
VINDELÄLVSDRAGET 2015-03-12         Dagsetapp 1 Ammarnäs – Sorsele, 91 km, 8 delsträckor. 

Vindelälvsdraget började med strålande morgonsol och några få minusgrader vid starten i 

Ammarnäs. Uppe i fjälltrakterna är det full vinter till skillnad ifrån hur det ser ut närmare kusten. 

Vindelälvsdraget har ju tvingats ställa den sista dagsetappen mellan Hällnäs – Vännäsby på grund av 

snöbrist och förhållanden som gör att banan inte är säker för hundar och förare. 

Till Ammarnäs kom 29 lag och starten gick kl 10 då det ivriga skällandet tystnade och förbyttes i 

rasslet av tassar från hundar på språng. Lag 40, Trondheim TBK körde fel väg ut ur startområdet och 

det innebar att ännu ett hundspann, lag 24 Jokkmokks Hundsport, följde efter och de blev på så sätt 

sinkade i starten. I övrigt gick starten utan ihopkörningar eller annat strul, vilket är bra hanterat av 

förarna eftersom det ändå finns ca 100 hundar bakom startlinjen. I startfältet ingår också ett lag(lag 

16 Hot Dogs) som består av endast två spann, s.k. medeldistans, och de får köra med upp till 12 

hundar i spannet och gjorde även en egen, tidig start kl. 09.30 och de växlade endast en gång under 

dagsetappen och det gjorde i Jeribäcken. 

Först till växeln i Kraddsele kom årets favoriter, lag 13, Hamar THK, Norge, följda av fjolårsvinnaren, 

lag 48, Sundsvalls BHK lag 1, som växlade 1 minut 38 sekunder efter. Trea låg då lag 36, Björksele SK, 

ytterligare 1 minut efter. I nästa växel – Gillesnuole hade lag 49, Sundsvalls BHK lag 3 kört upp på 

tredjeplatsen och den ställningen höll sig genom hela dagen. 

Lag 13 leder med 3.14,32, tvåa ligger lag 48 3.35,24 och trea lag 49 med 3.38,42. 

I årets tävling deltar också ett ras-lag med enbart boxrar, lag 3, Team Svenska Boxerklubben och de 

ligger sist i resultatlistan, men har lyckats genomföra dagen med den äran!  

Bra prestationer under dagen: 

• Lena Boysen, Hamar TK, var endast 19 sekunder ifrån sträckrekordet på sträckan Gillesnuole 

– Hemfjäll. Hon är en suverän draghundsförare med 18 VM på meritlistan! 

• Rune Haugmo, Hamar TK, som vunnit ca 30 sträcksegrar genom åren i Vindelälvsdraget och 

han vann idag sträckan Hemfjäll-Geribäcken. 

• Taina Teres som körde sträckan Kvarnudden- Nedre Norra Örnäs för Hamar TK. Taina är 

rullstolsburen och kör sittande i pulkan med stavar. Hon kom på tionde plats på sträckan. 

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 
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