Boganmeldelse
Kappløp gjennom Alaska
Robert Sørlies gullferd mot Nome
Af Lars Monsen og Nina
Skramstad
Kan købes via nettet på adressen:
www.larsmonsen.no, Pris: 398
Nkr.
Anmeldt af Susan Hansen
“I mars 2003 var sensasjonen et
faktum. En nordmann hadde vunnet
det prestisjetunge sledehundløpet i
Alaskas villmark. “Kappløp
gjennom Alaska” beskriver de
1800 kilometerne mellom
Fairbanks og Nome der Sørlie
sjokkåpnet i ekspressfart. Ferden
videre gjennom villmarka og ut
mot Beringhavet er en eventyrlig
beretning om mangel på søvn,
hallusinasjoner, ensformige mil
alene i den forblåste løypa,
orientering over frossen tundra i
nattemørket, og en tilsynelatende
endeløskamp mot bitende kulde og
vind. Foruten å beskrive selve
løpet, gir boken også mye
bakgrunnsinformasjon om
hundetyper, utrustning og
teknikker, kjørerne bruker, register
over ord og uttrykk i hundekjøring,
samt det komplette regelverket for
Iditarod.”
Plads til begejstring!

SIBERIAN HUSKY

Lars Monsen og Nina Skramstad
har skrevet en fantastisk bog om
Sørlies guldfærd mod Nome i
verdens længste slædehundeløb,
Iditarod.
Jeg kan måske være let at begejstre,
men jeg elsker at læse bøger –
specielt gode bøger, der har en
evne til at klistre sig til én, så man
både “går i seng med den om
aftenen og står op sammen med
den næste morgen”. En bog, der
også insisterer på at sidde med til
bords, sådan en bog er “Kappløp
gjennom Alaska”! En bog, der har
det hele med:
– Roberts Sørlies opvækst, så man
har en forståelse for, hvorfor
manden vælger det ultimative;
nemlig at deltage i Iditarod. Vi får
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at vide, hvad det kræves, når man
vil være med i toppen og allerhelst
vinde. Det er ikke gratis, og man
kommer ikke sovende til sejren.
– En oversigt med billede og tekst
over de hunde, som Sørlie vælger
at tage med til løbet – og det er alle
hunde med stort potentiale. Når det
er nødvendigt at sætte en hund af,
kan man bladre tilbage til
oversigten og (måske) danne sig et
billede af, hvad det betyder for en
musher at fravælge en hund –
måske den bedste.
– Bogen er kronologisk opbygget,
hvor vi følger Robert Sørlies løb, de
tanker han gør sig undervejs, hans
kamp mod trætheden og de øvrige
konkurrenter.
– Bogen indeholder desuden små
biografier af løbets øvrige store
personligheder – mushere, der har
været med i mange år: Charlie
Boulding, Martin Buser, Jeff King
og Rick Swenson – for blot at
nævne nogle få.
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Bogens layout er helt i top med
mange meget flotte billeder, der
taler for sig selv.
Er du til eventyret, er det en bog,
der SKAL læses!

