeg kjører all-
tid for å vinne.

Hatt godt av pause
Konkurrentene har fått merke 
at føreren fra NMK Hålogaland 
er tilbake i manesjen etter ett 
års opphold. Dalseth Jacobsen 
har vunnet samtlige åtte innle-
dende omganger, samt én av 
to a-finaler, hittil i sesongen. 
Han har teften av gull.

– Søndag tok jeg starten i 
hver omgang, og fikk kjøre 
fritt. Da har jeg som regel kon-
troll. Det er ganske morsomt å 
vite at  ingen kjører fra meg. 
For min del vil det være stort 
og artig om jeg henter hjem 
NM-gullet på første forsøk et-
ter pauseåret.

Egentlig varslet han karrie-
reslutt etter NM-triumfen i 
2018. Målet om å få kjøre på 
større arenaer ble ikke noe av. 
Én sesong som tilskuer var li-
kevel nok.

– Jeg har heldigvis ikke tapt 
noe på friåret. Kanskje hadde 
jeg godt av å være borte. Jeg 
fikk ladet batteriene skikkelig, 
sier Dalseth Jacobsen.

Annerledes sesong
På grunn av koronasituasjo-
nen er sesongen halvert fra 
seks til tre runder. Den sosiale 
biten er også borte.

– Et merkelig opplegg, men 
for min del er jeg der først og 
fremst for å kappkjøre - og ikke 

alt det som ellers hører til.
Han får heller ikke ha et like 

stort team av mekanikere, og 
plukker derfor ut tre for hver 
runde.

–  Vi har ny bil til årets NM, 
og heldigvis har vi ikke hatt en 
eneste skade. Før finalen om 
tre uker handler det mest om å 
vaske bilen og fylle på litt olje 
her og der, sier han.
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 • Suveren i andre NM-runde:

Har los på gullet

BEST: Jonas Dalseth Jacobsen nærmest parkerte konkurren-
tene da han vant samtlige fire heat og a-finalen på overbevi-
sende måte i NM-runde på banen til NMK Grenland.  
FOTO: JACOBSEN MOTORSPORT

NY BIL: Skallet er en Volkswa-
gen Polo, mens motoren er en 
Volvo. Nybilen har gått som ei 
kule i de første rundene.

Plasseringen var litt sva-
kere enn hun hadde hå-
pet. Tiril Jørgensen var 
likevel fornøyd.
Harstad-syklisten, som kjører 
for Ringerike, tok sjetteplass på 
fellesstarten i norgescupen for 
senior søndag.

– Det er litt surt ikke å ta 
5.-plassen når jeg har klart det 
tidligere i år. Uansett er dette 

bedre enn det beste resultatet 
jeg hadde i løpet av hele fjorår-
ets sesong, så jeg syns ikke det 
er dårlig heller, sier Jørgensen.

Hun var nær NM-medalje i 
fredagens gateritt på Forus i 
Stavanger. Temporittet i nor-
gescupen lørdag ga 9.-plass, og 
det var søndag hun virkelig 
skulle gjøre det store.

– Jeg hadde egentlig en tung 
dag på sykkelen og var dårlig i 
magen gjennom hele rittet. Det 

ble satt fart fra start. Vinneren 
sprengte feltet i første bakke. 
Jeg var med da, men på tredje-
runden holdt det ikke lenger for 
min del, sier Jørgensen, som var 
i ei gruppe på tre ryttere som 
spurtet om femteplassen.

Hans Magnus Eldby Dahlslett 
fra Harstad ble nummer 34 for 
menn, 5.36 minutter bak vinner 
Fredrik Dversnes fra Dalane.
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Spurtet til sjetteplass trass i magetrøbbel

KJEPET: Tiril Jørgensen 
presset seg til en sjetteplass 
på en tung dag i norgescupen.


