
Vindelälvsdraget 30 år! 16-19/3 

Dag 3. Etapp: Björksele - Hällnäs, 116 km, 9 delsträckor mellan 18 – 5,5 km 

Ännu en dag med fantastiska förutsättningar i 2017 års Vindelälvsdrag, strålande sol, några grader 

kallt och bra spår genom hela dagsetappen. 

I starten i Björksele blev ledande lag Alpentrail stående inne på startområdet medan resten av 

hundspannen snabbt tog sig ut på Vindelälvens is. Anledningen till stoppet för Alpentrail berodde på 

att halsremmen på en av ledarhundarna lossnade i starten. En rent slarvfel, men också ett bevis på 

att varje liten detalj måste klaffa i ett sånt här tävlingssammanhang. Nu var Alpentrail sista lag att 

lämna startområdet när halsremmen satt på plats. Tom Andres som tidigare gjort stora 

upphämtningar lyckades åter åka förbi hela Startfältet och växlade först i Vormsele, 5 sekunder före 

Hamar TK och 37 sekunder före Sundsvalls BHK lag 2. Vid tredje växeln i Forsholm, hade Hamar TK 

tagit ledningen och  de behöll den ledande positionen genom hela dagen och tog in på totalledande 

Alpentrail genom att vinna dagsetappen med 9 minuter 49 sekunder. Alpentrail blev tvåa på 

dagsetappen, trea Team Nutrolin och fyra Kebnekajsorna. Sundsvalls BHK lag 1 låg trea genom  

dagen fram till sista sträckan då de missade en avfart, körde fel och hamnade på 6:e  plats på 

dagsetappen. 

Det är mycket som kan hända i Vindelälvsdraget och inget är avgjort innan målgången i Mer 

information om tävlingen – resultat, bilder m.m. 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 

Vännäsby. 

Inför sista dagsetappen mellan Hällnäs och slutmålet i Vännäsby leder nu Alpentrail med 6 minuter 

37 sekunder före Hamar TK som har drygt 15 minuter till Team Nutrolin på tredje plats. Fyra ligger 

Kebnekajsorna och femma Sundsvalls BHK lag1. 

Den fjärde och sista dagsetappen kommer att kunna genomföras som planerat, och målgången 

kommer att ske i Vännäsby vid 11.00 - 11.30-tiden. Det är fyra år sedan hela tävlingen kan 

genomföras, vilket glädjer arrangörerna - särskilt till 30-årsjubileét. 

 I morgon kl. 09.00 går starten i Hällnäs ned mot slutmålet i Hällnäs. Sträcklängd 64 km. 

 


