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 • I 1990 spilte Anne-Mette og Astrid om kongepokalen i Harstad:

Nå kjemper døtrene for å bli norgesmester

TILBAKEBLIKK: Anne-Mette Thoresen og Astrid Strandbu i aksjon 
for Harstad Volleyballklubb i oktober 1988, sesongen før de 
spilte cupfinale sammen. ARKIVFOTO: FRANK R. ROKSØY

SEMIFINALE: Marte Sofie Danielsen og Regine Solberg Strandbu 
ga hverandre en klem etter semifinaleseieren i januar. Åtte 
måneder senere blir det endelig finale. FOTO: ANNE-METTE THORESEN

IDRETTSGLEDE: Marte Sofie Danielsen og Regina Solberg Strandbu 
har hatt stor glede av å spille sammen siden 2007. Nå skal de 
kjempe om kongepokalen. FOTO: EIVIND RINDE

Nylig møttes flere av dem på 
Bakgården-festivalen.

– Vi er en fin gjeng i BK 
Tromsø, både på og utenfor 
banen, og jeg håper vi på sam-
me måte som mødrene våre 
har knyttet et evig vennskap 
gjennom idretten, sier Regine 
Strandbu.

Både mødre og døtre er 
spente før lørdagens finale.

– Koll er favoritter, men på 
vårt beste er det ingen som slår 
oss, sier spillerne optimistiske.
ØYVIND ASKEVOLD KAARBØ
91101861 - oak@ht.no

Jonas Dalseth Jacobsen 
skal gjøre sitt beste for å 
forsvare norgesmester-
skapet fra i fjor – og for å 
ta sin fjerde tittel.
Den femte og avgjørende NM-
runden i rallycross av stabelen 
på Finnskogbanen i helga. Det 
skal blant annet avgjøres hvem 
som blir norgesmester i rally-
cross supernasjonal klasse 4. 
Harstadværingen Jonas Dalseth 
Jacobsen er i førersetet.
– Jeg er naturligvis spent, men 
mest av alt gleder jeg meg. Vi er 
tre stykker som konkurrerer 
om gullet, og ingen kommer til 
å gi ved dørene, så det kommer 
til å bli beinhard fight helt til 
mål, sier Dalseth Jacobsen.

Må være i toppen
I sesongens fire gjennomførte 
runder har han to førsteplasser 
og to andreplasser. Han har et 
forsprang på åtte poeng, eller 
seks når dårligste runde strykes 
for hver av førerne. De fire bes-
te rundene teller i NM.
– Vi kjører for å sikre NM-gullet. 
Selv om vi har noen poengs 
forsprang, så er vi helt avhen-
gige av å være i toppen også 
denne helgen, sier rallycrossfø-

reren, som representerer NMK 
Hålogaland.

Han ble norgesmester første 
gang i 2017 og fulgte opp i 2018. 
Deretter la han opp, men lysten 
kom tilbake etter ett år som til-
skuer. I 2020 ble det NM-gull 
nummer tre i en amputert se-
song på grunn av koronapan-
demien.
Emil Sivesind og Fredrik Åge-
dal er de største utfordrende 
før NM-finalen. Dalseth Jacob-
sen leder ikke bare den grom-
meste klassen. Han er også den 
føreren som har tatt flest NM-
poeng så langt denne sesongen 
uansett NM-klasse.

Krevende bane
Dalseth Jacobsen vant på Finn-
skogbanen både i 2016 og i 
2017, og tok tredjeplassen sam-
me sted i 2018.
– Dette er en krevende bane, 
akkurat som hos NMK Gol sist 
løpshelg, og det er noe som 
passer meg godt, sier han.
Årets siste NM-runde kjøres 
over to dager, med tre innle-
dende omganger på lørdag, og 
én innledende omgang og fina-
ler på søndag.

ØYVIND ASKEVOLD KAARBØ
91101861 – oak@ht.no

Kjører for sin fjerde NM-
tittel på fem år

FINALE: Jonas Dalseth Jacobsen er foran konkurrentene før siste 
NM-runde, og må kjempe i toppen for å beholde ledelsen.  
FOTO: RUNE JOHANNESEN

FAKTA
STILLINGEN FØR NM-FINALEN
1. Jonas Dalseth Jacobsen ............ NMK Hålogaland VW Polo 148 (115) 
2. Emil Sivesind ............................... NMK Krabyskogen Audi A1 140 (107) 
3. Fredrik Ågedal .......................................NMK Konsmo BMW M3 109 (109)
4. Robin Rørvik ...........................................NMK Aremark Volvo S40 89 (71)
5. Herbjørn Haug ...................................KNA Solør Msp. Mercedes 82 (78)
(Antall poeng med et strøket løp i parentes)

Landsås-trener Lasse 
Øvre har erfaring i å vite at 
helgas bortekamp er av 
det tøffere slaget.
Da skal Landsås på sesongens 
lengste bortetur for å møte 
motstander Ballstad til dyst ute 
i Lofoten. Det vet Øvre at blir 

en krevende kamp mot et for-
sterket motstander.

– Dette oppgjøret er nok ak-
kurat like tøft som det har vært 
i alle år, påpeker treneren.

Oppskriften på sporet som 
kampen tradisjonelt glir inn i 
beskriver treneren slik:

– Det vil nok forsøkes å spil-
les mye langt. Kampbildet be-

står ofte av en god del tøffe 
dueller, forklarer Øvre, før han 
utdyper.

– Men det vil vi gjøre hva vi 
kan for å motvirke. Vi skal ha 
ballen mye og mørne dem ved 
å spille vårt spill. Vår ambisjon 
er naturlig nok å hente hjem tre 
poeng herfra, sier Øvre.

Et par fravær er det. Andreas 

Jenssen sliter med en vrist, 
mens Samuel Hansen må sone 
sitt røde kort fra forrige kamp. I 
tillegg er det også et par jobb-
fravær i Landsås-laget.

– Likevel kan jeg love at vi 
skal stille med et slagkraftig 
mannskap, sier Øvre.
IVAR HJELVIK
47609932 – ihj@ht.no –

– Det blir nok like tøft som det har vært i alle år

KLAR: Lasse Øvre melder om en 
kampklar gjeng. ARKIVFOTO: KNUT 
INGEBRIGTSEN
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