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Han rullet i mål som num-
mer to, men vant likevel. 
Nå må Jonas Dalseth Ja-
cobsen finne svarene på 
hvorfor bilen plundret.
Rallycrossføreren fra NMK Hå-
logaland kom mirakuløst nok 
gjennom åpningsrunden på 
Gardermoen, og sto igjen som 
vinner selv om bilen havarerte 
og en konkurrent kjørte først 
over målstreken i finalen.

– Seier med bismak, konklu-
derer fjorårets norgesmester 
fra Harstad, som har tre NM-
titler å vise til.

Han kjører for sin fjerde i år. 
For å lykkes, må han få kontroll 
på bilen. Det hadde han ikke på 
Gardermoen lørdag.

Trøbbel hele dagen
– Det blir mye testing i ukene 
fram til andre NM-runde. Jeg 
vet foreløpig ikke hvorfor vi 

ikke fikk det til i helga. Derfor 
må vi gjøre en enda grundigere 
jobb for å bli enda mer konkur-
ransedyktige, sier Dalseth Ja-
cobsen.

Han vant den ene av tre inn-
ledende runder, og det var også 
den eneste hvor han tok star-
ten.

– Da hadde jeg bestetid, men 
i de øvrige innledende rundene 
kom jeg ikke ut slik jeg pleier og 
havnet derfor i trafikk. Denne 
bilen pleier å være den mest 
startraske. Vi må se på hvorfor 
den ikke var kjappest denne 
gang.

I tillegg knakk traversen og 
bærebrua, som holder oppe 
motoren, i nest siste sving i fi-
nalen. Dalseth Jacobsen vur-
derte å styre bilen ut til siden, 
men klarte på et finurlig vis å få 
den til å gå rett fram slik at han 
kom seg til mål da alt låste seg.

– Heldigvis for det. Der ber-
get vi dagen, sier han.

Gikk over grensa
Andreplassen holdt til seier 
fordi Emil Sivesind kjørte på en 
konkurrent underveis og fikk 
straff på tre tilleggssekunder. 
Han ble dyttet ned til tredje-
plass bak Dalseth Jacobsen og 
Terje Morstad. Dalseth Jacob-
sen er naturligvis fornøyd med 
utfallet av årets åpningsrunde.

– Jeg hadde flaks i all uflak-
sen. Helst ønsker jeg ikke å 
vinne uten å være først i mål. 
Det var harde tak i finalen, som 
minnet mer om bilcross enn 
rallycross. Selvsagt skal det 
være kniving, men grensa mel-
lom litt hard kjøring og for hard 
kjøring ble nok visket ut, og da 
er reglene greie, sier han.

Dalseth Jacobsen så ut som 
en tordensky umiddelbart etter 
løpet.

– Jeg har hatt så mye utur på 
denne banen tidligere, og så 
trodde jeg historien hadde 
gjentatt seg. Det var på nippet 
at jeg kylte hjelmen i sinne.
ØYVIND ASKEVOLD KAARBØ
91101861 – oak@ht.no

Seier med bismak for den 
regjerende norgesmesteren

I TET: Jonas Dalseth Jacobsen har fått et godt utgangspunkt som regjerende mester etter seieren på 
Gardermoen. Den kom ikke uten dramatikk. FOTO: RUNE JOHANNESEN/TEAM JACOBSEN MOTORSPORT

Maria Mikkelsen utklasset 
konkurrentene på 10-ki-
lometeren lørdag kveld.
Arrangementet Midnight Sun 
Marathon, med ulike distanser, 
ble arrangert i Tromsø lørdag. 
Med tiden 37.12 i mål var Maria 
Mikkelsen fra Harstad hele 1.44 
minutter foran BUL Tromsøs 
Tone Lise Pedersen på mila.

Hobbymosjonist
– Jeg hadde på forhånd håpet 
på en plass på pallen, men si-
den vi startet puljevis var det 
litt usikkert om tiden ville hol-
de til seier. Heldigvis gikk det 
veien, og kjempegøy at en hob-
bymosjonist, som jeg betrakter 
meg som, gikk helt til topps, 
sier en strålende fornøyd Maria 
en halvtimes tid etter at seieren 
var sikret.

Perset med 16 sekunder
– Jeg kjent til løypa og valgte 
derfor å kjøre kontrollert fra 
start og holde jevn fart. Forhol-
dene var bra underveis, da vin-
den som var tidligere på dagen 
hadde spaknet. Det bidro nok 
til at jeg perset med 16 sek-
under på distansen da jeg pres-
set tiden ned fra 37.28, som jeg 
satte under Eidemila for to 
uker siden, til 37.12 i dag.

Leverte et godt løp
IK Hinds Stian Eilertsen leverte 
også et godt løp. Selv om han 
perset med tiden 32,32 holdt 
det likevel ikke til en plassering 

helt i toppen, da Eilertsen den-
ne gang måtte nøye seg med en 
8.- plass.

Full pott
Martin Kaarby fra IK Hind og 
Equinor løp inn til et knallsterk 
3.-plass på halvmaratondistan-
sen.

Kaarby kom i mål på tiden 
1.10.45, som var 1.22 minutt bak 
vinneren Ludvik Rød Benco, 
som igjen spurtslo sølvvinner 
Andreas Huse. Dermed klarte 
Kaarby målsettingen han satte 
seg før løpet om å komme un-
der 1.11.00 på distansen.

– Med medalje i lomma og ny 
personlig rekord ble det full 
pott, sier en godt fornøyd Mar-
tin Kaarby.

Slakket litt på tempoet
– Det gikk rimelig raskt den før-
ste kilometeren blant de tre 
som tok teten. Jeg valgte derfor 
å slakke litt på tempoet, hvis 
ikke hadde jeg nok sprukket 
totalt. Jeg kjørt mitt eget løp, 
men hadde likevel de tre i teten 
i sikte i tilfelle en av dem skulle 
sprekke. 

– Hadde begynt å belage meg 
på fjerdeplassen da jeg begynte 
å ta litt innpå Stian Dahl Som-
merseth. 

– Cirka 500 meter før mål tok 
jeg han igjen, og da det virket 
som han ikke hadde mer å gi, 
dro jeg fra ham noen sekunder 
inn mot mål, nok til at jeg klarte 
målet om å komme under 
1.11.00, forteller Kaarby.

–Ikke umulig
Med lørdagens sterke resultat 
har han allerede sett at det er 
mulig å senke tiden ytterligere 
fremover. – Det var viktig å kla-
re målsettingen på under 
1.11.00. Å komme seg ned og 
nærmere 1.10.00 bør derfor 
ikke være umulig, selv om de 
sekundene blir vanskeligere og 
tøffere jo raskere det går, sier 
Martin som ikke har sett seg ut 
noe løp der han kan prøve å 
perse ytterligere.

– Jeg er påmeldt til Oslo Ma-
raton i september, men før det 
har jeg mer lyst til å prøve å 
senke persen på 10 kilometer. I 
dag er den på 32.47, satt på 
Stornes-mila i fjor. Kanskje kan 
et løp på bane senke denne ? 

Det hadde vært gøy å komme 
seg ned mot 32 blank i løpet av 
sesongen, sier Martin Kaarby.

Solid løp
Også IK Hind/Stalheim Run-
ners Kim Roger Trøite leverte 
ett solid løp som holdt til en 5.- 
plass på distansen. Trøite måtte 
imidlertid se seg slått med 2.03 
minutt av Martin Kaarby.

Sebastian Conrad Håkans-
son, som i fjor var en del av lø-
permiljøet i Harstad, leverte 
også et solid løp på helmara-
tondistansen med å kapre 2.- 
plassen, 2,14 minutter bak 
etiopiske Frew Zenebe Brki-
neh, som løpet for Sandnes IL.
ANDREAS ISACHSEN
97578300 - ais@ht.no

Mikkelsen vant i Tromsø, og 
knallsterkt rekordløp av Kaarby

MÅLBEVISST:Martin Kaarby klarte målsettingen om å sette ny 
personlig rekord på halvmaraton i Tromsø. FOTO: PRIVAT

VANT: Maria Mikkelsen gikk til topps  på mila i  kvinneklassen 
under Midnight Sun Marathon i Tromsø. FOTO: PRIVAT


