
VINDELÄLVSDRAGET 2013-03-16 

Dagsetapp 3 Björksele - Hällnäs, 115 km, 8 delsträckor. 

Det blev ett nytt dagsrekord på sträckan Björksele – Hällnäs. Det var lag 6, Team non-Stop Dogwear 

som körde de 115 kilometerna på 4:01:40. Det gamla rekordet hade Kebnekaisorna från år 2004 och 

det var på tiden 4:02:22. 

Ett sträckrekord fick vi också se idag och det var lag 17, Team Dragråttans Beatrice Gatti som åkte 

sträckan Föjsviken – Åmsele på tiden 00:15:32. Det gamla rekordet sattes 1997 av Anna Björklund, 

Royal Canin på tiden 00:15:53. En annan fin prestation gjordes av lag Hot Dogs, Taina Teräs som är 

funktionshindrad och sitter i en pulka bakom hundarna och hjälper till med stavarna. Hon åkte in på 

en andra plats på sträckan mellan Forsholm – Siksele, endast 12 sekunder efter sträcksegraren Anna-

Lena Andersson. 

 

Team non-Stop Dogwear tog ledningen redan vid starten i Björksele och ledde vid första växlingen i 

Vormsele med 1 min före lag 16, Hot Dogs, som följdes av lag 17 Team Dragråttan på tredje plats, 

ytterligare 2min 30 sek efter. Team non-Stop Dogwear behöll ledningen genom hela dagen och vid 

målet vid Kärleksudden i Hällnäs hade de drygat ut ledningen till närmare 7 min och det var åter igen 

lag 16, Hot Dogs som tog andraplatsen efter en hård kamp med Team Dragråttan som slutade som 

trea, 19 sekunder efter Hot Dogs. Lag 17, Team Dragråttan låg länge på en andra plats, men på de 

sista sträckorna från Ekorrsele  och Strycksele till Hällnäs, blev de passerade av Hot Dogs. De tre 

lagen i täten strider nu i en liga för sig. Tidsskillnaden mellan tredje och fjärde lag är så stor som 32 

minuter totalt.  

VINDELÄLVSDRAGET fick ännu en fin dag med behagliga temperaturer, en tidvis beslöjad men dock 

värmande sol och kanonspår hela vägen från Björksele till Hällnäs. 

Totalt efter dag 3 leder nu Team non-Stop Dogwear med en sammanlagd tid på 10:48:06. Tvåa ligger 

Hot Dogs 11:00:33 och trea är Team Dragråttan 11:06:16. 

Starten i morgondagens tävling går kl.09.00 vid Kärleksudden i Hällnäs. Morgondagens etapp är 65 

km, 5 delsträckor, och går till målet i Vännäsby, dit lagen väntas komma vid 11-tiden. 

Draghälsningar Ann-Kristin Ångström 070 654 85 95 

Arangör: Umeå Brukshundklubb med stöd av vindelälvskommunerna Sorsele, Lycksele, Vindeln och 

Vännäs 

 

 


