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Jo nas Dalseth Jacobsen 
skul le pri ori te re nor disk 
Ral lyX. I ste det blir det jakt 
på NM-gull num mer fire, 
og star ten ble bra.
Har stad væ rin gen har tatt kom
man do en i nor ges mes ter ska
pet i ral ly cross. Som i de senere 
år kjø rer han i su per na sjo nal
klas sen – bi le ne med de stør ste 
mo to re ne over 2400 ccm. I fi
na len søn dag kveld sto han i 
and re spor, skjøt ut i front fra 
start plata og så seg ald ri til ba
ke. 

Tar in gen sjan ser
Dalseth Jacobsen er i fø rer se tet 
for sitt fjer de NMgull. Han vant 
både i 2017 og 2018 før han tok 
en pau se og egent lig la opp. Så 
kom han til ba ke i 2020 med ny 
sei er. I fjor ble det NMsølv. Det 
var likevel ikke på den ne are na
en 29åringen fra Ka ne bo gen 
skul le vise seg fram. Pla nen var 
å ta ste get til nor disk nivå for å 
kjøre Ral lyX.

Den er satt på vent selv.
– Det ble for mye usik ker het 

knyt tet til lø pe ne i Finland og 
Lat via, som kan skje må flyt tes 
på grunn av kri gen i Uk rai na. 
Der med får vi ikke be stilt fly og 

fergebilletter for bil og team. Vi 
kun ne fort gått på sto re øko no
mis ke tap hvis løps da to er end
res. Den sjan sen har vi ikke råd 
til å ta, sier Dalseth Jacobsen.

Han vil stil le til start i svenske 
Höl jes for de før s te to run de ne 
i nor disk, men av ly ser res ten.

– Det blir NM og sat sing på 
norsk jord også i år, og det har 
hele tiden vært re ser ve løs nin
gen, sier han.

Fra ho de bry til sei er
Før s te run de med plan B gikk 
til slutt som smurt. Av gjø rel sen 
på Mo mar ken falt da Dalseth 
Jacobsen klar te å be hol de le
del sen et ter den ob li ga to ris ke 
tu ren i alternativ spo ret, som 
han tok i den nest siste run den. 
Det ble et løp mel lom to fø re re. 
Emil Si ve sind lå på bak skjer
men til Dalseth Jacobsen fra 
start, men kom seg ald ri for bi.

– Det er få ste der hvor du kan 
kjøre for bi her på Mo mar ken. 
Nøk ke len var å ta star ten, kjøre 
kon trol lert og med sma le spor, 
samt kom me først et ter run den 
i alternativ spo ret. Det gikk vel
dig bra, og mye bedre enn vi 
had de trodd lør dag, sier Dal
seth Jacobsen.

Hel ga star tet med en trøb le te 
mo tor, som ikke gikk som den 
skul le. Me ka ni ker ne feil søk te, 

og alt vir ket greit un der test 
med gass og ru sing i de po tet. 
Ute på ba nen fus ket mo to ren 
igjen. Det ble sen kveld og nær
me re mid natt lør dag før bi len 
var i or den.

 • Går til plan B på grunn av kri gen:

– Det blir 
NM og  
satsing på 
norsk jord

KON SEN TRERT: Jo nas Dalseth Jacobsen stu der te egen kjø ring 
mel lom hvert heat for å lete et ter de små end rin ge ne som kun ne 
gi yt ter li ge re fremgang.

PLA GDES: Per Bør re Jacobsen og Jo nas Dalseth Jacobsen så spør ren de på hver
and re. I lør da gens tre inn le den de heat slet tea met med mo to ren på grunn av 
sen so rer som plund ret. 

Oddmund Eggum kan 
smykke seg med å igjen 
være landsdelens beste 
feltskytter.
Det er konklusjonen etter at 
helgas landsdelsmesterskap i 
vinterfelt ble avviklet. Skytter
ne var samlet på Leknes, hvor 
Eggum viste at storformen var 
intakt etter en lang vinter med 
mye miniatyrskyting.

– Jeg var meget godt fornøyd 
med gjennomføringen, og sik
ret meg mitt andre vinterfelt
mesterskap på rad, 
oppsummerer den solide skyt
teren fra Trondenes Skytterlag.

Skytingen kvalifiserte til å 
være vinterfeltskyting. Likevel 
var det ikke spesielt vinterlig.

– I fjor skjøt vi mellom gress
tustene i Bø i Vesterålen. I år 
var det slush på Leknes, sier 
Eggum.

Bare fulltreffere
Når det kom til årets utgave av 
konkurransen, satte Eggum 
standarden fra start. 

– Det startet veldig bra. Her 
klarte jeg å treffe på samtlige 
30 blinker under den innle
dende skytinga, sier Eggum. 

Siden man tar med seg poen
gene fra den innledende sky
tinga til finaleskytinga, hadde 
Eggum plutselig muligheten til 
å avgjøre dette til sin fordel. 
Det betyr også at han hadde 
det aller meste i sine hender da 
det var duket for finaleskyting.

– Da hadde tolv blinktreff 
med fem sentrumstreff, var det 
ingen som hadde mulighet til å 
ta meg igjen. å stå igjen med 42 
treff av like mange mulige er 
noe som jeg synes var spesielt 
artig, mener Eggum. 

Eggum var ikke den eneste av 
lokale skyttere som hadde suk
sess i årets landsdelsmester
skap for midtre del av 
NordNorge. Roar Søfting fra 
Ramsund Skytterlag gikk helt 
til topps i klasse V65, mens Jon 
Olav Solaas fra Trondenes Skyt
terlag sikret seg andreplassen. 

Stor skyttersesong
For Eggum og de andre skyt
terne går det mot en sesong 
hvor det er relativt mye som 
skjer på en skytebane. Mer el
ler mindre alltid er det Land
skytterstevnet som er 
sommerens store høydepunkt. 
Likevel er det varierende opp
slutning fra lokalt hold i forhold 
til hvor i landet arrangementet 
gjennomføres.

– I år skal årets stevne gjen
nomføres i Bodø. Derfor tror 
man på at oppslutningen vil bli 
god, sier Eggum om det årlige 
mesterskapet som både omfat
ter felt og baneskyting.

Det samme kan sies om årets 
NNM, som skal skytes i Bø i 
Vesterålen. Det skjer i måneds
skiftet maijuni.

IVAR HJELVIK
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Tok feltmesterskapet 
for andre året på rad

SUKSESS: Trondenesskytterne Oddmund Eggum (t.v.)  og John 
Olav Solaas er fornøyde med helgas vinterfelt. Eggum gikk til 
topps, mens Solaas tok andreplassen. FOTO: IDAR SAREUSSEN
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OM FAV NET: Far og sønn om fav net hver and re da sei e ren var i boks i den før s te run den av årets nor ges mes ter skap i ral ly cross. Per Bør re Jacobsen og Jo nas Dalseth 
Jacobsen gjor de job ben, den ene i de po tet og den and re på ba nen. FOTO: JACOBSEN MO TOR SPORT

SEN KVELD: Me ka ni ker ne job bet til sent på kveld for å få or den på 
bi len til Jo nas Dalseth Jacobsen mel lom før s te og and re dag i 
åp nings run den. 

GLE DE: Team sjef Unn Dalseth tok imot vin ne ren med en god klem 
et ter fi na len på Mo mar ken. 

PLA GDES: Per Bør re Jacobsen og Jo nas Dalseth Jacobsen så spør ren de på hver
and re. I lør da gens tre inn le den de heat slet tea met med mo to ren på grunn av 
sen so rer som plund ret. 

– Hele gjen gen var i sving. Vi 
klød de oss i ho det, grub let og 
skjøn te ikke hva som var galt. 
Hel dig vis fant me ka ni ker ne 
løs nin gen. Ved mid natt prøv de 
jeg bi len, og da fun ger te en de

lig alt som det skul le, sier Dal
seth Jacobsen.

Selv til lit
Han fikk beste tid i fjer de om
gang, som gir bonuspoeng i 

sammendraget, og fulg te opp 
med fi na le sei er.

– Stor stas å få en slik start, 
spe si elt her på Mo mar ken, som 
er min nye hjemmebane et ter 
at jeg flyt tet. Sei e ren gjør godt 

for selv til li ten. I fjor slet vi med 
tem po og hang ikke helt med. 
Da klar te vi ikke å til pas se oss 
end rin ger i reg le men ter. Før 
årets se song har vi byt tet gir
kas se, gjort om på bak stil ling 

og el lers fore tatt noen små 
end rin ger. Mor somt å se at det 
fun ge rer. Vi er på rik tig spor, 
sier Dalseth Jacobsen.
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