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Fartsfantomer går til sjøs 
Enduroekspert Pål Anders Ullevålseter og rallycrossfører Sverre Isachsen er ikke 
redde for nye utfordringer. Nå skal de to prøve seg i Båtliv-medarbeider Christian 
Zaborowskis offshore-båt.
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- I forbindelse med offshore-racet i Arendal i juli skal jeg også delta i et rekordforsøk 
mellom Norge og Skagerak for Relekta Team Skagerrak. Til det løpet trenger jeg en pilot 
som skal ta seg av rattet, og jeg ønsker å teste ut både Pål Anders og Sverre for å se om de 
kan være aktuelle for jobben, sier Zaborowski til www.motorsport.no
 
Begge de to motorsport-essene er sponset av Relekta, og tirsdag 15. juni klokken 10.00 
skal de altså få prøve seg i offshore-båten til Christian Zaborowski i Vollen utenfor 
Asker. Dette blir en helt ny opplevelse, også for så pass fartsvante folk som MC-fører 
Ullevålseter og rallycrossmannen Isachsen. 
-Jeg elsker utfordringer, og jeg tror også vi som driver med forskjellige motorsportsgrener 
har litt å lære av hverandre, sier Pål Anders Ullevålseter til motorsport-nettstedet.
 
I vinter kjørte Ullevålseter inn til en sterk andreplass i Dakar Rally, og han vil også ta med 
seg motorsykkelen til Vollen. Heller ikke Isachsen, som nå leder EM lar redskapen stå 
hjemme:  
-Jeg er nok mer mer komfortabel i min Ford på land enn i en racerbåt på vann, men jeg har 
jo et konkurranseinstinkt og tar selvfølgelig utfordringen, fastslår Sverre Isachsen. 
 
Bildet: Christian Zaborowski, Sverre Isachsen og Pål Anders Ullevålseter. Foto: 
Båtliv/Relekta 
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