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Isachsen vant rekordtur

Vant rekordtur. Sverre Isachsen får styre båten i rekordforsøk 
mellom Tvedestrand og Skagen. (Foto: Per Abraham Grennæs)  

 Kjøp bilde 

 

Sverre Isachsen får styre båten i rekordforsøk mellom Tvedestrand og 
Skagen. Se bilder fra konkurransen! 

Per Abraham Grennæs 

I formiddag fikk Isachsen og konkurrent Pål Anders Ullevålseter 
noen minutter bak rattet på en heftig offshore 2-båt.

SE BILDER:Full fart på vann med Isachsen 
 
Rallycrossfører Isachsen eller endurokjører Ullevålseter hadde 
begge lyst til å holde rattet når Christian Zaborowski skal forsøke 
å sette rekord fra Tvedestrand til Skagen og tilbake igjen midt i 
juli. 
 
Zaborowski skal kjøre rekordforsøket som en del av
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forberedelsene til VM-runden i Arendal, der han kjører 
offshore 1.  
 
De to duellantene var store glis da de klatret opp fra cockpiten, 
men duellen kunne bare ha en vinner. 
 
-    Begge var flinke, men det er tydelig at det er en av 
dem som er mer vant til ratt enn den andre, sa 
Zaborowski. 
 
Og utropte etter hvert Isachsen til vinner. 
 
-    Jeg merket det allerede i første sving at han hadde dette i 
seg, andre bruker gjerne flere dager på det samme. 
 
Isachsen selv stortrivdes i båten, men hadde enda mer lyst til å 
prøve den store offshore 1-båten med en toppfart på over 200 
knop.  
 
Testkjøringen ble gjort i rett oppunder 100 knops fart. I 
rekordforsøket skal Isachsen styre og dele 
navigasjonsjobben med Zaborowski som gasser og styrer 
trimtank. 
    
LES OGSÅ: Full fart på vann 
 

Publisert tirsdag 15. juni 2010 kl. 14:54.  
Sist oppdatert tirsdag 15. juni 2010 kl. 15:24. 

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. 

Page 2 of 3Isachsen vant rekordtur - Sport - Drammens Tidende

17.06.2010http://dt.no/sport/isachsen-vant-rekordtur-1.5383437




