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Kraftsamling Vindelälven 2003
Vindelälven, orörd, kraftfull och inspirerande
Nationalälven Vindelälven ger så mycket inspiration. Den föder idéer, skapar aktiviteter,
engagemang, samarbete, framtidstro. Om vi skulle summera alla de aktiviteter som lockar
besökare från när och fjärran till Vindelälven året om skulle vi säkert bli rätt överraskade och
imponerade över mångfalden av hembygdsarrangemang, turistaktiviteter, fiskearrangemang,
natur- och kulturevenemang, sport- och motionsaktiviteter, nöjesarrangemang, företagsarrangemang, träffar, kurser, seminarier….
Kraftsamling
Det är lätt att bli hemmablind, att inte se Vindelälven, denna fantastiska naturresurs i
världsklass som vi har gemensamt från fjäll till kust. Utmaningen och möjligheten ligger i att
kraftsamla våra resurser, lyfta fram Vindelälven som en unik naturresurs, utveckla
Vindelälvsdalens profil och samarbetet.
Vindelälvsloppet och Vindelälvsdraget
Det var i juli 1984 som det första Vindelälvsloppet arrangerades. Det blev en flygande start
för en ny unik löparstafett, och vi red på en motionsvåg som drog fram över Sverige.
Den kulminerade i början av 90-talet när många kände att nu får inte Vindelälvsloppet bli
större, det blev för trångt till och med i vår glesa Vindelälvsdal.

De senaste 10 åren har tyvärr blivit en successiv kräftgång, och idag är Vindelälvsloppets
framtid hotat. De ideella krafterna i Vindelälvsloppets IF och alla entusiastiska människor i
Vindelälvsdalen ger dock inte upp. Vi måste vara rädda om det vi har, vi måste se framåt, det
vänder och kan bara bli bättre.
Vindelälvsdraget drog första gången fram längs Vindelälven i mars 1988 och har blivit ett
mycket populärt arrangemang inom hundsporten med spänning, fart och glädje.
Arrangörsstaben inom Umeå Brukshundklubb och energiska människor i Vindelälvsdalen gör
ett engagerat ideellt arbete, men man jobbar under tuffa vinterförhållanden och med små
ekonomiska resurser. Man balanserar på knivseggen, och vore det inte för att man känner
glädjen och gemenskapen under arrangemanget skulle Vindelälvsdraget kanske redan varit
historia.
Jubileum
Vindelälvsloppet firar sitt 20-års jubileum 23-26 juli 2003. Jubileumsarrangemanget ska bli
en manifestation för 20 framgångsrika Vindelälvsloppsår och ett avstamp för ett nytt
framtidskoncept, det nya Vindelälvsloppet.
Vindelälvsdraget kommer att fira sitt 20-årsjubileum fyra år senare, 2007.
År 2010 fyller Vindelälvsloppet och Vindelälvsdraget tillsammans 50 år. Det året firar också
Vindelälven 40 år som orörd älv. Vilken Vindelälvsfest det ska bli! Det är dags att redan nu
sikta in oss på detta spännande år.
Vädjan
Vindelälven, Vindelälvsdraget och Vindelälvsloppet behöver ert stöd och engagemang.
Kraftsamling, samordning och marknadsföring är nyckelorden.
- Vi vädjar till politiker, tjänstemän och projektledare inom Vindelälvskommunerna att i sin
planering för år 2003 i största möjliga utsträckning samordna olika aktiviteter och insatser till
de gemensamma arrangemangen Vindelälvsdraget under vecka 11 och Vindelälvsloppet
under vecka 30
- Vi vädjar till kommunerna att aktivt engagera sig i Vindelälvsloppets jubileumsarrangemang
genom att delta i tävlingen med egna kommunlag, utmana andra kommuner, inbjuda lag från
sina vänorter/kommuner i andra länder etc. Varför inte manifestera jubiléet med ett
”veteranlag” som var med under Vindelälvsloppets första år?
- Vi vädjar också till kommunerna att ledamöter i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser,
kommunens förvaltningar och projektledare får denna skrivelse och att den också läggs ut på
kommunens hemsida på internet.
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