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Sport

Harstad Tidende lørdag 16. juni 2012

Nå går jeg for pallen
bør det absolutt være mulig å
komme i mål blant de tre beste,
mener han. Forrige helg deltok
Dalseth Jacobsen under motorsportsstevne i grusholla ved Åsegarden og fikk tøff konkurranse i
finalen av Viktor Sogge.

sørpå som skaffer meg sponsorer
utenfor Harstad-regionen. Uten
deres hjelp hadde denne satsingen ikke vært mulig, sier han.

Harstad IL
arrangerer

TINE
Fotballskole
for gutter og jenter i alderen
6-14 år, 25. - 27. juni på
Harstad stadion.
Pris kun kr 600,- inkl. lunsj
alle dagene, Tine bag/ryggsekk
og Tine t-skjorte
Påmelding til
m-noreng@online.no
Les mer på
www.harstad-idrettslag.no

Kjører godt
- Jeg er ikke overrasket over at
Viktor kjører bra. Han er en solid
fører som kjørte svært godt forrige
helg.. Han ledet på meg etter to
runder, men heldigvis fikk jeg et
kortere spor enn han på sisterunden og klarte å smette forbi. At jeg
får god konkurranse når jeg ikke
kjører NM- runder passer meg utmerket. Det gir god trening, mener han.
Jonas Dalseth Jacobsen sikter mot en pallplass under helgas NM-runde i rallycross på Dokka. Foto: Andreas Isachsen

Dokka:

Rallycrosskjører Jonas
Dalseth Jacobsen mener
det er fullt mulig å
komme blant de tre
beste i A-finalen på
Dokka søndag.
Motorsport
Andreas Isachsen

Søndag kjører forhåpentligvis
Dalseth Jacobsen sin tredje a-finale i NM- rallycross. Han mener
bestemt at han har potensial til å
hevde seg helt i toppen.

Suveren bil
- Kommer jeg meg til a-finalen
har jeg en pallplass som hovedmål. Jeg kjører nå en bil som er
helt suveren, og som sist den kjørte på denne banen oppnådde
klart bestetid. Unngår jeg uhell

Velkommen til toppoppgjør i 3. divisjon

HARSTAD IL - BODØ GLIMT 2
Harstad stadion søndag 17. juni kl. 16.15
Pris voksne kr. 100, studenter/ honnør kr. 50,- / barn gratis

Satser videre
Så langt har sesongen i rallycrossirkuset gitt Dalseth Jacobsen
mersmak og motivasjon til å satse
videre fremover. Men han innrømmer at mye er avhengig av
økonomi.
- Dette er en uhyre kostbar
sport å drive med. Av kontraktsmessige årsaker kan jeg ikke røpe
hvor mye dette koster, annet enn
at det beløper seg til flere hundre
tusen kroner hvert år. Heldigvis
hjelper mamma og pappa meg
med å skaffe lokale sponsorer, i
tilegg til at jeg har en sentral aktør

Dagens kampsponsor er:

Matchballene er gitt av:

Harstad Tigers spiller kamp i pausen ( 1. omgang ) og rett etter kampen ( 2. omgang )

Velkommen til fotballfest på stadion – vi heie på Harstad!

Meld deg på nå!
Startkontingenten
øker 22. juni.

30. JUNI 2012

BLI MED PÅ ÅRETS
LØPSFEST I TROMSØ!
LABB OG LINE BARNELØP • COOP MINIMARATON
ADIDAS-MILA • TORO HALVMARATON
FRONT EXPLORATION MARATHON

WWW.MSM.NO

