Henning Isdal (t.v.)regnes som en av Norges største motorsport-proﬁler. Etter å ha fulgt Jonas Dalseth Jacobsen under Junior Challenge er han fast bestemt på å gjøre hva han kan for å realisere
16-åringens planer. Her sammen med Roar Vannebo foran Rally Norway i 2007. Foto: privat
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med EM-vinner
Harstad:

Motorsport-proﬁlen
Henning Isdal mener
at Jonas Dalseth Jacobsen navn er på
manges lepper.
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Langt igjen til
drømmesesongen
Harstad:

Bilsportforbundets
stipend på 50.000
kroner til tross - Jonas Dalseth Jacobsen har ett godt stykke igjen før rallycross-satsingen neste sesong kan realiseres.
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sdal er en mann som vet hva
han snakker om. Entusiasten
har vært aktiv i motorsportmiljøet på høyeste nivå i en liten
mannsalder. De siste årene har
han også rettet et betydelig fokus mot talentutvikling. Han er
blant annet idéskaperen bak Junior Challenge, hvor han i fjor
ﬁkk en sjokkartet opplevelse av
Dalseth Jacobsen på rallycrossbanen.
– Blant de åtte førerne som
ble plukket ut var Jonas den
med klart minst erfaring som
sjåfør. Derfor ble opplevelsen av
Jonas i løpsbanen en relativt
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or den talentfulle 16åringen kom motorsportstipendet som en eneste
stor overraskelse. Han var en av
to som ble kalt opp for å motta
påskjønnelsen og prispengene.
– Dette betyr mye for meg, og
hjelper meg et skritt videre på
veien mot å starte i de fem NMrundene i rallycross når neste
sesong tar til. I tillegg er det naturligvis også med på å gi meg
ekstra motivasjon til å satse videre på idretten, påpeker en
glad Dalseth Jacobsen, etter å
ha fått tid til å fordøye helgas
tildeling.

AMBISIØS:

Står på økonomien
Trass i tildelingen av de nødvendige kronene, er det fortsatt
et stykke vei igjen før Dalseth
Jacobsen kan hevde at det økonomiske grunnlaget for rallycross-sesongen er i boks.
– Skal Jonas ha muligheten til
å delta under neste års NMrunder for klasse 1-biler innen
rallycross, er vi nødt til å skaffe
til veie 300.000 kroner. Tidshorisonten vi har til rådighet for
budsjettet må være innfridd er
to måneder, påpeker foreldre
og støtteapparat Unn Dalseth
og Per Børre Jacobsen.
Foreløpig jobbes det knallhardt med å ferdigstille et par
sponsoravtaler med aktører på
Østlandet.
– Vi har prøvd å henvende
oss til bedrifter i håp om å skaffe sponsoravtaler til Jonas satsing. Foreløpig har det vært fånyttes. Vi er avhengig av å skape
et økonomisk grunnlag for satsingen før den kan fortsette.
Økonomiske bidrag fra eventuelle sponsorer ønskes med andre ord velkommen, påpeker
foreldrene.

Blant de tre
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16-årige Jonas Dalseth Jacobsen har lagt en fantastisk sesong bak seg. I helga mottok han stipend pålydende 50.000 kroner som et av land
mest talentfulle talenter. Foto: Ivar Hjelvik

medaljer neste sesong, sier Dalseth Jacobsen om klassen som
omslutter 35 førere på nasjonalt
nivå.
Rallycross-føreren håper at
det skal være mulig for å løfte
karrieren opp på et nytt nivå.
– Den første sesongen som
rallycross-fører er den klart
vanskeligste. Deretter er ikke
stegene videre like lange. Etter
en debutsesong, som utelukkende har bestått av oppturer,
er man fullt klar over at nedturen fort kan komme, sier den
jordnære 16-åringen.

Lys framtid
Selv er unggutten ikke i tvil om
at han vil gjøre hva han kan for
å realisere det som forhåpentlig
utgjør neste steg på karrierestigen.
– Planen er å leie en rallycross-bil for neste sesong. Bilen
blir stående sørpå. Med bilen
følger det et team som er ansvarlig for å holde bilen i orden.
Å starte i NM-runden for rallycross betyr at jeg kan møte på
landets beste utøvere i klassen.
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skole, mener at han uansett vil
dukke opp under enkelte løp
under NM-runden til våren.

– Går alle planene i vasken,
skal vi uansett bruke vinteren
på å skru sammen en bilcross-

Kom fra ingenting
Harstad:

Jonas Dalseth Jacobsen
har gått fra nybegynner
til supertalent på rekordtid.
Ivar Hjelvik

I sin første sesong som motorsport-utøver sørget Dalseth Jacobsen for å komme som ukjent
lokal utøver til å regnes som ett
av Norges fremste motorsporttalenter.
– Det hele begynte med at jeg
kastet inn en søknad til årets utgave av Junior Challenge. Jeg
fikk starte, og vant dette bilcross-løpet. I landsfinalen på
Hønefoss fortsatte jeg med en
andreplass, sier 16-åringen.
I etterkant av bilcross-suksessen ﬁkk unggutten prøve seg
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åring som prøver en rallycrossbil for første gang, sier nestleder
i motorsportforbundets bilcross-utvalg, Vera Andresen.
Også når han fikk prøve en
såkalt formel basic-bil, sørget
han for å kjøre på tider som
sendte han høyt opp på resultatlista i konkurranse med andre førere.
– Dalseth Jacobsen kom fra
ingenting, og har levert en fantastisk sesong. Vi håper at suksessen fortsetter, og mener at
han er et talent utenom det vanlige. Han er også en jordnær og
sindig foregangsﬁgur for førere i
Nord-Norge. 16-åringen viser at
det er mulig å komme fra landsdelen, og samtidig hevde seg i
norgestoppen. Her bør sponsorer kjenne sin besøkelsestid.
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bil. Den skal tas i bruk under
kale løp, påpeker Dalseth
cobsen.
Elgsmellen 14.11.2009
Resultater for Finpistol
Klasse C 1.Mariell O. Vestnes, Finns
nes Pistolklubb, 546, 2.Magnus Kvitn
Finnsnes Pistolklubb, 525, 3.Leif Kvit
ne, Finnsnes Pistolklubb, 521, 4. Hild
Sydow, Harstad Pistolklubb, 495.
Klasse D 1.Bjørn Iversen, Tromsø P
stolklubb, 548, 2.Stian Solstad, Lyngsalpene Pistolklubb, 511, 3. Geir Pettersen, Harstad Pistolklubb, 504.
Resultater for Standardpistol
Klasse D 1.Bjørn Iversen, Tromsø P
stolklubb, 513, 2.Hilde Sydow, Harsta
Pistolklubb, 488, 3.Terje Nilsen, Trom
sø Pistolklubb, 482.
Resultater, Hurtigpistol
Klasse B 1.Magnus Kvitne, Finnsnes
Pistolklubb, 543, 2. Mariell O. Vestne
Finnsnes Pistolklubb, 542, 3.Bjørnar
Vestnes, Finnsnes Pistolklubb, 539,
4.Geir Pettersen, Harstad Pistolklubb
514.
Klasse D 1.Lillian Larsen, Lyngsalpene Pistolklubb, 539, 2. Hilde Sydow
Harstad Pistolklubb, 528, 3.Hermod
Hansen, Finnsnes Pistolklubb, 502.

Kvæfjord:

Avlyst

Faksimile fra Harstad Tidende mandag
16.november.

sjokkartet opplevelse. Vi hadde
ikke ventet slik kjøring av han i
det hele tatt. Mange sperret opp
øynene når de så unggutten i
aksjon under Junior Challenge.
Han viste prov på en bilkontroll
som er sjelden vare på ungdomsnivået, sier Isdal.

Sammenlignes med EM-vinner
Isdal har ingen problemer med
å sammenligne 16-åringen som
representerer NMK Hålogaland
med
motorsport-kometen
Mads Lysen (18).
– Han hadde et lignende
gjennombrudd som Jonas to sesonger tilbake. I fjor gjorde han
ytterligere framskritt, og ble europamester i rallycross - klasse
1. Slik jeg ser saken står ikke
Dalseth Jacobsens potensial
noe tilbake for europamesterens, mener Isdal.
Han har også gitt unggutten
fra Harstad nye utfordringer i
form av å takle andre typer bil.
Det har talentet taklet med
glans.
– Akkurat nå beﬁnner han seg
blant de 7-8-beste unge utøverne i landet. Men han er bare 16år, og har en lang vei å gå før
han er på toppnivå. Han har vist
oss en del av hans potensial, og
blir sett på som en spennende
utøver som er verdt å bygge vi-

dere på, sier motorsport-entusiasten.

Fisker etter sponsorer
Siden han ﬁkk oppleve 16åringen fra Harstad under Junior Challenge, har Isdal bestemt
seg for å gjøre hva han kan for å
hjelpe Dalseth Jacobsen på å realisere en rallycross-deltakelse
under neste sesongs NMrunder.
– Jeg er villig til å bruke kontaktnettet som jeg har opparbeidet gjennom 30 år på å prøve
å hjelpe Jonas. Han er nødt til å
leie bil og et team som ivaretar
bilen til enhver tid. Dette koster
et sted mellom 300.000- og
400.000 kroner. Per nå har vi
mange baller i lufta, og mange
positive tilbakemeldinger. Likevel kan jeg ikke gi noen garantier for om vi vil lykkes med å
bygge en økonomisk plattform,
sier Isdal før han fortsetter resonnementet:
– Forskjellen er stor for Jonas
del. Enten må han være en su-

veren utøver i den lokale bilcrossen. Ellers får han muligheten til å utvikle seg blant landets
beste motorsport-utøvere, mener Isdal.

JONAS DALSETH
JACOBSEN (bildet) møter på
nye utfordringer allerede 12. og
13.desember. Da er det unge
motorsport-talentet hentet sørover for å delta på John Hauglands vinterrallyskole på Geilo. –
Dette må i utgangspunktet betales for. Men Haugland mener at
Dalseth Jacobsen er såpass talentfull at han får kurset gratis,
forklarer Henning Isdal.
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