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Det er gått en uke siden 
uhellet. Tiril Jørgensen lig-
ger fortsatt i senga på 
Kantonsspital St. Gallen i 
Sveits.

Først nå er Harstad-kvinnen 
klar til å snakke om det som 
skjedde på den tredje etappen i 
Tour de Suisse forrige mandag, 
og om veien videre.

I den andre bratte utforkjø-
ringen var Jørgensen fremst 
sammen med fire andre syklis-
ter. I øreproppen, som brukes 
for kommunikasjon mellom 
sportsdirektør Tone Hatteland 
Lima og rytterne til Team Coop 
– Hitec Products, kom beskje-
den om at Tiril måtte vise sine 
ferdigheter. 21-åringen er kjent 
for å være fryktløs og tøff når 
farten blir høy og det går ned-
over.

En sving ble for brå så fort 
som det gikk. Jørgensen suste 
inn i et skilt og landet sittende. 
Hun prøvde å bevege seg. Da så 
hun at den høyre armen dinglet 
i flere retninger. 

Så kom smertene.

Hasteoperert
– Jeg husker ikke sammenstø-
tet, bare at jeg bremset ned. 
Men det var ikke nok, og det 
skjedde for sent. Jeg skjønte at 
det kom til å gå galt. Da jeg satt 
på bakken måtte jeg bare prøve 
å legge armen til rette før jeg la 
meg selv ned. Det er det von-
deste jeg har kjent, sier Jørgen-
sen.

Rittlegen kom raskt til. Ambu-
lansehelikopter ble tilkalt. Det 
var for langt å kjøre til sykehus. 
Jørgensen fikk morfin. Alle tre 
beina i høyrearmen var gått 
tvers av. Det ene stakk inn i bi-
ceps, som ble så blodsprengt at 
sykkeltrøya måtte klippes av så 
fort som mulig. I tillegg til brud-
dene har hun fått en nerveskade 
i underarmen. Over det venstre 
kneet fikk hun kutt i et muskel-
feste.

Samme kveld ble hun ope-
rert. Kuttet måtte tas med en 
gang for å unngå infeksjon. Le-
gene spurte om de skulle lappe 
sammen armen i samme slen-

gen. Alt ble tatt hånd om.
– På en måte var jeg heldig. 

Når uhellet først skulle skje, er 
det greit å være i et land som 
har blant de beste sykehusene i 
verden. Alt skjedde raskt og ef-
fektivt. Jeg tas godt vare på, sier 
Jørgensen.

NM røk og EM ryker
Den siste uka har vært tøff. Der-
for har hun ikke gitt intervjuer 
før nå. I de første dagene etter 
operasjonen lå Jørgensen kun i 
en døs eller sov. Først mot slut-
ten av uka klarte hun å reise seg 
selv. I helga gikk hun litt. Svim-
melheten som har plaget henne 
er gradvis blitt borte.

– Jeg følger meg ikke bra. Jeg 
har vondt og går på mye smer-
testillende. Fortsatt ligger jeg til 
sengs hele dagen, men jeg mer-
ker fremgang. 

– Nå skal det ikke gå for lang 
tid før jeg kan sette meg på syk-
kelrulla for å trene, sier Jørgen-
sen.

Hun er motivert, og hun er lei 
seg. I helga skulle hun syklet 

norgesmesterskapet. Om to 
uker skulle hun kjempet i rødt, 
hvitt og blått for landslaget i eu-
ropamesterskapet. Flere spen-
nende ritt utover i sesongen blir 
uten Jørgensen til start. I vår og 
tidlig på sommeren har 21-årin-
gen yppet i flere proffritt, også i 
World Tour.

– I de første dagene etter 
uhellet klarte jeg ikke å tenke på 
sykling. Det var kjipt å innse at 
så mange ritt ryker når jeg er i 
mitt livs form. Og ekstra ille i en 
sesong der jeg hadde min siste 
og store mulighet i U23-klasse i 
EM.

– Men jeg er ikke ferdig. Jeg 
har lagt en plan for hvordan jeg 
skal komme meg tilbake, og er 
vanvittig motivert for å trene 
slik at jeg får med meg noen ritt 
på slutten av sesongen. Jeg kan 
ikke avslutte den på grunn av 
dette.

Venter på hjemreise
Legene sa først fire uker uten 
trening på grunn av kneet. Kan 
hende går det å sykle på rulla 

om to-tre uker om det er mulig 
å få til en spesialordning for ar-
men, som ikke kan belastes. Det 
vil ta 8–9 uker med hvile for 
den.

– Nå må jeg bare komme meg 
hjem igjen. Jeg er veldig klar for 
det, sier Jørgensen.

Det er ikke like enkelt å få til. 
Hun er ikke i stand til å sette seg 
på et offentlig fly og reise alene. 
Hennes mulighet er å få ambu-
lansefly fra Sveits til Harstad. 
Kostnadene må dekkes, og fore-
løpig er ikke forsikringsselska-
pene enige om hvem som skal 
ta regningen. Jørgensen er både 
forsikret gjennom laget og pri-
vat. Prosessen har tatt tid.

– Det har ikke vært hensikts-
messig å få familien hit ettersom 
jeg har hatt forhåpninger om å 
få reise hjem siden før helga. I 
de første to dagene var noen fra 
lagets støtteapparat her, og 
sportsdirektøren ble her en dag 
ekstra. Det har vært tungt å 
være alene, spesielt nå som jeg 
er mer våken og ikke er like sli-
ten og susete av medisiner som 

i starten av sykehusoppholdet.
Det holder motet oppe å vite 

at hun skal trene, konkurrere og 
bosette seg i Spania neste vinter 
for å satse enda hardere. 

Kjøtt, blod og karbon
Tilbake i trening og i ritt har 
ikke Jørgensen til hensikt å 
trykke inn bremsene for å være 
forsiktig.

– Jeg har bestemt meg for ikke 
å være redd. Du er kun redd 
hvis du tillater deg selv å være 
det. Jeg skal kjøre utfor slik jeg 
alltid har gjort. Og skulle det 
dukke opp en frykt, må jeg ta 
det som ei mental utfordring 
som skal overvinnes, sier hun 
bestemt.

 Denne innstilling så tett etter 
en alvorlig velt kan få noen hver 
til å spørre seg hva Jørgensen er 
laget av.

– Kjøtt og blod, og nå også litt 
karbon, som er operert inn i ar-
men, sier Jørgensen lattermildt.
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 • Første intervju fra sykesenga:

Mens hun bremset rakk Tiril å tenke: Nå går det galt!

HELDIG: Tiril Jørgensen er glad for at hun ikke skadet nakke eller 
hodet i krasjet. Hun hviler stort sett hele dagen, og motiverer seg 
selv ved å følge sykkelritt på skjerm. Foto: privat

MÅLSETTING: Tiril Jørgensen har satt seg et mål om å slutte seg til 
Team Coop Hitec Products for å konkurrere igjen mot slutten av 
sesongen. Foto: privat

Jonas Dalseth Jacobsen 
var overlegen igjen, og 
teamet feiret harstadvæ-
ringen etter enda en tri-
umf.
Punkteringen i første omgang 
var bare som en liten hump i 
veien å regne for rallycrossfø-
reren fra Harstad, som tok de 

tre neste omgangene på Finn-
skogbanen med beste tid – og 
aldri så seg bak i finalen.

Dalseth Jacobsen sikret seg 
sesongens andre NM-rundesei-
er av tre mulige, og har i tillegg 
en andreplass der han kun 
tapte ett poeng.

– Mye kan skje
Etter seieren søndag ettermid-

dag ble NMK Hålogaland-føre-
ren båret på gullstol av Børge 
Rinaldo og resten av mekani-
kerne og teamet som følger 
ham.

– Morsomt. Herlig å feire 
sammen med gjengen, som 
gjør en fantastisk jobb for meg. 
Det er god stemning i leiren, 
sier Dalseth Jacobsen.

Men fra gullstol til å snakke 

Løftet på gullstol: – For tidlig å snakke om ny tittel
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OPERERT: Tiril Jørgensen er på sykehus på grunn av tre brudd i armen, en nerveskade i underarmen og et kutt i muskelfeste over det ene kneet. Foto: privat
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Mens hun bremset rakk Tiril å tenke: Nå går det galt!

Løftet på gullstol: – For tidlig å snakke om ny tittel

TIL TOPPS: Jonas Dalseth Jacobsen ble løftet til værs av mekaniker 
Børge Rinaldo etter seieren på Finnskogbanen.  
FOTO: JACOBSEN MOTORSPORT

om et nytt NM-gull er veien 
lang.

– Det blir for tidlig å si noe 
om sjansene for et nytt mester-
skap. Jeg er i god rute, men 
mye kan fortsatt skje. Tre NM-
runder gjenstår, og ett løp skal 
strykes. La oss vente til fjerde 
runde i begynnelsen av august. 
Da vil vi ha en bedre pekepinn, 
sier han.

Ser fram til ferie
Dalseth Jacobsen har tre NM-gull 
fra før. I fjor ble det sølv. I helga 
gikk det nærmest på skinner.

– Jeg kjørte med litt lite luft i 
første omgang, og da er det lett 
å få punktering på en bane som 
denne. Vi justerte, og deretter 
fortsatt vi med tre bestetider. I 
finalen var det bare å prøve å 
kjøre midt i banen og unngå 

store feil. Det fungerte fint, sier 
Dalseth Jacobsen.

Fjerde NM-runde finner sted 
i Levanger 6.–7. august.

– Det blir deilig med en ferie. 
Det har vært mye bil i det siste, 
både med NM-runder og Ral-
lyX i Sverige, sier Dalseth Ja-
cobsen.
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