
Drammens Tidende Sport

Full fart på vann

BÅTRACE: Christian Zaborowski i båten Jotun 90 under 
Scandinavian Grand Prix Oslo i 2007. (Foto: Kyrre Lien/ 
SCANPIX )  

 Kjøp bilde 

 

Isachsen og Ullevålseter konkurrerer om å bli båtrace-fører til et 
rekordforsøk. 

Thea Pham Tran 

I forbindelse med et rekordforsøk i juli trenger offshore-piloten 
Christian Zaborowski en rattfører. Han sikter likegodt blant 
topputøvere i motorsporten. 
 
- Jeg ønsker å teste ut både Pål Anders og Sverre for å se om de 
kan være aktuelle for den jobben, sier Zaborowski. 
 
Ullevålseter og Isachsen, som begge er vant til høy fart og 
hestekrefter, trengte ingen store overtalelser før de takket ja. 
 
- Jeg elsker utfordringer, og jeg tror også vi som driver 
med forskjellige motorsportsgrener har litt å lære av 
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hverandre, sier Pål Anders Ullevålseter, som i vinter 
kjørte inn til en sterk andreplass i Dakar Rally. 
 
- 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, sier Sverre Isachsen. 
 
Sverre Isachsen leder årets Europamesterskap i rallycross.  
 
Tirsdag den 15. juni klokken 10.00 skal de to få prøve seg i 
offshore-båten til Christian Zaborowski i Vollen utenfor Asker.  
 
For sikkerhetsskyld skal Ullevålseter ta med seg motorsykkelen og 
Isachsen sin Ford Focus. Da spørs det om ikke Zaborowski får 
bryne seg med ny fartsdisiplin han også. 
 
 
 
 
 

Publisert onsdag 09. juni 2010 kl. 16:06.  
Sist oppdatert onsdag 09. juni 2010 kl. 16:15. 

Logg inn

Logg inn her
Mobilnummer

 

Passord 
 

Send meg passord på SMS

Ny bruker eller glemt passord?
Mobilnummer

 

Fyll inn mobilnummeret over for å 
få tilsendt et engangspassord. Du 
kan bytte passord når du har 
logget inn

Kommentarer 

SKRIV EN KOMMENTAR!
 
Registrert eller anonymt? 
ANONYMT: Du er fortsatt velkommen til å kommentere anonymt ved å skrive inn 
de fire tegnene i koden under. Da vil kommentaren din bli lest/godkjent av 
redaksjonen før publisering. 
REGISTRERT: Hvis du registrerer deg med mobilnummer og logger inn, slipper du 
å skrive kode og kommentaren din blir publisert umiddelbart. 

Mobilnummer og innlogging ber vi om for å holde et godt nivå på diskusjonene. 
Hvis du er logget inn, blir din kommentar publisert umiddelbart. Anonyme 
kommentarer må godkjennes av redaksjonen før publisering. 
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Skriv inn koden til venstre i feltet under:
 

Tittel

Skriv din mening her...

 

» Les reglene i sin helhet og hvordan vi håndterer 
overvåkningen. 

 Jeg har lest og akseptert regler for kommentarer på 
Drammens Tidende. 

Ditt navn   

Send
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