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Full pott for Jonas på Elverum
og får "Wildcard" til Landsfinalen
16 år gamle Jonas Dalseth Jacobsen fra Harstad vant årets Bilcross Junior Challenge, og er med det
også automatisk kvalifisert til landsfinalen på Eriksplassen 1. august. Jonas kjører for NMK Hålogaland
og skal delta med vinnerbilen fra Junior Challenge; en Opel Kadett GSI når han stiller til start. Jonas får
med seg bilen hjem til Harstad etter landsfinalen, den er nemlig fritatt fra anbud.
- Poenget med hele konseptet er at vi er ute etter å få frem unge talenter
innenfor bilcrossen sier Henning Isdal som er "primus motor" bak det
positive årlige prosjektet.
Les mer om Landsfinale BC Junior HER

Se finalen på VIASAT - Mer info lenger ned
Per Engseth imponert over Jonas - se lenger ned

Det var en

enstemmig jury
som plukket ut Jonas som vinner

En lykkelig vinner av en fullrigget bilcrossbil
som han kan konkurrere med i
Juniorlandsfinalen på Hønefoss 1. august. Den
strøkne Opel Kadett GSi'en blir offisielt
overrakt Jonas denne dagen. Bilen har
amnesti på juniorlandsfinalen så Jonas får
uansett med seg bilen hjem til Harstad etter
endt dyst. Når Jonas møter opp på
juniorlandsfinalen til NMK Hønefoss 1. august
vil han også motta et stipend fra NMK
Hønefoss på 5.000 kroner.
Foto: Bilsport.no

Mandag 1. juni kl. 1620:

Jonas hadde det
gøy!

En gutt som både vil og kan og som det skal
bli spennende å se fremover. Han dro nedover
for å ha det gøy - Og gøy ble det!
- Dette er bare helt utrolig. Har jeg virkelig vunnet?
Jeg forstår ikke helt hva som skjer. Jeg hadde ingen
andre mål med denne finalen, enn å ha det gøy.
Bare det å bli plukket ut til å være med på denne
finalen er stort avslutter han før han prøvesitter
vinnerbilen.
- Jonas Dalseth Jacobsen fra NMK Hålogaland
gjorde
seg bemerket med utmerket kjøring og var raskest
av samtlige. Jonas var også helt i toppen med
forhjulsdreven bil og i Gokart fikk han nest beste
tid.
Åtte deltakere var i årets finale men 16 år gamle
Jonas fra Harstad med kun ett bilcrossløp som
tidligere erfaring i tillegg til trening, viste uredd og
offensiv kjøring fra første stund.

Var raskest av
samtlige!
Jonas sin ratting av en Volvo
stasjonsvogn var intet mindre
enn imponerende og vakte stor
begeistring blant publikum og
jury.
Han bremset ikke der de andre
ga seg, derimot ga han pulver Foto: Kari Nilsen - / Bilde hentet fra Motorsport.no
så det holdt og imponerte
juryen med tøff kjøring i for
Nå er han lykkelig vinner av en Opel Kadett GSi; en
han ukjente biler.
fullrigget og strøken bilcrossbil som han kan
konkurrere med i Juniorlandsfinalen på Hønefoss i
I tillegg til kjøringen var
august. Her har han nå "Wild Card" og bilen er
deltagerne gjennom en fysisk hellig fra budene der nede.
test hvor de måtte løpe fra
startplata til depotet og hente Bilen blir offisielt overrakt Jonas denne dagen hvor
et dekk med seg tilbake til
han da skal bruke den i dette løpet. Bilen har
bilen. Også ferdighetene på
amnesti på juniorlandsfinalen så Jonas får uansett
kartbanen ble testet.
med seg bilen hjem til Harstad etter endt dyst 1.
august.
Den gjeve premien er bygget av Torfinn Heller. Med
i premien var også ny stol, seler og kjøredress fra
Kollevold Rallyimport og dekk fra Yokohama. Når
Jonas møter opp på juniorlandsfinalen til NMK
Hønefoss 1. august vil han også motta et stipend
fra NMK Hønefoss på 5.000 kroner.

NMK Harstad
gratulerer
Jonas så masse!!
Jonas kan gratuleres på
hjemmesiden til NMK Hålogaland:
www.nmkhalogaland.no/guestbook/gratulasjoner.php

TV-media var til stede hele finaledagen og sending fra finalen
kan du se i programmet Injection på ViaSat i sportskanalen
SportN 3/6 kl. 19. Vises også på Viasat Sport onsdag 3/6 kl.
19.00. Reprise søndag 7/6 kl. 13.

Du kan lese mer fra finalen i Bilcross Junior
Challenge i neste utgave av Racing.
Mandag 1. juni kl. 16.20

Per Engseth imponert
Den gamle ringreven innen rallycross og rally Per Engseth ble

storimponert over nordlænningen Jonas da han sto på
sidelinja og betraktet kjøreferdighetene til alle juniorene.
Den gutten som kom av bilen etter denne kjøringen viste
tydelig at han hadde hatt det gøy på banen, med et ansikt som
strålte av begeistring.
Per Engseth sitter i juryen.
Mandag 1. juni kl. 13.00

Jonas skal gi stram wire
Bjørn Espeland snakket med Jonas som var spent men skulle gi stram wire.
Han skulle få kjøre en Volvo type stasjonsvogn samt en Saab så det skulle bli
spennende. De kjører på tid , forhjulstrekk samt bakhjulstrekk. Det som vi
har har sett av Jonas så har han full kontroll på disse drivhjulstypene. Bjørn
har forsøkt å komme i kontakt med Håkon's team fra Lofoten som også er
kandidat der nede. Ingen kontakt men prøver etter hvert...
Disse bildene er tatt nu på morrakvisten på Starmoen Bilbane. Etter første tidskjøring
ligger Jonas på 2. plass - kun 1 sekund bak ledende. Mer info og flere bilder kommer etterhvert......

Jonas tidlig på banen, som vanlig.
Maybe litt trøtt her?

Jonas sjekker Volvoen på morrakvisten, en 245 - 2.6 liter EVO stasjonsvogn.

Jonas etter første tidskjøring på Starmoen.

Jonas i Saab'en under tidskjøringa på Starmoen.

Jonas i Volvoen under tidskjøringa på Starmoen.
Alle bilder: Team Dalseth/Jacobsen

Lofoten og Hålogaland med hver sin finalist
i årets finale
Vi gratulerer Jonas Dalseth Jacobsen
fra NMK Hålogaland og Andre
Markussen fra NAF Lofoten med
finaleplassene i årets Bilcross Junior
Challenge.
Nord-Norges bidrag i årets finale er dermed
sterkt da de sammen er fjerdedelen av
finalistene.

Bilcross Junior Challenge er en talentkonkurranse i regi av
Norges Bilsportforbund der Norges beste bilcrosstalent
skal kåres. I alt deltar 8 bilcross-juniorer i finalen mandag 1. juni på Starmoen Bilbane på Elverum.
Jonas og Håkon Andre fra Nord-Norge er dermed på plass sammen med de 6 andre finalistene og
skal konkurrere om premien som er en fullrigget bilcrossbil samt "wild card" til deltakelse i Norsk Motor
Klubb's juniorlandsfinale i Bilcross på Hønefoss i august senere i år.

Men før dette trener Jonas som bare det før han debuterer som junior i
Bilcross på Lofoten Motorsport Senter i Lofoten 23 og 24 mai. Se
reportasje her

Norges Bilsportforbund's Bilcross Junior Challenge
er en talentkonkurranse der Norges bilcrosstalent
skal kåres.
- Poenget med hele konseptet er at vi er ute etter å få frem unge talenter innenfor
bilcrossen. Jeg tror og håper det kan bli enda flere denne gangen, sier Henning Isdal
som er "primus motor" bak det positive prosjektet.
Premien har en verdi på ca 40.000,- og er en stor mulighet for
juniorer til å få være med på noe som er utfordrende, spennende og
en morsom opplevelse - noe deltagerne fra finalen i fjor kan bekrefte. Konkurransen er åpen
for utøvere født i 1991 - 1993.

Disse er plukket ut som finalister til årets Bilcross
Junior Challenge 1. juni 2009 på Starmoen Bilbane på Elverum:
Daniel Olsson
Simon Wågø Syversen
Steffen Skustad

NMK Elverum
NMK Hamar
NMK Elverum

Håkon Andre Markussen
Glenn Haug
Erlend Nonstad
Jonas Dalseth Jacobsen
Tine-Helen Dalen
1. reserve
Dennis Tyskeberget Fosseid
2. reserve
Sindre Furuseth

NAF Lofoten Motorsport Klubb
NMK Gardermoen
NMK Verdal/Levanger
NMK Hålogaland
NMK Hønefoss
KNA Solør Motorsport
NMK Gardermoen

Vinneren vil bli kåret og offentliggjort på Starmoen 1. juni. Premien er en fullrigget bilcrossbil samt
“wild card” til deltagelse i NMKs juniorlandsfinale på Hønefoss i august.
Juryen, som både plukket ut de ti finalistene og som skal kåre vinneren består av:
Henning Isdal, TV-media og initiativtaker
Arild Sønsterud, leder Bilcrosseksjonen
Holm Jacob Matheson, Leder av NBF’s Talentutviklingsutvalg
Per Engseth, tidligere rallyfører
Sveinung Bieltvedt, rallyfører
Jørn Grinden, bilcrossfører Bilcross Junior Challenge’s samarbeidspartnere er
Kollevold Rallyimport, Autogrip, Racing, TV-Media, NMK og Heller Bil.

LES MER PÅ:

Norges Bilsportforbund

Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
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