
VINDELÄLVSDRAGET 2014-03-13         Dagsetapp 1 Ammarnäs – Sorsele, 91 km, 8 delsträckor. 

Den gäckande vintern fortsätter och Vindelälvsdraget fick en tuff första dag med mycket vatten i och 

kring spåret. Det var 3-6 plusgrader under dagen, det regnade ibland och åkarna hade tidvis stark 

motvind medan de kämpade i vattendränkta spår. 

Starten i Ammarnäs gick utan mankemang för de som stod i första startlinjen och fjolårets segrare 

Team Non-Stop Dogwear tog ledningen ut mot Tjulträsket. I det bakre ledet åkte Team Bridgestones 

Magnus Sjöberg ihop med Norsjökörarnas Magnus Vesterlund som tappade hunden och Magnus 

Sjöberg hamnade i snösörjan och släpades av sina heta hundar innan Magnus åter kom på rätt köl 

och kunde börja åka på skidorna bakom hundarna. Magnus Vesterlund blev tvungen att bryta sin 

sträcka och Norsjölaget fick kämpa i bakvattnet resten av dagen.  

I första växeln i Kraddsele blev väntan lång innan första lag uppenbarade sig. Farten i täten var ca 30 

minuter långsammare än normalt. Även täten överraskade eftersom favorittippade Team Non-Stop 

inte alls dök upp trots den lovande starten. I stället kom Sundsvalls BHK lag1 först, 1,5 minuter före 

Team Bridgestone och med nya norska laget Hamar TK ytterligare 2 minuter efter. Team Bridgestone 

gick sedan upp i täten och ledde tävlingen ända fram till växeln i Kvarnudden. Lyckselelaget kom in på 

en hedrande 4:e plats till målet i Sorsele. Sundsvalls lag 1 och 2 gjorde bra uppkörningar på de sista 

delsträckorna och Sundsvalls BHK Lag 1 vann dagsetappen, 2 minuter före Lag 2 från Sundsvall. Trea 

blev Kiruna Draghund som också gjorde fina körningar på de sista sträckorna. 

Det som hände med favoriterna Team Non-Stop Dogwear, var att de blev tvungna att bryta på första 

sträckan eftersom hundarna inte ville gå i vattnet och snösörjan. Då får laget samma tid som sämsta 

lag på sträckan. Det innebar att de tappade nästan 55 minuter till täten och även om de övriga 

åkarna i laget placerade sig i täten på sträckresultaten, så var försprånget ändå för stort för att de 

skulle hinna ikapp. Men de åkte in ca 15 minuter av avståndet. Inför morgondagen har de bestämt sig 

för att inte fullfölja tävlingen eftersom de inte anser sig ha chans att ta en inteckning i 

vandringspriset. Två andra lag har också bestämt sig för att hoppa av. Det är lag 22, Team TL och lag 

37, Sendraget som båda har knappt med förare i laget. Om förutsättningarna varit bättre hade de 

tänkt dubbla vissa sträckor med hundar och förare, men nu anser de att det blir för tungt – 

framförallt för hundarna. 

Om man ska nämna någon särskild prestation under dagen, så vill jag ge en eloge till alla lag som 

genomförde dagens etapp med gott humör trots de allt annat än goda förutsättningarna. Kanske att 

de lokala funktionärerna hade det värst av alla idag. Alla andra var i rörelse men de måste ju sitta på 

sin post tills alla lag passerat - och det var kallt! Dagens hjältar! 

En åkare måste ändå få ett omnämnande och det är Rune Haugmo, Hamar TK, som vann fjärde 

sträckan mellan Hemfjäll och Jeribäcken. Det var hans 28:e sträckseger i Vindelälvsdraget! 

Första dagen kan nog sammanfattas som arrangörens våta mardröm! Men det gick att genomföra! 

Starten i morgondagens tävling går kl.10.00 på Badsjön i Sorsele. Målet för morgondagens etapp är 

108 km, 8 delsträckor, och går till Björksele, dit lagen väntas komma vid 14-tiden. 

Draghälsningar Ann-Kristin Ångström, 070 654 85 95. Arrangör: Umeå Brukshundklubb 


