
VINDELÄLVSDRAGET 2015-03-13         Dagsetapp 2 Sorsele - Björksele, 108,5 km, 8 delsträckor. 

En strålande dag i Vindelälvsdraget! Det var sol och några grader kallt när Vindelälvsdraget startade 

sin andra dag på resan ned mot slutmålet i Hällnäs. Starten gick bra och helt utan strul för lagen som 

på första sträckan gick mot Nedre Saxnäs. Ledande lag 13, Hamar TK fanns med i täten redan i 

starten och de hade en ledning med nästan 5 minuter vid första växeln. Som andra lag dit, kom lag 

49, Sundsvalls BHK lag 2, tätt följda av lag 48, Sundsvalls BHK lag 1. 

Hamar TK som tagit kommandot redan från början fortsatte att dra ifrån under dagen och de var 

första lag till etappmålet i Björksele. Bakom ledaren kämpade Sundsvallslagen om andra- och 

tredjeplatsen. De växlade samtidigt i Blattnicksele, men sedan drog Sundsvalls lag 1 iväg och befäste 

därmed sin andraplats från gårdagen. 

Resultat från dagsetappen: 

1. Lag 13, Hamar TK 3 timmar 52 minuter 40 sekunder 

2. Lag 48, Sundsvalls BHK lag 1 4.17,31 

3. Lag 49, Sundsvalls BHK lag 2 4.32,51 

Totalt efter 2 dagar: 

1. Lag 13, Hamar TK 7 timmar 07 minuter 02 sekunder 

2. Lag 48, Sundsvalls BHK lag 1 med tiden 7.52,55 

3. Lag 49 Sundsvalls BHK lag 2 med tiden 8.11,33 

Lag Hamar verkar ha tagit ett fast grepp om förstaplatsen i årets Vindelälvsdrag med Sundsvallslagen   

på andra och tredje plats. Men Vindelälvsdraget är ett äventyr från fjäll till kust – och det är först 

efter sista dagsetappen som tävlingen är avgjord. I morgon kl. 10.00 startar dagsetappen från 

Björksele till Hällnäs, 116 km, 9 sträckor. Beräknad målgång i Hällnäs kl 13.50. 

Boxerlaget har också genomfört ännu en dagsetapp och även om det inte går fort, så klarar de ändå 

av en så pass lång och krävande tävling som Vindelälvsdraget är. Bra gjort! 

Solen har följt de tävlande hela dagen och spåren har varit i toppklass. Vid växlingsplatserna i byarna 

längs Vindelälven har folk gått man ur huse och tittat på tävlingen, njutit av solen och de lokala 

delikatesser som erbjudits. Ett härligt vinterarrangemang! 
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