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Jonas Dalseth Jacobsen 
legger ikke skjul på bit-
terheten over at håpet om 
ett siste NM-gull gikk i tu-
sen knas etter helgas 
motorhavari.
Etter å ha ligger meget godt an 
etter tre NM-omganger, har 
Dalseth Jacobsen opplevd to 
motorhavari under de to siste 
NM-omgangene i Verdal og på 
Gol. Med det har man også gått 
i fra å være den klare favoritten 
til å snappe årets NM-gull, til å 
være uten sjanser til å hente 
hjem medaljen av edleste valør.

– Det var ikke slik det skulle 
ende. For det er utvilsomt jæv-

lig kjedelig å snuble på målstre-
ken på dette viset, sier 
motorsport-føreren som repre-
senterer NMK Hålogaland.

Timer i garasjen
Han understreker også at dette 
hadde vært noe langt annet om 
et var slik at man hadde vært 
med i konkurransesammen-
heng hver eneste NM-runde.

– Hadde man blitt frakjørt, så 
kunne jeg ha levd bedre med 
dette utfallet. Men det er jo 
ikke tilfellet. I stedet har man 
omtrent bare fått kjøre halvpar-
ten av løpene under årets run-
de. Da er det også utrolig kjipt å 
snuble på målstreken, mener 
mannen fra Kanebogen, som er 
bosatt på Trøgstad i Viken.

– Det føles utvilsomt veldig 
kjedelig å oppleve disse motor-
havariene. Jeg har tross alt 
brukt veldig mange timer i ga-
rasjen for at sesongen skulle bli 
en suksess, sier Dalseth Jacob-
sen, før han utdyper: 

– Dette ble rett og slett trist 
som faen.

Fullføre med verdighet
Nå er det kun en NM-runde 
igjen før det er sesongslutt for 
motorsportutøveren. Og i NM-
sammenheng er det også karri-
ereslutt. I hvert fall for nå.

– Disse motorhavariene har 
nok underbygd følelsen av at 
man er ganske så lei akkurat 
nå. Men det er en runde igjen 
på Grenland. Da vil det aller 

meste handle om å fullføre se-
songen med en bit av verdig-
het, sier Dalseth Jacobsen, som 

har tre NM-gull tidligere i karri-
eren.

Men det er heller ikke noe 
tema å gjøre vendereis angåen-
de beslutningen om å legge 
kjøredressen på hylla i NM-
sammenheng.

– Her er det ikke noen vei til-
bake. Rallycrossbilen min er 
solgt, og skal fortsette i NM-sir-
kuset. Om ikke det hadde vært 
tilfellet, så hadde man kanskje 
tenkt at det kanskje hadde vært 
mulig å ta en ny sesong i pur 
revasjelyst. Men når situasjo-
nen er som den er, så kjører jeg 
min siste runde 10.- og 11. seo-
tember, sier Dalseth Jacobsen.
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 • Bitter sorti etter at NM-sjansene røk for Jonas Dalseth Jacobsen:

–Ikke slik det skulle ende

SURT: Et nytt motorhavari lørdag morgen ødela sjansene for at Jonas Dalseth Jacobsen skal kjempe om NM-gull under årets avsluttende rallycross-sesong. FOTO: JACOBSEN 
MOTORSPORT

SKUFFET: Jonas Dalseth 
Jacobsen trodde på at han 
skulle kjempe om NM-gullet 
denne sesongen. FOTO: JACOBSEN 
MOTORSPORT

Magnus Vesterheim fulgte 
opp med en god presta-
sjon under Allianzloppet i 
Sverige denne helga. 
Kvæfjerdingen er klar på at det 
kanskje var aller mest å glede 
seg over når man så på resultat-
lista. Der ble Team Kaffebryg-

geriet-løperen nummer sju i 
rulleskikonkurransen på 
svensk jord.

– Dette var nok ikke like bra 
som forrige gang da man ble 
nummer tre under Blinkfestiva-
len i Sandnes. I dag var man 
derimot bare med i en masse-
spurt og kom sånn høvelig greit 
ut av det. Her ble man nummer 

seks i en gruppe på 40 mann, 
sier Vesterheim. 

Vinner Calle Halfvarsson var  
det ingenting å gjøre med. han 
passerte målstreken to sek-
under foran det resterende fel-
tet.
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Bra resultat for Vesterheim

SJUER: Magnus Vesterheim ble nummer sju under Allianzloppet 
denne helga.


