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Jonas Dalseth Jacobsen 
er fornøyd med at han kan 
fortsette utruet i teten 
etter årets andre NM-run-
de  i rallycross.

For hans del endte det hele 
med en andreplass etter det 
som ble en tett duell i finalen 
med sin nærmeste konkurrent, 
Emil Sivesind. 

– Jeg holdt ledelsen i finalen 
helt til sisterunden. Da måtte 
jeg inn i alternativsporet, mens 
Emil hadde gjennomført dette 
på tidligere runder. På vei ut av 
alternativsporet kom han bak 
meg i høy fart. I krigen om po-
sisjonen i front, var det små 
marginer om å gjøre i tetkam-
pen. Men til slutt måtte jeg 
vike. Derfor ble det andreplass 
for meg denne helga, forklarer 

Dalseth Jacobsen.
Han er likevel godt fornøyd 

med at helgas hovedmål likevel 
ble innfridd etter rundene.

– Etter en trøblete førsteom-
gang, ble det to bestetider og ei 
andretid i de to påfølgende 
rundene. I siste omgang ble jeg 
slått med så lite som ett tusen-
dels sekund. Likevel betydde 
dette at man har klart å holde 
avstanden på sammenlagtlista i 
NM, sier Dalseth Jacobsen.

– Ingen lykkebane
Han understreker også at Gar-
dermoen på ingen måte er 
noen lykkebane for hans del.

– Jeg har vel ikke så veldig 
god historie knyttet til denne 
banen fra før. Men denne helga 
var det slett ikke så verst. Der-
for må jeg si meg godt fornøyd 
med gjennomføringen av den-
ne runden.

– Hva tror du det kommer av 

at dette ikke er en bane der du 
trives spesielt godt?

– Det har litt med følelse å 
gjøre. Jeg har egentlig aldri hatt 
spesielt flyt her. Så er det vel 
også en bane som er ganske 
enkel, og hvor det skiller lite og 
går jevnt tempomessig. Og det 
faktumet at det har blitt mye 
stang-ut er heller ikke noe som 

teller positivt, sier Dalseth Ja-
cobsen.

Ser framover
For mannen fra Kanebogen er 
det derfor all grunn til å se 
framover med offensivitet.

– Den eneste som jeg tapte 
ett poeng til i sammendraget 
var Sivesind. Derfor leder jeg 

med nå fem poeng i stedet for 
seks. Så økte jeg distansen til 
de andre konkurrentene, sier 
Dalseth Jacobsen.

Han kan se fram imot fire 
gjenstående NM-runder. Den 
første kommer om tre uker. Og 
da blir den tidligere ulykkesba-
nen Gardermoen erstattet med 
en av favorittbanene, Flisa.

– Da gjelder det bare å stille 
godt forberedt, så blir det for-
håpentlig en ny god opplevelse, 
sier Dalseth Jacobsen, før han 
utdyper:

– Men det er tøffe tak i top-
pen. Her gjelder det å holde 
fokuset 100 prosent på hele 
veien. Når bilen også viser deg 
å fungere godt, er det ingen 
grunn til å se annet enn positivt 
på fortsettelsen, sier Dalseth 
Jacobsen.
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 • Jonas Dalseth Jacobsen ble toer på Gardermoen:

Holder på NM-ledelsen

SØLVPLASS: - Gardermoen har aldri vært noen lykkebane for meg. 
Derfor er jeg godt fornøyd med utfallet av helgas NM-omgang, 
sier Jonas Dalseth Jacobsen. 

FORNØYD: Jonas Dalseth Jacobsen holdt stand i NM-sammendraget i Rallycross-NM for biler over 2,4 litersmotor. Etter helga er han fortsatt i klar ledelse under NM-sam-
mendraget. FOTO: JACOBSEN MOTORSPORT

– Nå har det vært nok 
uflaks på en stund.
Det sier Tiril Jørgensen etter 
lørdagens nest siste etappe av 
Lotto Thüringen Ladies Tour i 
Tyskland. For tredje dagen på 
rad var det uhell som skulle 
være i fokus for Team Coop Hi-
tec-Products-rytteren. 

– Allerede etter 14 kilometer 
var det en velt foran meg i feltet 
under etappen. Den klarte jeg å 
stoppe for. Likevel ble jeg på-

kjørt av syklistene som syklet 
inn i velten bakfra. Her ble jeg 
nok stående i ett minutt før jeg 
fikk løs min egen sykkel, satte 
på kjedet, og kom meg videre.

Mens Harstad-kvinnen syklet 
hardt bakfra for å ta igjen 
hovedfeltet, gikk det også fort i 
front.

– Da jeg akkurat hadde klart 
å ta igjen feltet, tok vi fatt på en 
knallhard bakke. Siden jeg 
hadde brukt mye krefter, ble 
det tøft å henge på. Jeg havnet i 

en gruppe bak hovedfeltet, 
som kjørte hardt for å komme 
oss opp på halen av feltet. Men 
da det ikke gikk, syklet vi rolig 
inn til mål, oppsummerer Jør-
gensen.

Til tross for at syklisten har 
fem etapper i beina, er ikke for-
men så gal før man søndag sy-
kler avslutningsetappen.

– Selv om dette er en av de 
flateste etappene, er også den-
ne godt kupert. Den går opp og 
ned hele tida. Målet for etap-

pen er at laget kommer seg 
med i et brudd. For meg er 
oppgaven å kjøre opptrekk for 
lagvenninne Ingvild Gåskjenn 
om jeg er i posisjon til det inn 
imot innspurten, påpekte 
Team Coop Hitec Products-sy-
klisten. 

Søndag ble avslutningsetap-
pen i seksdagersrittet gjennom-
ført. Da ble etapperittet 
avsluttet med 
IVAR HJELVIK
ivar.hjelvik@ht.no

Forfulgt av uflaks i Thüringen

UFLAKS: Tiril Jørgensen opp-
levde uhell for tredje dagen på 
rad under lørdagens etappe av 
Lotto Thüringen Ladies Tour i 
Tyskland. FOTO: PRIVAT


