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Jamlin
ng Norgaay, son tiill den väärldsberrömde sh
herpan T
Tenzing Norgay,
N
kommeer till Svverige förr att delaa ut Tenzingprisset
Jamling k
kommer i november till Sverigee för att deela ut Tenzzingpriset, som uppka
allats efter
hans far. Tenzing Norgay
N
varr tillsammaans med Ed
dmund Hilllary först i världen att
a bestiga
Mount E
Everest 19553. Jamling
g själv delltog i den berömda IMAX-exp
I
peditionen på Mount
Everest, har blivit belönad av
a Dalai L
Lama och hans
h
bok har
h legat ppå New Yo
ork Times
bestsellerrlista.
Jamling Noorgay bestegg själv världeens högsta beerg 1996. Haan deltog då i David Breaashears beröm
mda IMAXexpeditionn. Vid expedditionen inträäffade en avv Mount Eveerests störstaa katastroferr, en storm där
d över tio
klättrare dog. Jamling och hans ko
ollegor riskerrade sina liv
v för att rädd
da sina medkklättrare och mottog His
Holiness D
Dalai Lamas Reward för sin
s insats.
Han har ävven skrivit boken ” Toucching my fathhers soul” so
om gick upp på New Yorrks Times beestsellerlista
och driverr idag ett treekkingföretag
g i Nepal saamt organisaationen Tenzing Norgayss Climbing Club
C
för att
stötta barnn i Nepal.
- Tenzings Norgays beedrift 1953 ärr ett fantastisskt exempel på hur viktiga vägledaree är. Jamling
g har valt att
gå i sin faars fotspår occh förvalta det
d arv som forsätter att inspirera människor öveer hela värld
den än idag,
säger Renaata Chlumskaa, jurymedlem.
Tenzingpriiset instiftadees 2009 för att belöna occh uppmärkssamma perso
oner och väggledare som stått bakom
en stor preestation och gjort
g
den mö
öjlig. Jamlingg Tenzing No
orgay komm
mer att dela ut priset i Sto
ockholm den
24 novembber 2010.
v Pär Johan
nsson, ledaree för Glada Hudikteatern
H
som gjort deet möjligt förr
Förra åretss pristagare var
utvecklinggsstörda att bli uppmärksaammade skåddespelare.
För mer infformation vän
nligen kontak
kta:
Emelie Klein, press, Ten
nzingpriset

Mona Örjjansdotter Jo
ohansson, Teenzingpriset

073-209 84 74
emelie.kleinn@tenzingprisset.se

08-407 36
6 10, 070-294
4 78 10
mona.orjaansdotter@ten
nzingpriset.se
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_______________________
www.tenzin
ngpriset.se
Bakom varjee betydande frramgång finnss en vägledandde person. Någ
gon som bordee uppmärksam
mmas och uppm
muntras.
Tenzingpriseet® instiftadess 2009 för att belöna
b
de väggledare som fin
nns bakom en stor
s prestationn och gör den möjlig.
Pristagarenn utses av Tenzzingprisets juryy och offentligg
ggörs den 22 november 2010
0 via pressmedddelanden sam
mt
Tenzingpriseets webbplats. Vill du nomin
nera en vägleddare till årets Tenzingpris?
T
Skicka
S
ett maill till info@tenzzingpriset.se.

