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SPENT: Jonas Dalseth Jacobsen ser fram til ny hard satsing på rallycross. Også i år skal han kjempe om NM-tittelen i Supernasjonal klasse 2. Arkivfoto: Øivind Arvola

Dalseth Jacobsen
går for pallplass
Jonas Dalseth
personen selv om kampen om
norgesmesterskapet i SuperJakobsen stiller til
nasjonal klasse 2.
start under årets
NM-runde med
forventninger om å I samme bil
Dalseth Jacobsen sikter til
klatre opp på seier- Det
er at han for første gang stiller
spallen.
til start med et kjøretøy som
HARSTAD: Jonas Dalseth
Jakobsen har brukt vinteren
godt. Etter har arbeidstid har
det ventet timevis i garasjen
sammen med pappa og frivillige som stiller opp for å hjelpe
han fram til det som skal bli en
suksessrik sesong på norske
rallycrossbaner.
– Vi satser friskt igjen. Full
NM-runde skal gjennomføres.
Og i år sitter vi på bedre kort
enn noen gang, sier hoved-

han kjenner ut og inn.
– Tidligere har vi ved flere
anledninger leid inn biler som
jeg har måttet bruke tid på å
kjøre inn. Derfor gikk jeg foran
fjorårssesongen inn for å kjøpe
meg min egen rallycross-bil.
Etter en sesong har jeg for første gang en bil som jeg kjenner
ut og inn. Samtidig er den også
tilpasset til meg og min kjørestil, sier Dalseth Jacobsen.
I fjor var det uflaks som før-

te til at man måtte kaste inn
håndkleet før sesongen var
over.
– Motoren tok kvelden under
Norrlandsveckan. Uten motor
var det ikke mulig å fortsette
forrige sesong, sier Dalseth
Jacobsen.

Solide enkeltløp
Den unge føreren som representerer NMK Hålogaland har
i mange år vært regnet som ett
av de store talentene i norsk
motorsport. Med splitter ny
motor i bilen og ny girkasse
intakt, ser han optimistisk på
det som venter han i framtida.
– Denne sesongen mener
jeg at det er realistisk å forvente en pallplass. Når jeg ser

tilbake på konkurransen etter
årets sesong er dette noe som
jeg vil være fornøyd med, sier
Dalseth Jacobsen, før han
utdyper:
– Men når det er sagt så er
det jo faktisk slik at når jeg
setter meg inn bak rattet og
står på startstreken, så har
jeg ikke andre tanker i hodet
enn at jeg skal vinne løpet. Og
når jeg faktisk laster bilen på
hengeren og kjører 160 mil til
sesongdebuten i Skien 4. mai,
er det ikke for å bli nummer to.
Nå satser han på at mildværet skal framskynde våren, slik
at han får testet kjøretøyet på
Moan før sesongstarten.
– Test blir det. Vi skal stille
godt forberedt til sesongstart,
sier Dalseth Jacobsen.

JONAS DALSETH JACOBSEN

Klubb: NMK Hålogaland
Meritter: Vant presidentens
utviklingsstipend i 2009 (nasjonalt
stipend), andreplass i juniorlandsfinalen i bilcross 2009, vant sju av
sju bilcrossløp i landsdelen i 2009,
debuterte i rally-NM i 2010, tredjeplass sammenlagt i norgesmesterskapet i crosskart i 2011 – inkludert
enkeltrundeseier, 5.-plass i rally- NM
i 2012 med andreplass som beste
plassering i enkeltrunde. Nasjonal
finalist i bilsporttalentet 2012, hadde
2.- og 3. plass i enkeltløp under NMrunden i 2013.
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