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Gir seg ikke før
han vinner gull
Jonas Dalseth
Jacobsen tråkker
gassen i bånn for å
kapre sin første
pallplassering i et
rallycross-NM.
HARSTAD: Føreren fra NMK
Hålogaland er på plass på
Gardermoen for klargjøring
av bilen foran avslutningsrunden i norgesmesterskapet
i rallycross. Etter treningsomgangen lørdag morgen, venter
innledende heat og fi naler.
Dalseth Jacobsen er på
andreplass sammenlagt.
Utgangspunktet for gull er
greit å forstå: NM-leder Stein
Svardal kan ikke komme til
fi nalen og bør helst parkere
bilen lørdag, mens Dalseth
Jacobsen må vinne.
– Klarer jeg medalje sammenlagt, er jeg fornøyd.
Andreplassen er ikke trygg.
Det er få poeng ned til konkurrentene som følger bak meg
på resultatlista, sier Dalseth
Jacobsen.

Millionsatsing
Realistisk sett er gullet utenfor
rekkevidde etter tredjeplassen på Dokka for snart to uker
siden. Han har derfor smått
begynt å se fram mot neste
sesong. Da blir det et femte
forsøk på å vinne NM-gullet.
– Det heller mot at jeg gjør et
forsøk til på å vinne NM klasse
2. Det har jeg virkelig lyst til,
sier Dalseth Jacobsen.
Satsingen er ikke ubetydelig
økonomisk sett. Denne sesongen bruker han et sted mellom 230.000 og 300.000 kroner.
Regnskapet er ikke oppgjort
ennå.
Det betyr at over 1 million
kroner er brukt så langt i jakten på å bli norgesmester.
– Og når jeg forhåpentlig vinner gullet, vil det være
verdt hver eneste krone, sier
Dalseth Jacobsen.

Fabrikkfører
Han får derimot ikke én krone
tilbake skulle han gå til topps
enten i helga eller om ett år.
– Men da kan det åpne seg
muligheter for å bli fabrikkfører i europamesterkapet; det

FINALEKLAR: Rallycrossfører Jonas Dalseth Jacobsen er med sin BMW klar for finalerunden i norgesmesterskapet for klasse 2. Han kjører for medalje i sin beste sesong sammenlagt, men innser at han må prøve på nytt neste år for å ta gull. Foto: Øivind Arvola

er noe å sikte mot. Da må jeg
først vinne. Ingen husker den
som blir nummer to i NM, sier
harstadværingen.
Han er prisgitt sponsorer,
både bedrifter og privatpersoner, som gir støtte og viser
ham tillit ved å ta sin del av
kostnadene.

Beste sesong
– Jeg bruker alt jeg eier og har,
men det kreves også mye penger utenom. De samme trofaste folkene har støttet meg
hvert år. Det er kjempeartig at
de har tro på meg. Uten dem
ville jeg heller ikke kommet
noen vei.
Dalseth Jacobsen understreker at sponsorjakt for en ny
sesong ikke er fullført.
– Jeg kan snakke om ambisjoner, men før jeg kan kjøre
en eneste meter må først penger inn eller avtaler på plass.

Denne helga legger han til
side tankene om 2015. Da skal
NM-medalje sikres.
– Jeg mener jeg har tempoet
inne for å være den beste, men
litt uflaks og utur har gjort at
jeg ikke kom i posisjon til å
kontrollere i denne siste runden. Det går uansett mot min
beste sesong, sier han.

”Når jeg forhåpentlig vinner
gullet, vil det
være verdt hver
eneste krone”

Jonas Dalseth Jacobsen

Øyvind Askevold Kaarbø
91101861 - oak@ht.no -

Usikker på start
Hilde Aders
tror ikke hun
kan stille opp
for moderklubben.

sier Hilde Aders,
som er bosatt i
Tromsø og løper
for Tromsø Løpeklubb.
IK Hinds svenKVÆFJORD: Lørske landslagslødag går Straums- Hilde Aders
per Emil Lerdahl
botn Rundt av
løper Stockholm
stabelen i regi av Kvæfjord halvmaraton i helga. Heller
IL. Løpet i den 9,3 kilome- ikke klubbkamerat Glenn
ter lange løypa er kretsens Thomas Martinsen stiller
lengstlevende arrangement. til start i Kvæfjord. TjalveArrangøren håpet å trekke løper Håkon Brox kan duktil seg store navn, men ser ke opp. Om han tar løypeikke ut til å få napp.
rekorden på sterke 28,47,
– Jeg kan ikke garantere satt på 80-tallet, er tvilsomt
hjemkomst for å løpe. Jeg ettersom det vil være få sterhar en halsbetennelse, og ke fartsholdere i feltet.
må prioritere å bli frisk til
Oslo maraton neste helg, Øyvind Askevold Kaarbø

