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ARENA-träffar i Vindelälvsdalen gav mersmak…. 
 
I slutet av september och början av oktober genomförde ARENA-gruppen 
informations- och samrådsträffar i Vindelälvsdalen från Ammarnäs till Vännäsby. 
Det blev inspirerande träffar med information, dialog och synpunkter för utvecklingen 
av ARENA Vindelälven. 
 
 
Det var ARENA-gruppen med Lars Fällman, Torbjörn Norrman, Olle Rosén och Leopold 
Sjöström som höll i trådarna för träffarna i Ammarnäs 24/9, Sorsele 25/9, Björksele 26/9, 
Hällnäs 1/10 och Vännäsby 2/10. 
 
VIKOM, Biosfärområde och ARENA Vindelälven 
 
Leopold inledde träffarna med en information om Vindelälvskommunerna ek för (VIKOM) 
som har till uppgift att främja Vindelälvsdalens utveckling samt att samordna nyskapande 
projekt och utvecklingsinsatser. 
Leopold berättade vidare kortfattat om idén med Vindelälvsdalen som Biosfärområde inom 
UNESCOs MAB-program (Man and Biosphere). Förslaget har initierats av VIKOM. Kajsa 
Bergren har anställts av Länsstyrelsen för att fram till sommaren 2014 driva en förstudie som 
underlag för en kandidatur och lansering av Biosfärområdet 2018. Förstudien finansieras till 
största delen av Världsnaturfonden (WWF) som visar ett stort engagemang i frågan. 
 
Biosfärområde Vindelälvsdalen bildar plattformen för kraftsamling av många aktiviteter i 
älvdalen, bland annat för ett nytt koncept som har namnet ARENA Vindelälven. Leopold 
berättade att varumärket ARENA Vindelälven sammanfattar nationalälven Vindelälven, 
Vindelälvsvägen och Vindelälvsleden, samhällen och byar, och bildar inramningen för 
utveckling av attraktiva motionsarrangemang och upplevelser i Vindelälvsdalen. 
 
VIKOM lanserar nu ARENA Vindelälven som ett utvecklingsprojekt 2013-2014 i samarbete 
med Leader Lappland, ARENA-partners och med EU-stöd från Leaderprogrammet. 
Projektet syftar till att utveckla Vindelälvsdalen som arena för attraktiva motionsarrangemang 
samt för att stärka landsbygds- och turismutvecklingen. 
Vårt motto är VindelälvsArenan, världens längsta motionsarena. 
 
 



VINDELÄLVSLEDEN – vinter- och sommarleden från fjäll till kust 
 
Lars, lars.fallman@vindelalven.se, projektansvarig för Vindelälvsleden, gav en historisk 
återblick och lyfte fram ledens status idag. 
VIKOM är huvudman för Vindelälvsleden, som lanserades i slutet av 1990-talet inom EU-
projektet ”Framtid Vindelälven”. Den är resultat av ett omfattande arbete med planering, 
rekognoscering, röjning, märkning, markupplåtelseavtal, skötselavtal och samråd med 
Länsstyrelsen, samebyar och andra intressenter. 
 
Vindelälvsleden är populär vintertid för snöskotertrafik och en förutsättning för att den unika 
draghundsstafetten Vindelälvsdraget ska kunna genomföras varje år under vecka 11. 
 
Vindelälvsleden omfattar också en sommarled (cykelled). Den är rekognoscerad och skyltad 
av Svenska Cykelsällskapet (SCS) men nyttjas hittills i begränsad omfattning. 
 
Inom konceptet ARENA Vindelälven planeras nu förbättringar av vinterledens kvalitet, 
tillgänglighet och marknadsföring. 30 dubbelsidiga skyltar med byanamn ska monteras före 
tjälperioden och 9 000 stakkäppar, som är märkta Vindelälvsleden, ska delas ut bland de 17 
föreningar som svarar för skötseln av leden. 
 
En dispensansökan har lämnats in till Länsstyrelsen om tillstånd till breddning av leden på 
några kortare avsnitt för att öka säkerheten och tillgängligheten. 
 
För att säkerställa ledens framtida skötsel tecknar VIKOM nya 3-åriga skötselavtal med 
föreningarna. Kvalitetssäkringen av skötseln kommer att ske genom en ledpatrull som åker 
hela ledsträckningen vid två tillfällen under vintersäsongen. Det är Sorsele, Lycksele, Vindeln 
och Vännäs kommuner som genom VIKOM svarar för den årliga skötselkostnaden på ca 
100 000 kr. 
 
VINDELÄLVSLOPPET – sommaräventyret med nya löpar- och cykelstafetten 
 
Torbjörn, tobba@sintorhb.se, projektansvarig för Vindelälvsloppet, inledde med en återblick 
på den stora motionsklassikern som arrangerades vecka 30 under perioden 1984-2003. 
Han pekade på det ökade intresset för löpning och cykling och att bland idrottsarrangemang i 
hela Sverige får han ofta frågan ”När ska ni köra igång Vindelälvsloppet igen?” 
 
Vindelälvsloppet är efterlängtat. VIKOM har därför samlat en idégrupp som under hösten 
2012 och våren 2013 har utarbetat ett motionskoncept, det NYA Vindelälvsloppet, som 
bygger på stafettklassikern Vindelälvsloppet men som förnyas med en öppen kombiklass för 
löpning och cykel. 
 
Arrangemanget planeras genomföras vecka 27 från Ammarnäs till Vännäsby under 3 dagar 
plus en nattetapp. På Torbjörns fråga till alla som deltagit i våra ARENA-träffar tyckte en 
övervägande majoritet att torsdag-lördag är den bästa tidpunkten. 
 
Torbjörn redovisade det tänkta upplägget med dagsetappindelningen, kombinationen av 
löpnings- och cykeletapper m.m. Han beskrev också behovet av funktionärer för 
stafettväxlingar, vätskeservice och som trafikvakter. Kontakter ska tas med Polisen för 
samråd i trafiksäkerhetsfrågor och arrangören, Vindelälvsloppets IF, ska rigga sin nya 
organisation. 
 
Den stora nyheten är elektroniskt tidtagningssystem som innebär en stor kvalitetsförbättring, 
bättre resultatservice och som minskar behovet av funktionärer. Tillgången till funktionärer i 
delar av Vindelälvsdalen är en kritisk frågeställning för Vindelälvsloppet och 
Vindelälvsdraget. VIKOM avser köpa in utrustningen inom ramen för ARENA Vindelälven. 



Den blir ett lyft för båda stafettarrangemangen och kan förstås också användas i andra 
Vindelälvsarrangemang. 
 
I början av 2014 räknar Torbjörn med att inbjudan till NYA Vindelälvsloppet 3-5 juli 2014 ska 
vara klar att läggas ut på Vindelälvens hemsida, www.vindelalven.se. 
 
VINDELÄLVSDRAGET – vinteräventyret med den unika draghundsstafetten 
 
Olle, olle.rosen@ubhk.se, projektansvarig för Vindelälvsdraget, inledde också med en 
återblick på den unika draghundstävlingen som arrangeras av Umeå Brukshundklubb varje 
år sedan 1988 under vecka 11, torsdag-söndag. 
 
Han framhöll glädjen hos deltagarna, funktionärerna och byarna som viktiga faktorer för 
Vindelälvsdragets framgång. Konceptet är uppskattat, det finns inga behov eller önskemål 
om förändringar i upplägget. 
 
Den stora nyheten är det planerade elektroniska tidtagningssystemet som innebär en 
smidigare hantering, bättre och säkrare resultatservice och som minskar behovet av lokala 
funktionärer. 
 
Vindelälvsdraget skulle kunna växa i deltagarantal, men boendekapaciteten i Vindelälvsdalen 
är en ”flaskhals”. Kommunerna och de lokala turistbyråerna behöver intressera ortsbor och 
fritidshusägare i Vindelälvsdalen att upplåta stugor, hus, lägenheter och enklare logi för att 
öka utbudet av ”arrangemangsboende” under Vindelälvsdraget och Vindelälvsloppet. 
 
Ett annat problemområde för Vindelälvsdraget är parkeringsytor för fordon i anslutning till 
växlingsplatser och målområden. Det är i första hand en kostnadsfråga att snöröja stora 
parkeringsytor men även en organisationsfråga. ARENA Vindelälven behöver utarbeta en 
långsiktigt hållbar lösning i samverkan med kommunerna. 
 
VINDELÄLVSPORTALEN – den nya, dynamiska hemsidan 
 
Leopold berättade att VIKOMs webbportal, www.vindelalven.se kommer att förbättras genom 
en omfattande uppgradering och modernisering. Informationen ska uppdateras och 
marknadsföringen ska bli tydligare. Biosfärområde Vindelälvsdalen kommer att exponeras på 
en egen sida, och portalen kommer också att kopplas till Facebook för att öka exponeringen. 
 
Leopolds reflektioner 
 
Jag vill för ARENA-gruppen tacka alla som deltog i våra träffar. Uppslutningen var bra med 
mellan 10-20 deltagare vid varje träff. Det finns vilja, stort kunnande, idéer och engagemang, 
en ”Vindelälvsanda” som har byggts upp under utvecklingen av Vindelälvsdraget och 
Vindelälvsloppet och som säkerställer att vi ska kunna fortsätta det framgångsrika arbetet 
med att utveckla VindelälvsArenan, världens längsta motionsarena. Jag vill också tacka Lars, 
Torbjörn och Olle för deras medverkan. Under våra träffar har jag ännu tydligare insett vilken 
värdefull kunskap och stort engagemang de bär med sig. 
 
ARENA Vindelälvens uppdrag är att stödja och utveckla attraktiva motionsarrangemang för 
att därigenom stärka landsbygds- och turismutvecklingen i Vindelälvsdalen och regionen. 
Jag tror att ARENA Vindelälven kan bidra till detta genom att tänka och agera långsiktigt, 
bygga med kvalitet och steg för steg, målmedvetet och tålmodigt. 
 
Välkommen till utvecklingen av ARENA Vindelälven, du behövs! 
------------------ 
 


