
 
 
Vindelälvsdraget 2016 
Vädret fortsätter att ställa till problem för Vindelälvsdraget. För ca 3 veckor sedan beslutade 
tävlingsledningen att ställa in sista dagsetappen mellan Hällnäs och Vännäsby eftersom passagen på isen 
under bron i Vindeln kollapsat och lutade ned mot forsen och älvbrinken eroderat bort på uppfarten till 
Vindelheden. 
Bangruppen som startade sin sista genomåkning av banan i söndags fick  uppleva fina spår och 
fantastiskt vinterväder under söndag och måndag. Sedan slog vädret om och uppe i Ammarnäs dit de 
kom på tisdagen, var det 10 grader varmt och mycket vatten på isen - särskilt på startsträckan mellan 
Ammarnäs och Kraddsele - och därför beslöt man att starten skulle ske i Kraddsele istället. Men mer och 
mer vatten flödade i värmeböljan och man tvingades inse att fler sträckor inte var körbara. 
Av den första dagen på 2016 års Vindelälvsdrag återstod 4 sträckor av 8. Först gjordes en start i 
Kraddsele som genomfördes i intervaller om fem lag med 5 minuters mellanrum och den sträckan gick till 
Gillesnuole. Sedan fick tävlingen göra ett hopp till Grannäs där en ny intervallstart genomfördes och man 
åkte de tre sista sträckorna in till etappmålet i Sorsele. 
Allt har fungerat bra utifrån de nya förutsättningarna, men det har varit ett krävande arbete för 
bangruppen att in i det sista preparera spåret så bra som möjligt för de tävlande. Att det ändå blev en 
ganska blöt tillställning gick inte att undvika, men första tävlingsdagen har förlöpt utan större problem 
och det har inte varit några sura miner på de tävlande som förstår att det är svårt att göra något åt 
vädrets makter. 
Efter första dagen leder fjolårstvåan Sundsvalls BHK lag 1 med 1 minut 55 sekunder före Kiruna 
Draghund och Trondheim TBK ytterligare 37 sekunder efter. Fjolårsvinnaren Hamar TK ligger på fjärde 
plats, 5 minuter 55 sekunder efter ledande Lag. Det är ingen stor marginal i draghundssammanhang och 
morgondagen verkar bjuda på minusgrader och snabba spår vilket kan gynna de större hundspannen 
framför skidåkare med en eller två hundar. 
I morgon fredag går starten kl. 10.00 i Sorsele och slutmålet för dagsetappen är Björksele, 108,5 km 
längre ned längs Vindelälven. 
Draghälningar Ann-Kristin Ångström 
Arrangör: Umeå Brukshundklubb med stöd av Vindelälvskommunerna Sorsele, Lycksele, Vindeln och 
Vännäs 


