
 
 
 
Vindelälvsdraget 2016.  
Andra dagsetappen, Sorsele - Björksele, 108,5 km 
Under natten och på morgonen var det minusgrader och normalt vinterväder igen. Tävlingsledningen 
konstaterade tacksamt att alla sträckor under andra dagsetappen skulle gå att genomföra. Men helt utan 
anpassning gick det nu inte. Strax efter starten i Sorsele fanns ett långt parti med blankis och för att inte 
alla lag skulle trängas där i ishalkan, så bestämde man att åter göra en intervallstart, nu med 10 lag på 
startlinjen och med 5 minuters mellanrum och med förmaning från tävlingsledaren att ta det lugnt. 
Startordningen grundades på´resultatlistan från första dagen. 
Först till växeln i Nedre Saxnäs kom en trio lag inom 8 sekunder. Först var Trondheim TBK tätt följda av 
Team Bridgestone och ledande Sundsvalls BHK lag 1 som redan i andra växeln i Blattnicksele tog tag i 
ledningen och sedan behöll den genom i stort sett hela dagen. Kiruna Draghund, som låg tvåa efter 
första dagen, gick ut lugnt och intog platsen mellan sjätte och tionde lag på de fem första sträckorna. 
Sedan gjorde de en fin upphämtning och slutade på en tredje plats på dagsetappen, vilket gör att de 
behåller sin andra plats i sammandraget. 
Hamar TK, som var fjärde lag efter första dagen, pendlade på de första tre sträckorna mellan femte och 
sjunde plats och åkte sen upp till andra plats på dagsetappen. Det gör att de tar hand om tredjeplatsen 
totalt, före sina landsmän, Trondheim TBK som knuffades ner till femte plats av även Sundsvalls BHK lag 
2 som kom in på fjärde plats på dagsetappen. 
Inför tredje och sista dagsetappen som går mellan Björksele och Kärleksudden i Hällnäs (116 km) leder 
Sundsvalls lag 1 med en total tid av 5 timmar 39 minuter och 05 sekunder. Tvåa ligger Kiruna Draghund 5 
tim 42 min. 52 sek. Trea ligger fjolårssegraren Hamar TK med tiden 5. 46, 29. Fyra ligger Sundsvalls BHK 
lag 2 med tiden 5.54,27 och femma ligger Trondheim BHK 5.54,27. 
Det är små marginaler mellan de fem första lagen och i Vindelälvsdraget kan mycket hända som kan 
revidera ordningen mellan lagen. Morgondagen förväntas bli ungefär som idag när det gäller väder och 
spår, d.v.s. minusgrader och hårda, ibland isiga spår. 
Bra prestationer under dagen: Taina Teräs körde upp sitt lag från 13:e till 5:e plats på sträckan mellan 
Nedre Saxnäs och Blattnicksele. Hon satte nytt sträckrekord och till saken hör, att hon är 
funktionshindrad och sitter i pulkan bakom hundarna och stakar sig fram med stavarna. För dagen hade 
hon fyra hundar anspända. Det är en fantastisk prestation! 



Draghälsningar Ann-Kristin Ångström 
Vindelälvsdraget följer du bäst på vår officiella sida på Facebook eller via hemsidan på 
www.vindelalven.se 
arrangör: Umeå Brukshundklubb med stöd av Vindelälvskommunerna Sorsele, Lycksele, Vindeln och 
Vännäs. 
 
 


