
 
 
 
Vindelälvsdraget 2016 
Dag 3 - dagsetapp Björksele - Hällnäs, 116 km. I år är Hällnäs även slutmål eftersom passagen förbi 
Vindeln inte är körbar. 
Det blev en spännande sista dag på årets Vindelälvsdrag och ur vädersynpunkt den bästa. Temperaturen 
låg kring -4 till 0 grader, det var strålande sol och lätt medvind. Banan var förhållandevis i bra skick men 
det fanns isiga partier som var svåra för hundar och förare. Men allt har gått bra och alla sträckor har 
kunnat genomföras på ett bra sätt. 
Inför dagens tävling ledde Sundsvalls BHK lag1 med nästan 3 minuter före Kiruna Draghund och med 
Hamar TK 6,5 minuter efter. Det är små marginaler i Vindelälvsdragssammanhang och det var bäddat för 
en spännande uppgörelse om slutsegern. 
Från och med andra växeln i Rusksele tog Hamar TK grepp om ledningen och behöll den genom hela 
dagen och avgick därmed som segrare på dagsetappen. Frågan var om segermarginalen var tillräckligt 
stor för att även ta hem totalsegern. Hamar måste vinna med en marginal större än 6 minuter och 32 
sekunder. Sundsvalls BHK låg bakom och jagade. I Rusksele var avståndet 3 minuter, i Forsholm 5,5,  i 
Siksele 7 minuter, i Föjsviken 6 minuter, i Åmsele 7 minuter, i Ekorrsele nästan 8 minuter, i Strycksele 
nästan 7 minuter men på sista sträckan in till målet i Hällnäs vann Mari Molander både sträcksegern och 
totalvinsten åt sitt lag, Sundsvalls BHK lag1. Segermarginalen är den minsta i Vindelälvsdragets historia - 
1 minut 20 sekunder. På en hedrande trsdje plats kom Kiruna Draghund ytterligare 14 minuter efter 
Hamar TK. 
Årets Vindelälvsdrag har varit svårare att genomföra än vad arrangörerna trodde innan tävlingen. Inte 
sedan mätningarna böjade har det varit så varmt i Sorseles fjälltrakter. Plus 10 grader i mitten av mars är 
något av ett rekord. Snödjupet sjönk med 30 cm över en dag och en natt och vattnet hamnade på isen 
där stora delar av bansträckningen går. Första dagen blev en blöt och trög historia på de 4 sträckor av 8 
som gick att åka och de följande två tävlingsdagarna frös banan och blev knölig och svåråkt för 
deltagarna. Alla lokala funktionärer som arbetar med banan samt arrangörernas bangrupp har fått slita 
för att göra banan farbar och det är mycket tack vare deras engagemang och arbete som årets tävling 
har gått att genomföra. 
Bra prestationer under dagen: 
- Tania Teräs gjorde ännu en fantastisk prestation på sträckan mellan Siksele och Föjsviken, 14,5 km, där 



hon tog sträcksegern och får alla att häpna över hennes prestationer. Hon är en tidigare 
elitdraghundsförare men efter en sjukdom är hon förlamad i benen och sitter i pulkan bakom hundarna 
och stakar med enorm uthållighet och kraft. Hon har också en fantastisk kommunikation med hundarna 
och det är inte många som klarar av att köra med 4 hundar i spann på lina. 
"Draghundsfamiljen" i Hamar TK där mamma Lena Boysen Hillestad vann sin sträcka mellan Rusksele - 
Forsholm, pappa Kjetil Hillestad vann sin sträcka mellan Åmsele - Ekorrsele och pojken i familjen blev 
tvåa på sin sträcka mellan Föjsviken - Åmsele. 
Resultat, bilder m.m. finns på hemsidan www.vindelalven.se 
Vindelälvsdraget har även en officiell sida på Facebook. 
Draghälsningar Ann-Kristin Ångström 070 654 85 95 
arrangör: Umeå Brukshundklubb med stöd av Vindelälvskommunerna Sorsele, Lycksele, Vindeln och 
Vännäs. 
 


