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Vant NM-runde
i cross-kart
Jeg skal gjøre
mitt beste og
håper at det går
like bra fremover

Carl Henrik Lyche

Skien:

hold i betraktning. Siden forrige
NM- runde på Gjøvik har han ikke
fått trent en eneste gang.

Cross-kart talentet Carl
Henrik Lyche(14) gikk til
topps i 2. NM- runde i
Skien søndag.

Får ikke trent
– Det er klart det er en utfordring
for meg når jeg ikke får trent like
mye som mine konkurrenter. Jeg
har ingen egen bil hjemme i Harstad, da alt av utstyr er lagret i en
garasje på Østlandet. Jeg får bare
håpe at den formen jeg er i nå holder hele sesongen, og at ikke
mangelen på trening går ut over
prestasjonene i senere NMrunder, sier Carl Henrik.

Motorsport
Andreas Isachsen

tter å ha innledet sesongen
med en andreplass i første
NM-runde på Gjøvik for to
uker siden fikk fjortenåringen full
klaff under helgens runde.
Han vant alle tre innledningsheatene, og gikk til topps i finalen,
på tross av en dårlig start. Nå leder
han sammenlagt etter disse to rundene.

E

Favoritt
Neste NM-runde går av stabelen
om tre uker på Flå i Hallingdal. Totalt skal det kjøres fem NM- runder
før en sammenlagtvinner kåres.
Dersom den talentfulle Harstadkjøreren fortsetter i samme spor
som hittil, vil han seile opp som en
av de store favorittene til sammenlagtseieren.
– Jeg skal gjøre mitt beste og håper at det går like bra fremover.
Dersom jeg unngår å krasje eller
får andre uhell med cross-karten
skal jeg gi bånn gass resten av sesongen, lover han, og håper at han
snart kan få en egen trenings-kart
plassert hjemme i Harstad.

Ga full gass
– Jeg kom svært dårlig ut fra start
og lå en stund helt nede på femteplass. Da hadde jeg ikke særlig tro
på å vinne. Sakte men sikkert
avanserte jeg i feltet, og da jeg endelig kom meg til teten ga jeg full
gass og endte 20-30 meter foran
nummer to i mål, forteller fjortenåringen.
Hans prestasjoner på i crosskarten blir ikke mindre når man
tar hans manglende treningsfor-

LEDER NM: Cross-kart talentet Carl Henrik Lyche leder vant helgens NM- runde og leder nå sammenlagt. Foto: Privat

Sist etter krasj i A-finalen
Momarkedet:

Jonas Dalseth Jacobsen endte
sist i A-finalen etter å ha
snurret rundt i første sving.
Andreas Isachsen

KRASJET: Jonas Dalseth Jacobsen ble påkjørt bakfra i A-finalen i rallycross på
Momarkedet lørdag. Foto: Rune Johannesen



























Dalseth Jakobsen nådde sitt første
mål for sesongen, å komme seg
til A-finalen under sesongdebuten i rallycross på Momarkedet.
Håpet om en pallplass forsvant imidlertid etter få sekunder da han ble påkjørt bakfra
allerede i første sving i finalen.

Løpet ødelagt

God bil

– Det var skikkelig bittert, men
det er sånn som skjer i denne
sporten. Jeg lå som nummer to
ut fra start og følte at jeg hadde
god kontroll, men om det hadde
holdt helt til mål er umulig å si.
Når du merker at du blir påkjørt
bakfra, snurrer rundt og mister
all fart, er i realiteten hele løpet
ødelagt. Jeg fullførte imidlertid,
da man aldri kan vite om andre i
feltet får problemer og ikke
kommer seg til mål, men jeg
hadde aldri noen sjanse til å ta
igjen feltet, forteller han.

Dalseth Jakobsen stilte til start i
sin for sesongen innleide Citroen Saxo, en bil han ikke hadde
kjørt konkurranse med tidligere.
– Det tar selvsagt litt tid å venne seg til bilen, men i dag følte
jeg det gikk bedre og bedre i
mellomheatene, noe også tidene
viser. 6. -5. og 4. beste tider viser
at det gikk raskere og raskere etter hvert som jeg ble mer kjent
med bilen. Jeg vet at jeg har fått
en god bil, nå er det bare opp til
føreren å prestere, sier han.

Høyere nivå
Blir litt forbannet
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Han sier at det var føreren som
kjørte i han bakfra som var skyld
i uhellet, men bærer ikke noe
nag til han av den grunn.
– Man blir jo litt forbannet og
det koker litt i topplokket der og
da, men det går fort over. Jeg
kjenner godt føreren som kjørte i
meg, men har ikke rukket å snakke med han om hva som egentlig
skjedde. Episoden er uansett
glemt nå fra min side. Nå handler
det om å se fremover mot neste
løp som går om to uker i Melhus
utenfor Trondheim, sier han.

Han syntes det var artig å være
tilbake i rallycross- sirkuset etter
et år som cross-kart kjører i fjor.
– Jeg treffer igjen mange av
dem jeg ble kjent med for to år
siden, og jeg merker at nivået er
blitt høyere enn det var sist jeg
kjørte rallycross. Jeg har imidlertid fortsatt ambisjoner om å
være med å kjempe om en plass
på pallen når sesongens fem
NM- runder er kjørt, mener en
optimistisk Jonas Dalseth Jacobsen som ikke lar seg knekke av
uhellet i sesongpremieren.

