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Mekker bil for
norgesmester
Harstad/Evenes:

Det er hektisk i en
garasje i Kanebogen.
Biler til tre av landets
mest lovende førere skal
klargjøres foran helgens
løp i Evenes.
Motorsport
Øyvind Askevold Kaarbø
oak@ht.no - 911 01 861

torfint besøk er ventet til
Evenes Motorstadion på
Moan lørdag og søndag.
Det lokale talentet Jonas Dalseth
Jakobsen (19) får besøk av teamkompis Daniel Holtan, som er
norgesmester i rally. Holtan tar
turen nordover fra Vikedal i Rogaland.
Christoffer Lia fra Ytre Enebakk er også påmeldt. Han er tredje best i den nordeuropeiske cupen NEZ i rallycross.
Alle tre parkerer
rallybilene
sine denne helga
for å delta i bilcrossløpet.

S

og er i en annen divisjon enn oss
når de kjører rally. Nå skal de prøve seg i bilcross. Det blir annerledes for dem. Og det gir åpning for
lokale førere, som vil synes det er
stas å kjøre fra en norgesmester,
sier Dalseth Jacobsen før han gjør
en nøye vurdering av et hull i døra
på førersiden.
Det er ikke bare hardt arbeid,
svette og skitt under neglene.
Denne sportsbransjen er sosial.
Det er tid til både naboprat og et
hei til nysgjerrige som stikker hodet innenfor garasjeporten for å
sjekke ståa. En skvett kaffe må
også til for å få et perfekt resultat.

Vil på NM-pallen

Dalseth Jacobsen deltar selv i
NM-sirkuset i rally. Første helga i
august sto han for sin beste prestasjon hittil med andreplass i
NM-runden i Skien.
Femteplass totalt er ståa etter
fire runder. Den femte, finalerunden, finner sted på Gardermoen
midt i september.
Da dreier det seg
om konsentrasjon, timing, flaks
og klampen i
bånn for å kjøre
seg opp til pallplass i sammendraget.
20 timer
– Jeg er ett poDermed blir det
eng bak fjerdeekstra jobb for
plassen. Det er et
Jonas Dalseth Jacobsen
mekanikerne
stykke til bronse
Gunnar
Anker
Olsen og Per Børre Jacobsen. Nå og sølv, men ikke umulig. Om
skal ikke bare bilen til Jonas Dal- nummer to og tre har en dårlig fiseth Jacobsen settes i stand. Ytter- nalrunde, samtidig som jeg får
ligere to biler skal være startklare maksimal uttelling, kan det rekke
og i en forfatning som gjør at de til pallen, sier han.
holder begge løpsdagene. Det vil
si, Jonas har lånt ut sin egen favo- Høyt nivå
rittbil til norgesmesteren og skal Før det handler alt om bilcross på
hjemmebane til helga. Dalseth Jaselv bruke en reservedoning.
– Normalt tar det sju-åtte timer cobsen har mellom NM-rundene
å klargjøre en bil. Nå blir det nær- sørpå vært med i to konkurranser
mere 20 timer med arbeid i gara- i regionen.
– For meg er det viktig å kjøre
sjen, kanskje mer, men det er
verdt slitet når vi vet hvem som løp også i Nord-Norge. Jeg ønsker
kommer nordover for å kjøre, sier å være en del av miljøet, som beDalseth Jacobsen mellom sla- står utelukkende av trivelige folk.
Det framstår kanskje ikke bestangene.
I bakgrunnen blandes gult dig slik i media, men alle jeg omgnistregn fra en vinkelsliper med gås er fantastiske mennesker med
blåskjæret fra sveisearbeidet. De- en felles interesse for motorsport.
Han vant vårløpene i Harstad
ler skrus under bil. Panser står på
vidt gap og ønsker velkommen til og på Dyrøy, og er i form av sine
et dykk med riktige hjelpemidler. tidligere prestasjoner naturlig i faSkjermer rettes ut. Kan denne de- vorittsjiktet på Evenes.
– Nivået på førerne i nord er
len brukes? Ikke det, nei. Vi tester
høyt. Det blir tøff konkurranse.
noe annet.
Mange har nok lyst til å yppe når
Sosialt
det stiller to kjente deltakere til
– Artig at to av landets profiler tar start, og det vil nok gjøre løpene
turen for å se hvordan vi har det i ekstra interessante også for publinord. De driver mer profesjonelt kum, spår Dalseth Jacobsen.

Mange har
nok lyst til
å yppe når
det stiller to
kjente deltakere til start

AKTIVITET: Det går ikke bare unna i svingene, Tempoet er høyt også i garasjen hjemme hos familien Dalseth Jacobsen i
festen i Evenes til helga. Hjemmehåpet Jonas Dalseth Jacobsen skal ha den ene. Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

Harstad/Evenes:

Lødinge

Drømmer om
gamle høyder
I går kveld var drøyt 30 deltakere
påmeldt til helgens motorsportstevne i Evenes. – Normalt er
våre stevner godt besøkt. Denne
sesongen har det vært litt stusselig over alt, men vi håper at
mange kommer nå som vi har et
par trekkplaster. Tidligere hadde vi opp mot 100 førere. Det er
en drøm også denne gang, og
kan skje spesielt om førerne fra
innlandet kjenner sin besøkelsestid, sier Gunnar Anker Olsen
i NMK Hålogaland.

Lødingen:

Eskil Johansen (12) begynte
med skyting tidlig i år og i
helga ble han samlagsmester på bane i rekruttklassen.
Yngve Paulsen
NYKOMMER: Eskil Johansen.
Foto: Yngve Paulsen

I mesterskap arrangert av Sørbygd skytterlag på Hamarøy
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Daniel Holtan

VINNERBIL: Jonas Dalseth Jacobsen har vunnet to løp på to starter med denne
bilen i vår. Nå låner han den ut til en norgesmester i rally.
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VERDENSMESTER: Wenche Rydning bidro til lag-gull og tok individuelt sølv
under årets VM i flyfemkamp i Trondheim. - Artig å ta medaljene. Nå håper jeg
at NM-deltakelsen 22.-23. september blir et verdig punktum for sesongen.
Foto: privat

Vant gull og sølv i
militær femkamp
Trondheim/Harstad:

Wenche Rydning (33) kom
hjem med lag-gull og
individuelt sølv fra årets
VM i flyfemkamp. Nå står
NM-deltakelse for tur.

Militærsport
Ivar Hjelvik
ihj@ht.no - 476 09 932

Harstad-kvinnen sørget for å ta
hjem medaljene i mesterskapet
for luftforsvar, som ble arrangert
i Trondheim.
– Jeg er godt fornøyd med å
komme hjem med de to medaljene, selv om det ikke var langt
opp til den individuelle gullmedaljen, påpeker Rydning om
den individuelle konkurransen.
Der gikk landslagskollega Renate Evensen seirende ut av duellen med få poengs margin.

Takker svømmeklubben

Kanebogen for tiden. Mekanikerne Per Børre Jacobsen og Gunnar Anker Olsen er i ferd med å klargjøre tre biler til motor-

ens nye skytterhåp
var han suveren, og satte sine
mer kjente rekrutter fra Bjerkvik helt i skyggen. Til slutt ble
seiersmarginen på hele fire
poeng etter at finaleskytinga
var over, der han vant med
den habile poengsummen
338.
Det var han fornøyd med.
Men kvalitetene viste han

allerede under finalen i OfotCup i sommer. Da vant han
også den finalen.
– Begynte å skyte i februar
og det har gått veldig bra, sier
han beskjedent og forteller
han skal satse på skyting og vil
delta i mange flere konkurranser.
Ungdommen skryter av

sine trenere i Lødingen og forteller skyting er artig. Han er
kjempefornøyd med å vinne
sin andre større finale og for
det vanket det både klassepremie og medalje. Dermed tar
han opp arven etter skytterlagets mer kjente veteraner som
har toppet resultatlistene over
flere sesonger.

33-åringen jobber som kaptein i
Forsvaret. Hun har sitt daglige
virke på Bardufoss hvor hun jobber i avdelingen som innfaser de
nye NH90-helikoptrene til Kystvakt og Fregattvåpnet. Mye av
fritida går med til å på best mulig vis forberede seg til neste
konkurranse innenfor militær
flyfemkamp.
– Vi konkurrerer i hinderbane, skyting, svømming, fekting, orientering og en balløvelse. Etter gjennomført konkurranse kan hver utøver stryke en
øvelse. Den samlede vurderingen utgjør summen av de fem

beste øvelsene, forklarer Rydning.
Den tidligere svømmeren viste
at hun fortsatt behersker det våte
elementet på glimrende vis under
konkurransen. Hun sørget for suveren seier på denne øvelsen.
– Dette er en fin anledning til å
takke Harstad Svømmeklubb for
jobben de i sin tid nedla da jeg var
aktiv svømmer.
I skyteøvelsen opplevde hun
også å prestere et like godt resultat som vinnerne. Likevel var hun
misfornøyd med egen innsats i
denne øvelsen.
– En ok plassering. Men prestasjonsmessig kan jeg bedre, mener
Rydning.

Ser fram mot NM
Nå sørger Rydning for å forberede
seg godt foran det nærmest forestående mesterskapet. Inngangen
til mesterskapet er å fokusere på
sin egen samlede prestasjon.
– NM i flyfemkamp arrangeres i
Trondheim 22.-23 september.
Målet her er å gjøre en god prestasjon. Det viktigste er at jeg har levert en god NM-søknad. Så får en
eventuell ny medalje komme som
en bonus.
Før den tid har Rydning et par
generalprøver å se fram til. Den
første av dem er lokal.
– Jeg begynner med en lokal okarusell i regi av Harstad O-lag en
uke fram i tid. Så går det militære
norgesmesterskapet i orientering
av stabelen. Da får jeg to gode
gjennomkjøringer før sesongen
avsluttes i Trondheim, mener
Rydning.

– Skal til militær-OL
Det langsiktige målet inntreffer i Sør-Korea om tre år.
Der skal militær-OL avholdes. Går
det som Wenche Rydning håper,
blir det med henne som en del av
det norske laget.
– Konkurransen om å komme
med på laget har blitt veldig hard.
Men målet mitt er naturlig nok å
være en del av mannskapet som
sendes ned til Sør-Korea, sier
Rydning.
– Hvilken holdning har du til

idretten som du bedriver?
– Jeg har lyst til å gjøre det best
mulig. Så lenge det ikke kolliderer
med jobben i Forsvaret, prøver jeg
å delta. Samtidig er treningsinnsatsen som nedlegges betydelig.
Jeg er en flittig bruker av Grottebadet, og har orientert mye med
kartene som Harstad O-lag har
lagt ut som turorienteringskart.
Konklusjonen er at Harstad har
mange gode tilbud når det kommer til treningsmuligheter, sier
Rydning.

