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Tredje dagsetappen Björksele - Hällnäs, 115 km, 9 delsträckor. 

Efter att natten bjudit på snöfall så grydde morgonen med strålande sol, lätta moln på himlen och 

några minusgrader. På grund av nysnön blev föret lite trögt, men solen som värmde under dagen 

gjorde att människorna också strålade och log. 

Efter två dagsetapper ledde Hot Dogs stort med 55 minuter 30 sekunder före Trondheim Trekk og 

Brukshund och med Jokkmokks Hundsport ytterligare 8 min 14 sekunder efter. Under dagen gjorde 

Hot Dogs ännu en habil insats och vann 4 av 9 delsträckor, blev tvåa på 3 delsträckor, sjua och 

sextonde på de återstående 2 delsträckorna och vann således även hela den tredje dagsetappen  och 

drygade ut sin ledning till 1 timme 16 minuter 04 sekunder till nästa lag. 

I striden om andraplatsen närmade sig Jokkmokk  Hundsport stadigt Trondheim Trekk og Brukshund. 

I första växeln i Vormsele växlade Tronheimslaget som första lag och Jokkmokk som femma. I tredje 

växeln växlade Jokkmokk som tvåa och Trondheim som fyra och så förlöpte dagen med ideliga 

skiftningar när det gäller andraplatsen. 

Till målet i Hällnäs kom först det överlägsna Hot Dogs på en tid av 4 timmar 28 minuter 38 sekunder. 

Som tvåa kom Trondheim Trekk og Brukshund med tiden 4.40, 58. Som trea kom Jokkmokks 

Hundsport med tiden 4.49,28. Detta innebär att Hot Dogs går in i den sista etappen med en 

betryggande ledning på 1 timme 16 minuter 04 sekunder före Trondheim, tätt följda av Jokkmokk 

endast 16 sekunder efter Trondheim. 

Spänningen i tävlingen ser ut att handla om andraplatsen. Det blir en rafflande strid i morgondagens 

sista dagsetapp ned till målet i Vännäsby. 

Bra prestationer under dagen: Sträcka 20 mellan Forsholm och Siksele, där Trondheims Marit M Falck 

körde sig till en andraplats som ungdom. På samma sträcka åkte Tania Teräs för Hot Dogs in på en 

16:e plats. Hon är tidigare hundförare av världsklass, men är nu rullstolsburen och sitter i pulkan och 

stakar sig fram med korta stavar. På sträcka 22 gjorde Trond Sveinung Karlsen en bra körning som 

ungdom med dispens. Han körde till sig en 8:e plats. 

Fjärde och sista dagsetappen, 20/3, går från Hällnäs till Vännäsby, 65 km, 5 delsträckor. Start i Hällnäs 

kl. 09.00 och beräknad målgång i Vännäsby ca kl. 11.00. 

På http://www.vindelalven.se kan ni följa tävlingen. Där finns resultat, bilder och övrig dagsfärsk 

information. 
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