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Då blev det till slut 30 lag som anmält sig till årgång 24 av Draget. Jag får verkligen hoppas att alla
kommer till start. Vår ekonomiska smärtgräns går just vid 30 betalande lag. På tal om betalning så
är det endast 18 lag som betalt startavgiften just nu, var hyggliga att skicka iväg pengarna snarast.
I mitt första nyhetsbrev skrev jag att man på laguppställningsblanketten skulle ange var man vill
göra laganmälan, antingen i Sorsele (hotellet) eller i Ammarnäs på Wärdshuset (alltså inte på
Ammarnäsgården). Vi har fått in ett antal laguppställningar men få lag har angett var de vill göra
laganmälan. Ni måste göra ett val före lördagen den 12 mars annars blir det med automatik i
Ammarnäs. Ni som redan skickat in laganmälan och inte anmält var ni vill hämta påsen måste
skicka en e‐post till Karin: vitskarsudden@telia.com
På vår hemsida har vi nu lagt ut programbladet för 2011 samt två kartblad, en för dag 2 (Sorsele‐
Björksele och en för dag 3 (Björksele‐Hällnäs), kartorna går att ladda ned eller skriva ut, en
uppsättning får ni vid laganmälan.
I år är isvägen vid Torviksele öppen (det var många år sen sist). Isvägen underlättar för deltagare
på den ”Finska” sidan av älven att komma över till väg 363.
Jag påminner om att vi inte har något lagledarmöte varken i Sorsele eller i Ammarnäs onsdagen
den 16. Första lagledarmötet blir I Sorsele den 17 efter prisutdelningen. Där vill jag få in uppgifter
på era lagmedlemmar som varit med i Vindelälvsdraget i 10 eller 20 år.
Jag har reducerat de lag som får stå vid främsta startlinjen till tio (10) lag i Ammarnäs och de är:
Jokkmokks Hundsport, Hot Dogs, Kiruna Draghund, Sundsvalls BK, Holmsunds HK, Norsjö HK,
Multo Bene, S. Dalarnas DHK, Älvhällans DHK och Team Teien.
Alla handler skall stå på vänster sida om hunden/arna och i startögonblicket stå helt stilla tills alla
ekipage har passerat.
Nu är det inte många dagar kvar till start och det skall bli härligt att slippa alla förberedelser och
bara ge sig ut och köra, jag tror det även gäller för er i lagen. Jag hoppas att vår snäva ekonomi
inte kommer att påverka tävlingen men i år har vi ett lite mindre prisbord och vi har ingen
försäljning.
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