
VINDELÄLVSDRAGET 2015-03-14 

Dagsetapp 3 Björksele - Hällnäs, 115 km, 8 delsträckor. Obs! Slutmål Hällnäs 2015. 

Ännu en fantastisk dag i Vindelälvsdraget 2015! Efter en kall natt bjöd lördagen på strålande sol från 

en klarblå himmel, bitvis lite vind från sidan och stigande dagstemperatur med lite dagsmeja i utsatta 

lägen. Förpatrullen fick skotta på några ställen men banan var i toppskick och alla – både åkare och 

funktionärer är mycket nöjda med dagen.  

I starten i Björksele tog Anna-Lena Andersson täten ut på älven med ledande Hamar TK i ryggen. Hon 

fortsatte i samma stil under hela första sträckan och växlade först av alla i Vormsele, en dryg minut 

före Södra Dalarnas DHK och Sundsvalls BHK lag 1. HamarTK kom in först som femte lag till Vormsele. 

Vid andra växeln i Rusksele hade Hamar återtagit ledningen och den positionen behöll de genom hela 

dagsetappen, följda av fjolårsvinnaren Sundsvalls BHK lag 1 och fjolårstvåan Sundsvalls BHK lag 2. 

 Det blev en välförtjänt storseger för våra norska vänner som dominerat tävlingen från start till mål. 

Efter första dagen ledde de med 21 minuter, efter andra dagen med ytterligare 25 minuter och på 

tredje och sista dagen lade de ytterligare 9 minuter till segermarginalen. Norrmännen kom till 

Vindelälvsdraget fast beslutna att vinna och med toppförare som Lena Boysen, Beatrice Gatti och 

Rune Haugmo i laget så lyckades de med sin föresats. 

Trots att Vindelälvsdraget fick stryka den sista dagsetappen på grund av snöbrist och att 

arrangörerna därför inte kunde garantera säkerheten för hundar och förare, så har årets 

Vindelälvsdrag varit ett mycket lyckat arrangemang. Vädret har varit soligt och fint och spåren har 

hållit för alla lag.  

Inför 2016 års Vindelälvsdrag hoppas arrangörerna på en riktig vinter längs hela Vindelälven. Två nya 

lag tillkom i årets tävling, men många lag som varit med i alla år uteblev. Ett roligt nytt inslag har varit 

Team Svenska Boxerklubben som hamnade på sista plats men som med stort engagemang har 

genomfört hela tävlingen. 

Resultat:  

1. Hamar TK med tiden 11.12,52 

2. Sundsvalls BHK lag 1 med tiden 12.07,56 

3.  Sundsvalls BHK lag 2 med tiden 12.37,38 

Draghälsningar Ann-Kristin Ångström, pressansvarig, tel 070 654 85 95 

Arrangör: Umeå Brukshundklubb med stöd av VIKOM (Vindelälvskommunerna Sorsele, Lycksele, 

Vindeln, Vännäsby)  

 


