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Jon-Petter (22) vil kjøre fra norgeseliten
på Momarken

LANDSFINALE: Haldenseren Jon-Petter Malmberg kjører landsfinale i bilcross på
Momarken lørdag. Foto: Sebastian Backe Eriksen
Av Sebastian Eriksen Backe
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Haldenseren Jon-Petter Malmberg skal måle krefter med landets meste
bilcrossførere under Landsfinalen på Momarken til lørdag.
– Landsfinalen er jo bare et annet navn for Norgesmesterskapet i bilcross. Så de
beste fra hele Norge stiller til start på Momarken til lørdag, sier Malmberg.

Kvalifiserte seg i Brekka
22-åringen har kjørt godt gjennom hele sesongen, og vant blant annet
Sommerfestivalen i Brekka i juli. Men det var under vårløpet på den samme banen at
billetten til Landsfinalen ble sikret.
– Gjennom sesongen kjøres det noen kvalifiseringsløp der man må være blant
de seks beste for å bli kvalifisert til Landsfinalen. Et av de var i Brekka i våres,
der jeg hadde fullklaff og vant, forteller han.

– Hvordan var følelsen da du skjønte at du var kvalifisert?

GI GASS: Malmberg satser på å kjøre seg inn til en finaleplass på Momarken og
dermed sikre seg en plass blant de seks beste. Foto: Sebastian Backe Eriksen
– Det var hovedmålet mitt denne sesongen, så det var så klart en veldig god følelse,
sier haldenseren som kjører for NMK Aremark.

Mye jobb med bilen
Malmberg viser stolt fram sin gule boble som han skal bruke under Landsfinalen.
Etter mye jobb i forkant gleder han seg til å gi full gass med den til lørdag.
– Jeg kjøpte den i våres og har jobbet mye med den for at den skal være best
mulig til lørdagen. Jeg tror hvert fall ikke det skal stå på bilen nå, for den
kjennes veldig fin ut.
Haldenseren forteller at jobben man gjør med bilen i forkant har mye å si for hvordan
det går i selve løpet.

GUL BOBLE: Haldenseren som kjører for NMK Aremark har jobbet mye for å få den
gule bobla klar for lørdagens Landsfinale. Foto: Sebastian Backe Eriksen
– Jeg vil vel si at 50% blir avgjort på verkstedet, mens 50% blir avgjort på
banen. Når de beste fra hele landet møtes er det små marginer som avgjør, og
man er avhengig av at bilen går bra, sier Malmberg.

– Vil bli blant de seks beste
Han startet med bilcross så sent som i 2013, men med en far som har kjørt i mange
år var det bare et spørsmål om tid før sønnen også falt for sporten. Fire år etterpå er
altså Malmberg allerede blant de beste i landet.
– Det er min første Landsfinale, så jeg gleder meg veldig. Det kommer både
venner og familie for å se på også, så jeg håper å gjøre det bra, sier Malmberg.
– Hvor bra?
– Kommer jeg til A-finale som vil si at jeg blir blant de seks beste, skal jeg være
veldig godt fornøyd. Det er høyt nivå og jeg har ikke kjørt så bra på Momarken
tidligere. Men jeg håper det snur nå, sier Jon-Petter Malmberg og smiler.

