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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

S torfint besøk er ventet til
Evenes Motorstadion på
Moan lørdag og søndag.

Det lokale talentet Jonas Dalseth
Jakobsen (19) får besøk av team-
kompis Daniel Holtan, som er
norgesmester i rally. Holtan tar
turen nordover fra Vikedal i Roga-
land.

Christoffer Lia fra Ytre Ene-
bakk er også påmeldt.  Han er tre-
dje best i den nordeuropeiske cu-
pen NEZ i rally-
cross.

Alle tre parke-
rer rallybilene
sine denne helga
for å delta i bil-
crossløpet.

20 timer
Dermed blir det
ekstra jobb for
mekanikerne
Gunnar Anker
Olsen og Per Børre Jacobsen. Nå
skal ikke bare bilen til Jonas Dal-
seth Jacobsen settes i stand. Ytter-
ligere to biler skal være startklare
og i en forfatning som gjør at de
holder begge løpsdagene. Det vil
si, Jonas har lånt ut sin egen favo-
rittbil til norgesmesteren og skal
selv bruke en reservedoning.

– Normalt tar det sju-åtte timer
å klargjøre en bil. Nå blir det nær-
mere 20 timer med arbeid i gara-
sjen, kanskje mer, men det er
verdt slitet når vi vet hvem som
kommer nordover for å kjøre, sier
Dalseth Jacobsen mellom sla-
gene.

I  bakgrunnen blandes gult
gnistregn fra en vinkelsliper med
blåskjæret fra sveisearbeidet. De-
ler skrus under bil. Panser står på
vidt gap og ønsker velkommen til
et dykk med riktige hjelpemidler.
Skjermer rettes ut. Kan denne de-
len brukes? Ikke det, nei. Vi tester
noe annet.

Sosialt
– Artig at to av landets profiler tar
turen for å se hvordan vi har det i
nord. De driver mer profesjonelt

og er i en annen divisjon enn oss
når de kjører rally. Nå skal de prø-
ve seg i bilcross. Det blir annerle-
des 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 ho-
det 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 pre-
stasjon hittil med andreplass i
NM-runden i Skien.

Femteplass totalt er ståa etter
fire runder. Den femte, finalerun-
den, finner sted på Gardermoen

midt i september.
Da dreier det seg
om konsentra-
sjon, timing, flaks
og klampen i
bånn for å kjøre
seg opp til pall-
plass i sammen-
draget.

– Jeg er ett po-
eng bak fjerde-
plassen. Det er et
stykke til bronse

og sølv, men ikke umulig. Om
nummer to og tre har en dårlig fi-
nalrunde, samtidig som jeg får
maksimal uttelling, kan det rekke
til pallen, sier han.

Høyt nivå
Før det handler alt om bilcross på
hjemmebane til helga. Dalseth Ja-
cobsen har mellom NM-rundene
sørpå vært med i to konkurranser
i regionen.

– For meg er det viktig å kjøre
løp også i Nord-Norge. Jeg ønsker
å være en del av miljøet, som be-
står utelukkende av trivelige folk.
Det framstår kanskje ikke bestan-
dig slik i media, men alle jeg om-
gås er fantastiske mennesker med
en felles interesse for motorsport.

Han vant vårløpene i Harstad
og på Dyrøy, og er i form av sine
tidligere prestasjoner naturlig i fa-
vorittsjiktet på Evenes.

– Nivået på førerne i nord er
høyt. Det blir tøff konkurranse.
Mange har nok lyst til å yppe når
det stiller to kjente deltakere til
start, og det vil nok gjøre løpene
ekstra interessante også for publi-
kum, spår Dalseth Jacobsen.

Harstad/Evenes:

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

Mange har
nok lyst ti l
å  yppe når

det sti ller  to
kjente delta-
kere ti l start
Jonas Dalseth Jacobsen

Mekker bil for
norgesmester

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
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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.

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


