Dakarföraren Annie Seel står på startlinjen i årets Midnattssolsrally med Chloe Jones
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Dakarföraren Annie Seel lyfter
internationell tjejsatsning i
Midnattssolsrallyt
I sista avsnittet av vår podd Maqt & Miljoner kan du lyssna på Annie Seel
: Lyssna på podden här
Här kommer lite info om Annie och Midnattssolsrallyt:
Dakarföraren Annie Seel står på startlinjen i årets Midnattssolsrally som går

av stapeln 26-30 juni i Vimmerby med omnejd. Med åtta starter i Dakarrallyt,
både med motorcykel och bil, och flera meriter i klassisk rally, jobbar Annie
nu aktivt med att få in fler kvinnor i motorsporten.
Hon promotar det internationella förbundets satsning Women in Motorsport
och har precis blivit ambassadör för Rallye Aicha des Gazelles, världens enda
offroad rallytävling enbart för kvinnor.
– Jag har tävlat i 30 år och brinner fortfarande för min sport. Och jag brinner lite
extra för att nya tjejer ska börja. Därför kommer jag ha med mig Chloe Jones som
kartläsare, en ung engelsk tjej som är i början av sin karriär. Att kunna dela min
kunskap till en ny generation känns extra roligt, förklarar Annie Seel.
Midnattssolsrallyt är Sveriges stora tävling för klassiska rallybilar där bland
annat Stig Blomqvist är en av de givna stjärnförarna. Annie Seel har ett flertal
gånger vunnit Ewy Rosqvists pokal som bästa dam, och även tagit segrar i
1300-kubiksklassen.
För blott 19-åriga Chloe Jones från England blir det Sverigedebut.
– Mitt mål är att tävla internationellt och ha ett eget team. Den stora drömmen
är Dakarrallyt. Det här blir första gången jag tävlar i Sverige, en ära att få åka i
ett så klassiskt rally och lära av rutinerade Annie, berättar Chloe Jones.
Midnattsolssrallyt startar onsdag 26 juni i Vimmerby med en specialsträcka
på kvällen. Rallyt fortsätter sedan varje dag med utgångspunkt i Vimmerby
fram till målgången lördag 30 juni. Rallyts 80 mil inklusive 17 specialsträckor
är en riktig utmaning för historiska rallybilar
– Midnattssolsrallyt är en folkfest och jag ska försöka sladda lite extra för
publiken. Min lilla Toyota ”Killer Starlet” har ju fått egna fans, skrattar Annie
Seel.
Annie Seel har startnummer 34 och kör en Toyta Starlet 1300 från 1979.
Midnattssolsrallyts officiella hemsida:midnattssolsrallyt.com

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för
alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och
idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det
kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6
miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben
sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information:
www.1.6miljonerklubben.com.
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