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Jonas Dalseth Jacobsen 
må selge rallycrossbilen 
for å kunne kjøre EM neste 
år.
Harstadværingen forteller det 
ikke har vært mangel på inter-
esse etter han lå ut en salgsan-
nonse på Facebook for sin 
Volkswagen Polo, som har 380 
hestekrefter. 

– Jeg er enda litt i tenkebok-
sen. Det er kjedelig å selge når 
man har brukt så mye tid og 
penger på bilen, sier Jacobsen. 

Vil kjøre EM
Grunnen til at Jacobsen vurde-
rer å selge, er for å kunne kjøre 
EM i rallycross. 

– Jeg har lyst til å prøve to løp 
i EM neste år. Da har jeg ikke 

råd til å kjøre EM i tillegg.
Jacobsen forteller at det er 

like dyrt å kjøre en hel NM se-
song, som å kjøre et løp i EM. 

– Om jeg skal kjøre EM kom-
mer jeg til å leie en bil. Det vil 
da bli for dyrt å han en bil stå-
ende her i Norge i tillegg, sier 
han. 

Vil konkurrere
Jacobsen har troen på at han 
kan være med å konkurrere i 
toppen om han kjører EM. 

– Mange av de jeg har kjørt i 
mot, og slått er med i Europa-
toppen, så jeg vil jo ha en god 
sjanse.

Han tror flere norske rallysjå-
fører kunne hevdet seg i EM om 
det ikke var for dårlig økonomi. 

– Motorsport er en penge-
sport. Det er ikke som med fot-

ball at man kun trenger 
ferdighetene. Har man penger 
så kan man kjøre, sier Jacob-
sen. 

I EM er det pengepremier til 
de som hevder seg i toppen. 
Dette er ikke tilfellet i NM. Ja-
cobsen tror ikke det vil bli 
snakk om nevneverdige premi-
esummer i rallycross NM med 
det første. 

Tenkeboks
Om Jacobsen selger bilen, gjen-
står å se. 

– Det er ikke lett å si når jeg 
finnet det ut. Kanskje om tre 
ukers tid har jeg tatt en beslut-
ning, avslutter han. 
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Nå kan du kjøpe Jonas’ medalje-
vinnende fartsmonster

SELVBYGD: Jonas og teamet har brukt mange timer på å bygge bilen.   FOTO: JACOBSEN MOTORSPORT

SUVEREN: Jonas er seiersvant i Norden. Han drømmer nå om å 
konkurrere i Europatoppen.   FOTO: JACOBSEN MOTORSPORT


