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Då är det snart dags igen att transportera stafetten från Ammarnäs till Vännäsby.
Våra lokala funktionärer har meddelat att det är mellan 40‐80 cm snö hela vägen och att isarna ser
bra ut. Den 4‐7 februari kör delar av bangruppen de 40 milen för att se om vi skall behöva lägga
om någonstans eller att vi kan köra som vanligt, kontrollera banmärkningen mm.
Just nu har vi 31 anmälda lag och det är några dagar kvar till anmälningstiden går ut. Vi hoppas
emellertid på att några lag till skall hinna anmäla sig så vi kan känna oss trygga i vår ekonomi.
Ett litet orosmoln är ju att draghunds VM går i Norge samma veckoslut som Vindelälvsdraget, för
slädhundarna och veckan efter för den nordiska stilen. Detta kan innebära att några gamla lag inte
kommer eller att vissa lag får lite färre åkare. Samtidigt öppnar det ju för en lite jämnare tävling
när den yttersta eliten inte är på plats.
Vi har med GPS kontrollerat delsträckorna och några små förändringar är noterade, ni kan se vilka
de är i den nyligen uppdaterade informationen på vår hemsida www.vindelalven.se . Passa på och
titta i rekord och statistik, mycket trevlig läsning finns det där.
I övrigt har vi inte några större förändringar i upplägget eller i regelverket. Beträffande regler så
har vi märkt att många förare som kör dubbelspann lina glömmer eller kopplar bort nacklinan,
detta kommer vi att titta på extra noga i år.
En nyhet som vi inför på prov, är att lagen nu kan anmäla sig antingen i Ammarnäs eller i Sorsele.
Lagen måste meddela i god tid före Vindelälvsdraget var de vill göra sin laganmälan så vi har rätt
grejor på rätt plats. Vi rekommenderar nya lag att anmäla sig i Ammarnäs för där finns huvuddelen
av tävlingsledningen som kan informera de lagen. Någon lagledarträff kommer det inte att bli
under onsdagen den 16/3, varken i Ammarnäs eller i Sorsele. Exakt var lagen skall göra sin
laganmälan, kommer att meddelas anmälda lag när vi själva vet var vi skall hålla till.
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