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Hon vill besegra 
ökenmonstret
Annie Seel var nära att sluta efter skadorna – nu kör hon Dakarrallyt
Axelskadan gjorde att An-
nie Seel gav upp. Hon kun-
de knappt ta på sig en trö-
ja och tappade tron på 
framtiden.

Men Dakarviruset hade 
etsat sig fast i kroppen 
hennes. Därför är hon till-
baka med målsättningen 
att bli en vinnare:

– Jag kan och vill inte  
låta bli.

Det är mer än tio år sedan 
hon körde sitt första Dakar-
rally, då med en mc och  
tävlingen avgjordes i  
Afrika.  Hon uppmärksam-
mandes för sin kamp och 
för att hon aldrig gav upp 
trots att hon tävlade med en 
fraktur i ett mellanhands-
ben. Hon fortsatte tävlandet 

varje år, hon körde med bru-
ten näsa 2009, hon vann 
damtävlingen trots att hon 
slet av ledbandet i tummen 
2010 och hon har gjort sig ett 
namn som rallyprinsessan.

Men när hon skadade  
axeln svårt och läkarna  
talade om för henne att  
karriären var över ramlade 
hon ner i ett stort mörkt hål.

Sporten hon älskade togs 
ifrån henne, och för Annie 
Seel började en mycket tung 
period, både fysiskt och 
psykiskt.

–Läkarna sa att jag skulle 
vara glad över om jag kun-
de leva ett normalt liv igen. 
Jag fick ge upp alla drömmar 
om Dakar, för även om jag 
hade tänkt att jag skulle 

kunna köra bil så 
måste man kunna 
skotta sig loss ur 
sanden och byta 
däck. Jag kunde 
knappt ta på mig 
en tröja, säger  
Annie Seel, 46.

”Behövde Dakar” 
– Då erbjöds jag att vara 

kartläsare och bläddra  
i papper tyckte jag att jag 
borde klara av. Det var en 
nödlösning för att ens få åka 
till Dakar, men jag kände att 
jag behövde Dakar och jag 
tänkte att om axeln blir bra 
så kanske jag kan köra  
någon gång.

Sand överallt, ingen 
sömn, för lite mat och all-

mänt jobbigt. Var-
för är Dakar ett 
måste i ditt liv?

– Alla dårar som 
håller på med det-
ta har blivit bitna 
av Dakarbug. Det 
är ett virus. Till 

och med läkarna som gör 
det på sin semester för att 
ta handom alla som är ska-
dade och slitna säger sam-
ma sak. Det är ett äventyr, 
man blir som en familj, trots 
att det är en hård och  
utslagsgivande tävlings-
form. Det är det  
stora äventyret och det går 
inte att förklara med ord. 
Man måste uppleva det,  
säger hon.

Efter att ha varit codriver 

2014 ska hon i år köra sin 
egen bil. Hon blev inbjuden 
att vara kartläsare åt team-
chefen hos Rallyraid, men 
efter en testkörning bad han 
henne att byta plats. Hon 
fick chansen att köra, även 
om hennes främsta uppgift 
är att köra för teamet.

– Det kostar en och en 
halv miljon att hyra en bil, 
de pengarna har jag inte  
i dag. Detta är en bra lös-
ning, säger hon.

Återvänder nästa år
– Alla som kan Dakarral-

lyt vet att det är åt helvete 
att komma dit första gång-
en och tro att du är något. 
Det gäller att behålla kylan 
för tävlingen är fruktans-

värt lång, säger Seel.
Målet är att komma tillba-

ka nästa år och året efter 
det, förhoppningsvis med 
en egen satsning

– I år är jag väldigt öd-
mjuk inför uppgiften, jag 
vill ta mig i mål. Nästa år vill 
jag däremot göra ett så bra 
resultat som möjligt, säger 
hon.

– Jag vill besegra monst-
ret Dakar, men det finns 
inga garantier. En liten miss 
och då är det över. I Dakar 
har man alltid något ogjort 
och man vill alltid ha  
revansch.

Därför tar viruset över 
och hon kommer tillbaka - 
år efter år.

 Anna Andersson

ETT RIKTIGT ELDPROV För vissa slutar Dakarrallyt med ett inferno och tårar. Foto: AP 
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n Premiär: Det första rallyt startade 
den 26 december 1978 i Paris, 
Frankrike och avslutades den 14 
januari 1979 i Dakar, Senegal.
n Historia: Tävlingen hette 
ursprungligen ”Rallye Paris-Dakar” 
eftersom det ursprungligen startade i 
Paris och avslutades i Dakar, men 
senare har bansträckningen ändrats, 
man har kört från Lissabon (Portugal) 
genom bland annat Spanien, 

Marocko, Mauretanien och Mali för 
att nå målet i Senegal. 1992 körde 
man genom Afrika och målet var 
Kapstaden i Sydafrika. Sedan 2009 
har tävlingen avgjorts i Sydamerika.
n Årets tävling: Den startar i 
Buenos Aires, Argentina den 4 januari 
och de tävlande kör sedan igenom 
Chile och in i Bolivia innan de 
återkommer till Argentina där de når 
målet den 17 januari. Totalt handlar 

det om 9 111km och de tävlande har 
en vilodag, den 10 januari för mc och 
quads, den 11 januari för bilar och 
lastbilar.
n Historiska segrare: Stephane 
Peterhansel, Frankrike, kallas även 
för ökenräven. Han har vunnit 
tävlingen elva gånger, senast 2013. 
Den enda kvinnan som vunnit är 
tyskan Jutta Kleinschmidt (2001).
n Dakar och döden: Totalt har 27 

deltagare mist livet under tävlingen, 
förra året omkom en mc-förare (Eric 
Palente) från Belgien. 
Lägg där till ett antal journalister, 
åskådare och servicemedarbetare 
som omkommit i samband med 
tävlingen, vilket gör att mer än 50 
personer har förlorat livet.
n Svenskar i Dakar 2015: 
Bil: Annie Seel– I fjol var hon 
kartläsare, nu är hon första svenske 

förare som kört loppet på mc som 
också kör det med bil. Hon vann 
damklassen 2010.

MC: Thomas Berglund– erfaren 
Dakarförare. Han har avslutat hälften 
av de sex rallyn han har kört och sat-
sar återigen på topp 20.
Mikael Berglund– Han och brodern 
Anders gör sina första Dakarrallyn.
Carl Hagenblad– Även han är 
debutant, han var mekaniker till 

Ronnie Bodinger 2012.
n Favoriter 2015:
MC: Marc Coma och Joan Bort 
Barreda, båda Spanien.
Bil: Nani Roma, Spanien, Nasser Al 
Attiyah, Qatar, Stephane 
Peterhansel, Frankrike, Giniel de 
Villiers, Sydafrika, Carlos Sainz, 
Spanien, Adam Malysz, Polen och 
Cyril Despres, Frankrike. 

9 111 KM, 1 VILODAG, MER ÄN 50 STYCKEN DÖDSFALL – DET HÄR ÄR DAKARRALLYT

Annie Seel.


