
Kvalitet hele veien...
-  Vi har kunder fra fra hele Norge 

og for oss er ingen jobb for liten eller for stor.

-  Service gjør vi etter fabrikkens spesifikasjoner og ofte utfører vi  
en del ekstra som vi har erfart er viktig for at bilen DIN skal være tipp topp. 
Vi firer ikke på disse kravene for å få bilen fort unna....

Børge Olsen Racing AS 
Klampavikveien 4C, 5300 Kleppestø 
Tlf. 5615 6500 Fax 5615 6501 
post@boracing.no MTM tuning - service - Rototest - EØS-kontroll - fylling av klima - 4wd hjulstilling
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Pål-Arvid Blytt 
klar for ekstrem-

race i USA

«Polly» vil

FLY



I verkstedet hos Polly Motor
sport i Godvik modifisererer 
de biler, effektmåler biler og 
båtmotorer, og kjører på rullen
de landevei for biler med to og 
firehjulstrekk.

Kundene er som regel lystne 
på å få trimmet bilene sine. Pål-
Arvid har selv tatt helt av med 
sin egen Pontiac Trans Am.

INTERESSERT LENGE
– Jeg har alltid hatt stor bilin
teresse. Den første bilen ut var 
en Fiat Ritmo Abarth jeg kjøpte 
i 1988. Denne ble trimmet til 
160 hester, noe som var bra for 
en 950 kilo tung bil. Bilmiljø
et i Bergen var stort allerede 
den gang, og jeg var med på det 
meste av fart og spenning, sier 
Polly.

Senere ble det Volvo med tur-
bo, deretter Granada med V8, 
og nå sist en Pontiac Trans Am 
som ble kjøpt i år 2000.

– Jeg så en film i 1990 om 
verdens raskeste landeveisløp! 
Silver State Classic Challenge 
heter løpet, og blir kjørt like 
utenfor Las Vegas i Nevada. 
Løpet strekker seg over 90 
miles (cirka 145 kilometer). 
40 grader celsius om dagen og 
under frysepunktet om natten 
skaper mange utfordringer, 
deriblant telehiv, skimring, 
sprekker, huller i asfalten og 
kjøleproblemer.

PålArvid ønsket lenge å prø
ve seg på utfordringen.

– Det tok meg ti år før jeg 
kom meg bort første gang. I 
mai i år 2000 leide jeg en Dod
ge Viper leiebil som vi gjorde 
noen justeringer på, monterte 
fem punkts setebelter og annet. 
Vi tømte bilen for tepper, midt
konsoll og andre ting som kun
ne spare vekt. Brannsluk
kingssystem måtte også 
monteres.

Målet med turen var å 
bli kvalifisert til å kjøre 
i den hurtigste klassen, 
Unlimited. For å bli kvali-
fisert, måtte Pål-Arvid ha 
deltatt og fullført et løp i 
over 250 kilometer i timen 
i gjennomsnittshastighet!

pRøvE oG fEILE
PålArvid fullførte med en 
gjennomsnittshastighet på 
256 kilometer i klassen. Der
med er han nå kvalifisert 
for den hurtigste klassen.

Syv år er gått, modifise
ringer er gjort underveis de 
siste årene.

Den sorte Trans Am’en har 
fått tildelt hele 1407 hestekref
ter. Ingen andre har kjørt med 
så mye krefter i dette løpet tid
ligere. Håpet om å sette rekord 
i år er en drøm for «Polly», som 
konkurrerer mot 250 andre 
biler.

– Jeg vil gjerne takke Amcar, 
American Car Club of Norway, 
som gjør dette realistisk for 
meg å gjennomføre. De spon
ser store deler av turen og tar 
seg av alt det papirmessige, sier 
PålArvid.

I forkant av USAløpet blir 
det også en tur til Mercedes sin 
testbane i Tyskland. Testene 

der er avgjørende for om bilen 
er bra nok til å delta i USA.

– Der kan jeg virkelig få 
dra den helt ut og få se hvor
dan bilen oppfører seg i fart, 
sier han.

vERdENS RaSkESTE
Bilen er ribbet innvendig, bur 
og Momo racingstoler er inven
taret.

– Jeg valgte en Pontiac Trans 
Am fordi den har et veldig bra 
karosseri for å kunne holde 
høye hastigheter.

Det må gå veldig fort om en 
skal henge med! Rekorden er 
på 26 minutter, hele 334 kilome
ter i timen i gjennomsnittshas
tighet. Dette betyr at bilen må 
kunne gjøre over 370 kilometer 
i timen på strekkene.

  Det ryker til en del bensin 
på et slik race, hele 200 liter på 
25 minutter.

CAMILLA SMISTAD TOFTERÅ

POLLYS FARTSMASKIN
Pål-Arvid «Polly» Blytt har bygget på 

sin Pontiac Trans Am i syv år. Nå skal han kjøre 
verdens raskeste landeveisløp. 

n

kLaR: Pål-Arvid Blytt er kalr for Silver State Classic Challenge med                          sin Trans Am. FOTO: CAMILLA SMISTAD TOFTERÅ

Jeg valgte en Pontiac Trans Am fordi 
den har et veldig bra karosseri for å 
kunne holde høye hastigheter.

PÅL-ARVID «POLLY» BLYTT, bilentusiast

RaSk: Bilen gjør 0-200 km/t unna på 5,5 sekunder.

kRafTIG: Det er store krefter under panseret.

RIBBET: Alt annet enn nødvendig inventar er ribbet for å spare vekt.
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POLLYS FARTSMASKIN

KLAR: Pål-Arvid Blytt er kalr for Silver State Classic Challenge med                          sin Trans Am. FOTO: CAMILLA SMISTAD TOFTERÅ

Fakta
Navn: Pål-Arvid «Polly» Blytt
Alder: 36 år
Bil: Pontiac Trans Am
Motor: Ni liter, big block
0-100: 2,2 sekunder.
0-200: 5,5 sekunder.
0-300: 12 sekunder.
Sivilstatus: Singel
Hjemmeside: 
www.pollymotorsport.no

Visste du at
...Polly kjører cirka ti løp i året, 
på bane og dragrace. I 2006 
vant han blant annet Vest-
landscupen i dragracing.

?

L ø R D A G  2 4 .  F E B R U A R  2 0 0 7 �


	Text1: 
	---: 


