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Jonas Dalseth Jacobsen 
gjorde det igjen. Konkur-
rentene har ikke hatt noe 
å stille opp med i hele se-
songen. De skal ikke få det 
enklere i 2021.
Rallycrossføreren fra Kanebo-
gen, Harstad og NMK Håloga-
land er norgesmester for tredje 
gang. Dalseth Jacobsen vant i 
2017 og 2018 før han la opp. Så 
ble det ingen endelig avskjed 
likevel, men kun et friår der 
noen andre fikk låne NM-titte-
len. I år har han feid alle av ba-
nen på veien mot sin tredje 
laurbærkrans, pokal og gjen-
vunnet status som regjerende 
norgesmester.

– Det har vært et veldig bra 
år, sier Dalseth Jacobsen, og det 
er ikke akkurat en overdrivelse.

– Perfekt
Dalseth Jacobsen tok 124 poeng 
av 129 mulige i årets NM i su-
pernasjonal klasse 4 i rallycros-
sirkuset.

– Jeg vil vel si at det må kunne 
karakteriseres som perfekt. Det 
går knapt å gjøre det bedre når 
jeg nærmest tar full pott. Så bra 
har jeg aldri kjørt og prestert 
før. Jeg har ikke engang vært i 
nærheten, sier 27-åringen.

Han gjorde det litt spennen-
de ved å snurre rundt og ende 
sist i den første omgangen lør-
dag.

– Man kan stryke en omgang, 
slik sett var det ikke så farlig, 

men da fikk jeg kniven mot 
strupen og skulle ikke gjøre fle-
re feil utover dagen, sier Dal-
seth Jacobsen.

Det gjorde han heller ikke. 
Resten av dagen var han først, 
raskest og uslåelig.

Årets sesong ble redusert til 
tre runder på grunn av korona-
pandemien. Med ett unntak, 
lørdagens første omgang, vant 
Dalseth Jacobsen alle heatene, 
mens det ble finaleseier både i 
Grenland i september og i fina-
len på Momarken i Mysen lør-
dag. I den første runden på 
Gardermoen snurret han i 
regnværet og tok tredjeplassen 
i a-finalen.

Takker teamet
– Det hadde vært gøy med flere 

 • Norgesmester Jonas har aldri vært mer suveren: 

– Går for gull 
også i 2021

PREMIEUTDELING: Gullmedalje og laurbærkrans etter NM-finaler er nærmest blitt en vane. Kim Åvar 
Meland (t.v.) ble toer i årets mesterskap, mens Bjørn-Tore Heggeli tok bronse.

BYGGVERK: Bilen har gått som ei kule gjennom hele sesongen – en 
sprek Volkswagen med Volvo-motor. Den ble satt sammen med 
det beste av det beste i garasjen hjemme hos foreldrene i Kane-
bogen og kostet over en million kroner.
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FORNØYD: Jonas Dalseth Jacobsen tok sin tredje NM-tittel på de tre siste forsøkene og er en av de virkelig store rallycrossprofilene i norsk motorsport.  
FOTO: STIAN BLINDHEIM, JACOBSEN MOTORSPORT

løp så godt som vi har prestert i 
år, men vi får takke for det vi 
fikk i et spesielt år for alle 
sammen, sier Dalseth Jacob-
sen.

Han sier vi bevisst. Det hand-
ler om mer enn bare bil og fø-
rer. Dalseth Jacobsen er evig 
takknemlig for teamet av meka-
nikere, som i helga besto av 
Stian Blindheim, Børge Rinaldo 
og far Per Børre Jacobsen. På 
grunn av koronarestriksjoner 
måtte den fjerde mekanikeren, 
Gunnar Anker Hansen, være 
hjemme. Teamets administrati-
ve leder, mor Unn Dalseth, var 
til stede og fikk se sønnen vinne 
NM for tredje gang.

– Jeg har fantastiske folk 
rundt meg. Uten dem hadde 
dette ikke vært mulig. I tillegg 

har jeg sponsorer som tror på 
meg og tar sin del av regninga.

– Rå bil
Team og sponsorer håper han å 
få med seg på veien videre. Det 
blir ny NM-satsing i 2021, hvis 
Dalseth Jacobsen får det som 
han vil.

– Vi har en helt rå bil, og jeg 
føler at vi er et hestehode foran 
konkurrentene. Foreløpig har 
vi ikke snakket så mye med 
sponsorene, men er de med, 
blir det NM-satsing også neste 
år. Det hadde vært helt konge 
om jeg tar fire NM-titler på rad, 
sier 27-åringen.

Da ser han bort fra friåret i 
fjor, som i utgangspunktet var 
et varslet farvel til rallycross.

– Jeg hadde egentlig ikke 

tenkt at jeg skulle legge hjel-
men på hylla for godt. Jeg bare 
visste ikke at jeg skulle tilbake 
så fort. Satsingen er lettere å få 
til etter at jeg flyttet sørover, 
sier han.

Lørdag kveld rullet han vin-
nerbilen tilbake til Trøgstad der 
han nå er bosatt. Der blir den 
stående til neste sesong er i 
gang.

– Teamet sender jeg hjem til 
Harstad med fly søndag, men 
først blir det et par øl lørdag 
kveld for å markere ny NM-tit-
tel, så blir det vask og service i 
morgen slik at bilen er klar for 
vinteroppgradering. 

– Deretter er vi klare og kan 
bare vente på 2021.
ØYVIND ASKEVOLD KAARBØ
91101861 – oak@ht.no

FINALE: Etter en snurring i første heat, så aldri Jonas Dalseth 
Jacobsen seg tilbake før de resterende heatene og a-finalen var 
vunnet og pokalen sikret.


