
Vindelälvsdraget 30 år! 16-19/3 

Dag 2. Etapp: Sorsele - Björksele, 108,5 km, 8 delsträckor mellan 24 – 6 km 

Ännu en strålande dag för 30-årsjubilerande Vindelälvsdraget! Under föll 10-15 cm kall snö på det lite 

kalla spåret, vilket gjorde underlaget skonsammare för hundtassarna. Dock bromsades farten av den 

vita varan och det gick inte lika fort i spåren som det gjorde under gårdagen. Temperaturen under 

dagen har varit på minussidan i skuggan och dagsmeja i solen. Spåren har hållit bra och arrangörerna 

har inte sett något märkbart strul på hela dagen. Alla lag har startat och växlat och gått i mål med 

gott humör och ett leende på läpparna i vårsolen. 

Lag 31 Kebnekajsorna var snabbast ut från startområdet, tätt följda av lag 35 Team Nutrolin, lag 48 

Sundsvalls BHK och lag 34, ledande Alpentrail. Första lag till växeln i Nedre Saxnäs var lag 35 Team 

Nutrolin, som hade en ledning med närmare 2 minuter före lag 34 Alpentrail. Trea var lag 31 

Kebnekajsorna och fyra lag 13 Hamar TK. 

Lag 35 behöll ledningen under hela dagsetappen. Som mest ledde de med nästan 5 minuter, men lag 

34 Alpentrail tog in försprånget och i målet i Björksele skilde endast 2 sekunder till lag 35 Team 

Nutrolins fördel. Trea till Björksele kom lag 13, 3 minuter efter segraren, fyra kom lag 31 

Kebnekajsorna och femma lag 48 Sundsvalls BHK lag 1. 

Inför tredje dagsetappen leder nu Alpentrail med 16 minuter 26 sekunder före Hamar TK, 17 minuter 

26 sekunder före Team Nutrolin, 33 minuter 09 sekunder före Sundsvalls BHK lag 1 och 37 minuter 

16 sekunder före Kebnekajsorna. 

I morgon kl. 10.00 går starten i Björksele ned mot etappmålet i Hällnäs. Sträcklängd 116 km. 

Mer information om tävlingen finns på hemsidan: www.vindelalven.se . Man kan även följa 

Vindelälvsdraget på facebook. 

Draghälsningar Ann-Kristin Ångström 070 654 85 95 

Arrangör Umeå Brukshundklubb med stöd av Vindelälvskommunerna Sorsele, Lycksele, Vindeln och 

Vännäs 

 


