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Stortalentet
innfridde
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BEST: Jonas Dalseth Jacobsen.

Evenes:

Jonas D. Jacobsen
levde opp til forventningene og tok en
suveren seier på
Evenes Motorstadion.
Hans Viktor Øye
hvo@ht.no 905 87 776

ed fem heatseirer og
seier i finalen, skjønner
man at det ikke er tilfeldig at harstadgutten er utpekt
som landets største juniortalent.
I de innledende heatene viste
Jacobsen baklysene til samtlige
konkurrenter, og fosset over
målstreken i ensom majestet.

M

Dramatisk juniorfinale
Daniel Midling tok starten i juniorfinalen med sin svarte boble. Jonas Dalseth Jacobsen er lengst til venstre i sin sorte Opel Kadett.

SUVEREN: Her kommer Ulf Kildal i ensom majestet over målstreken med sin Saab.

Daniel Midling (NMK Hålogaland), Jonas Dalseth Jacobsen
(NMK Hålogaland), Kristian Rosø Knutsen (NAF Lofoten), Martin Rist Angelsen (NAF Lofoten),
Glenn Johansen (NMK Harstad)
og Henriette Andersen (NAF Lofoten) kvalifiserte seg alle til
landsfinalen for junior.

Første seier siden 1995
I bilcross åpen klasse lå det an
til et skikkelig røverheat i finalen. Med Ulf Kildal (NMK Hålogaland), Gunnar Anker Olsen
(NMK Hålogaland) og Viktor
Sogge Pedersen (NMK Harstad)
sammen, ventet alle på et skikkelig bikkjeslagsmål. Her er det

snakk om førere som i løpet av
helga viste at de ikke gir noe
med dørene. Da Gunnar Anker
Olsen kjørte ut, etter å ha hekta
borti Ulf Kildal, og Viktor Sogge
Pedersen var uheldig og havnet
nesten ute i geografien, ble det
aldri spennende. Ulf Kildal kunne bare rore sin oransje Saab
over målstreken.
Det var en spesiell seier. Ulf
Kildal har ikke vært aktiv på
mange år. Sist han vant et løp av
i følge han selv på Karlstad-banen i 1995.
– Så dette var utrolig moro,
sier han.
I dameklassen gjorde Mette
Bruun (NMK Hålogaland) akkurat som hun ville. Hun leder fra
start til mål i finalen. Det er for-

Satte banerekord i minneløp
Harstad:

Hesten var god. Kusken
var strålende. Morten
Carlsen styrte Face The
Enemy til seier i Ole Bendiksen Minneløp.

Trav - V5
Tore Skadal

Aldri har vi sett en raskere hest i
Harstad Travpark. Bodø-hesten
landet på 13.4 og det er ny banerekord i Harstad.
- Hesten var meget bra fra
start. Takk til svensk John Östman, som sporty slapp meg
frem underveis i løpet. I siste
sving følte jeg at jeg kunne slå
Creeks Tamina, sier Carlsen.
– Dette er stort. En av mine
største dager på travbanen, sa

en rørt Carlsen etter seier med
hesten som eies av kona.

Valuta
Carlsen ga publikum full valuta
og tidligere i år har vi ikke hørt
høyere juble fra publikum.
Det var vel fortkjent. Carlsen
kjørte offensivt og ga ikke ved
dørene – ikke noe lusekjøring,
Han fikk betalt for dette med ny
banerekord og 50.000 kroner.
Carlsen kjørte nok sitt livs beste
travløp noensinne, da han tok
hjem seieren i Harstad Travpark.
Harstad Travpark og Totonor
leverte et solid arbeidsstykke
denne løpsdagen. I tillegg gjorde løpsleder Jan Martin Bjerring
en fantastisk jobb med intervjuene. Slike arrangement ønsker
publikum. Dette er standarden

STRÅLENDE
SEIER:
Morten
Carlsen og
Face The Enemy på seremoniplass
med stalljenta
Hedda (t.v.)
og Inger Ann
Bendiksen
med barn.
Foto: Tore
Skadal

en bør legge seg på i sommerhalvåret når det er viktige travløp.
Derfor ble det også satt omsetningsrekord for året på banen med vel 50.000.

V5-omgangen
V5-1: Hans Chr Holm styrte
Kongsnor (9) inn til seier med
stø. Trass i galopper underveis
kom hesten tilbake. Finnmarkshesten var et førstevalg.
V5-2: Jomar Blekkan fikk tidlig
tet med Stomma fra Vesterålen.
- Den forsvarte seg bra mot slutten. Det holdt heldigvis helt inn,
sa Blekkan, som holdt unna for
en sterkt avsluttende Petula
Santana (15).
V5-3: Hoels Eld (6) fra Stall Eggum viste fine takter for Hans
Chr. Holm. Hesten var bunnso-

øvrig etter oppskriften hun laget
i helga, da hun vant samtlige
heat.
Merete Rose Jakobsen kom
på andreplass.
I rallycross nasjonal, under
2400 ccm, var Tord Bergersen
(NMK Harstad) suveren. Han
gjorde det ettertrykkelig klart
overfor klubbkameraten Stian
Andreassen hvem som var sjefen i klubben.
Roy Ove Jensen (NMK Tromsø) vant den største rallycrossfinalen, med Kent Åge Øyen
Johnsen og Carl Fredrich Lycke
(NMK Harstad) på de følgende
plassene.
Rallycrossklassen er noe amputert da det stilte henholdsvis
bare fire og tre førere til start.

lid for dagen, og travet feilfritt.
Den holdt fint unna for Vinter
Mezzo (5) på andre.
V5-4: HT-bankeren for dagen,
Glitner (4), ble gitt en flott reise
av Jomar Blekkan. Et løp på
vent. På oppløpet viste hesten
gode gamle takter og den reiste
fra alle konkurrenter.
V5-5: Creeks Tamina (6) med

Atle Solhus fikk overraskene lett
teten i første sving, og åpnet på
luftige 10.8. Det ble frisk kjøring
hele tiden. Trønderen fikk tidlig
selskap av Morten Carlsen og
Face The Enemy (12). Carlsen
angrep i siste sving, og hadde
seieren i sin hule hånd midt på
oppløpet.
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I finalen ble det mer dramatisk,
men også her viste Jacobsen
sine unike kjøregenskaper.
Hans argeste konkurrent, Daniel Midling, vant starten med sin
boble. Jacobsen kom like bak og
hekta seg i bakskjermen til Midling i første sving. Dette medførte at Midling snurret, mens Jacobsen kom på to hjul. På mesterlig vis fikk han kontroll over
bilen.
– Jeg trodde aldri jeg skulle
klare det, sier Jacobsen.
Han hadde mistet mye tid og
startet umiddelbart opphentingen. De ble innhentet en etter en og i vanlig stil kunne Jacobsen innkassere årets andre
seier
Det var en fight, mann mot
mann. Midling som måtte bryte
løpet bærer intet nag.
– Det er slikt som skjer i kampens hete, slår han fast.

