
VINDELÄLVSDRAGET 2014-03-14         Dagsetapp 2 Sorsele - Björksele, 108,5 km, 8 delsträckor. 

Om beskrivningen av gårdagen var ”blött, blåsigt och tungt”, så blev dagens epitet ”blåsigt, halkigt 

och hårt”. Gårdagens regn och plusgrader som bildat vattensamlingar i och vid spåret, uppträdde 

idag i frusen form vilket också fick många hundar att tveka inför att ge sig ut på blanka partier. Bäst 

under båda dagarna gick det för skidåkare med en eller 2 hundar. Om en eller ett par hundar i ett 

större spann börjar tveka, så blir hela spannet oroligt och stör rytmen i åkningen. Det kan också vara 

så att när underlaget upplevs som obehagligt så letar ledarhunden efter den bästa vägen genom 

svårigheterna och spannet börjar svaja från kant till kant på spåret. I sådana situationer är det 

betydligt lättare att hantera en eller två hundar. 

Men solen lyste under hela dagsetappen, vilket så småningom mjukade upp spåret och dessutom, 

genom sin blotta uppenbarelse, gjorde deltagarna glada. Vinden var hård, ibland uppe i stormbyar 

som gjorde att man fick ta spjärn för att inte åka med över glansisen. Som tur var blåste det åt rätt 

håll och gav medvind på de flesta partierna av banan. 

Starten i Sorsele gick helt utan problem och lagen försvann snabbt ut på Vindelälven i riktning mot 

Nedre Saxnäs som var dagens första växel. Dit kom Sundsvalls BHK lag 2 först med Lag 10 som andra 

lag och Sundsvalls BHK lag 1 som trea. Under resten av tävlingen låg de två Sundsvallslagen och 

kämpade om ledningen, men vid 4:e växeln i Torviksele hadeSundsvalls BHK  lag 1 gått om och behöll 

sedan sin ledning ända till målet i Björksele. Det innebar också att Sundsvalls BHK lag 1 vann 

totalsegern i årets avkortade version av Vindelälvsdraget, medSundsvallas BHK lag 2 som god tvåa – 

på dagsetappen och totalt. Kampen om tredjeplatsen stod mellan gårdagens trea - Kiruna Draghund 

och gårdagens femma - Multo Bene. Den striden avgjordes till Kiruna Draghunds fördel, som slutligen 

var totalt 9 min 24 sekunder  före  Multo Beneoch tog därmed tredjeplatsen. 

Det franska laget, Team reves et passion, gjorde en bra prestation som genomförde bägge 

tävlingsdagarna med endast 3 förare – ett familjelag som kört i en stor buss från Frankrike för att 

först delta i EM som avgjordes i Finland förra helgen. Sedan körde de tillbaka över Haparanda och till 

Ammarnäs för att starta i Vindelälvsdraget. De körde in på en 14:e plats i gårdagens etapp och idag 

kom de in som elfte lag. Totalt kom de på tionde plats. 

Morgondagens planerade extratävling har tävlingsledningen bestämt att ställa in. Enligt 

väderprognoserna ska det bli kallare vilket innebär ännu hårdare spår och säkerhetsmarginalerna 

minskar därmed drastiskt. Dagens etapp var isig och besvärlig, men det var plusgrader och solen 

värmde ändå ytlagret. Att köra den sträckan igen med ännu hårdare underlag innebär för stora 

säkerhetsrisker. Så tyvärr slutar årets äventyr nu definitivt i Björksele, men det får ses som en 

arbetsseger för alla berörda att Vindelälvsdraget 2014 ändå gick att genomföra. 
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