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Jonas og teamet fikk
superbilen klar på rekordtid
– deltar i siste NM-runde
Motorproblemet var større enn først fryktet, og Jonas Dalseth Jacobsen
trodde høstsesongen var over. Men etter heroisk innsats fra flere er
Harstad-mannen nå på plass i Skien og klar til å kjøre.
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FORNØYD: Her da Jonas Dalseth Jacobsen tok sin tredje NM-tittel i rallycross i 2020. FOTO: STIAN BLINDHEIM, JACOBSEN MOTORSPORT

Håkon Wikan

Sist oppdatert: 1 dag siden

– Vi klarte det i siste liten. Planen var å ikke delta, men etter mye god hjelp av
venner og teamet klarte vi å ro situasjonen i land, sier far til Dalseth Jacobsen og
mekaniker, Per Børre Jacobsen.

Jonas Dalseth Jacobsen deltar i siste NM-runde i rallycross i Skien som går av
stabelen i helga.

Bare noen dager forut for norgesmesterskapet meldte Dalseth Jacobsen på
Facebook at siste NM-runde hos NMK Grenland går desverre uten dem.

«Etter to mildt sagt kjedelige løp hadde vi gleda oss til å gi alle en siste match, men
motorproblemet va større en først fryktet, kombinert med litt andre ting gjør at tida
rett og slett går i fra oss. Etter en veldig fin start på sesongen, har vel alt som kan gå
til helvete i høstsesongen gått til helvete, men det e vel en del av gamet kanskje»,
skrev han på Facebook tirsdag 6. september.

Far Per Børre Jacobsen sier at feil med toppen av motoren på bilen var årsaken til at
det var usikkert om han kunne delta i den siste NM-runden.

– Det er god stemning, og han gleder seg til kjøre den siste runden før sesongen er
slutt. Det blir artig i helga, sier Jacobsen.
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UTFORSK TEMA:

RALLYCROSS SKIEN HARSTAD RALLY

0 kommentarer

Velkommen til debatt! Vi er glade for dine bidrag, men vær vennlig og bruk fullt navn.
Innlegg blir løpende moderert.

Si din mening, Svein Tore Kristensen!

PUBLISER KOMMENTAR

Etter elleve sesonger på øverste nivå har Jonas Dalseth Jacobsen tenkt at det er en
tid for alt. Det har rallycross-føreren tidligere uttalt til Harstad Tidende når han blir
spurt om sine langsiktige planer. Svaret er at de ikke finnes. For når sesongen er
over, er det å være i sentrum for en rallycross-satsing på nasjonalt nivå over. Slåen
settes på porten, og det er dags for nye prioriteringer.

– Rallycrossbilen skal selges etter sesongen. Derfor er det nok ingen vei tilbake her.
Sannheten er nok at jeg føler meg litt mettet også. Men det har vært en fantastisk
reise, har Dalseth Jacobsen tidligere uttalt.

Årets NM-sesong blir Jonas siste på nasjonalt nivå – Det har
vært 11 fantastiske år
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Harstad Tidende er en del av Polaris Media. Vi er ansvarlig for dine data på denne siden og har et annonse- og datasamarbeid med Schibsted. Les mer.
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