
Framtid Vindelälvsdraget 
 
Funktionärsstaben i Vindelälvsdraget har under 2 dagar 19-20/8 samlats i Vindeln för 
att gå igenom allt som rör Vindelälvsdraget. För att kunna planera Vindelälvsdragets 
framtid har ett antal beslut fattats. Många saker spelar in när vi diskuterar framtiden. 
Vår tävlingsledare under 29 år, Olle Rosen, har på egen begäran fått en annan roll, 
sekretariatet behöver nya medlemmar och funktionärsstaben fler och yngre 
medlemmar.  
 
Vi har även klimatet som hotar oss. 2017 var fantastiskt, men vi minns 2014-16 och 
anar att vi kommer att måsta ta samma svåra beslut nära inpå tävlingen om vi ska 
fortsätta som tidigare. En sista dags målgång i Hällnäs ger oss betydligt bättre 
förutsättningar att skapa en bra tävlingsbana. Tack vare älvdalens befolkning, som 
alltid ställt upp för Vindelälvsdraget och hjälpt till med banskötsel, växlar, mat och 
boende har vi klarat av att anordna tävlingen. Vi är dock medvetna om att 
lokalbefolkningen glesnar, men de jobbar träget med att bemanna den service 
Vindelälvsdraget är beroende av. 
 
Under de tidiga åren av Vindelälvsdraget byggdes en god ekonomi upp. Denna har på 
senare tid tullats på då vi gått minus i resultaträkningen. Vi kommer att lägga upp en 
marknadsstrategi för hur vi ska få Vindelälvsdraget att blomstra igen och där behöver 
vi all er hjälp. Vill ni stödja och förbättra möjligheterna för oss att fortsätta arrangera 
Vindelälvsdraget, sätt in valfritt belopp på BG 368-4271 och prata gott, vitt och brett 
om oss så kanske vi kan få fler sponsorer och pengar in!  
 
Den glädje som ni i lagen förmedlar till oss i funktionärsstaben under tävlingen gör att 
vi känner oss peppade att fortsätta. Nu sätter vi vår tillit till er att tillsammans med oss 
värva fler lag så att vi alla får uppleva årets höjdpunkt vecka 11. 
 
Sammantaget detta så har vi beslutat följande som gäller Vindelälvsdraget 2018: 
 
1. Vindelälvsdraget blir en 3-dagars tävling med start i Ammarnäs och slutmål i 
Hällnäs.  
2. Som vanligt vecka 11, men med start på fredag och målgång på söndag.  
 
Vi i ledningen fortsätter med översynen av allt som har gjort Vindelälvsdraget till den 
mest uppskattade draghundstävlingen i Sverige och önskar gamla och nya lag 
välkomna! Vindelälvsdraget ser fram emot 40-årsfirande 2027! 
 
För Vindelälvsdraget 
Funktionärsstaben 
http://www.vindelalven.se/vdrag/swe/default.cfm 
 


