
Vindelälvsdraget 30 år! 16-19/3 

Dag 4. Etapp: Hällnäs - Vännäsby, 64 km, 5 delsträckor mellan 15 - 5 km 

Strålande sol, ca 6 minusgrader, ingen vind och bra spår – sista dagen på Vindelälvsdraget blev lika 

fantastisk som övriga tävlingsdagar! 

Starten i Hällnäs flöt bra och alla lag kom i väg som de skulle på den första krävande sträckan ned till 

första växel i Vindeln. Tom Andres för lag 34 Alpentrail gjorde en storstilad körning, växlade som 

första lag i Vindeln och slog sträckrekordet med 53 sekunder. Som andra lag kom tjejlaget 

Kebnekajsorna, tätt följda av lag 35 Team Nutrolin. 

Andra sträckan mellan Vindeln och Vindelheden blev ganska strapatsrik. Sträckningen är ny för året 

och många förare överraskades av smala passager och slingrande spår mellan trädstammarna. Allt 

gick bra, men ordningen i täten förändrades. Lag 48 Sundsvalls BHK seglade upp till första plats, 

Alpentrail kom in som trea och Kebnekajsorna tappade placering ned till 23:e lag. De stora 

hundspannen var förmodligen de som förlorade mest på den trixiga bansträckningen. 

Sundsvalls BHK lag 1 och Alpentrail växlade i ledningen under resten av dagen, men Sundsvallslaget 

vann dagsetappen 11 sekunder före Alpentrail. 

Men det blev Alpentrail som tog hem totalsegern i 2017 års Vindelälvsdrag på tiden 13.50.39, 10 

minuter före Hamar TK 14.00.40, trea Team Nutrolin 14.15.33, fyra Sundsvalls BHK lag 1 14.36.51 och 

femma blev Kebnekajsorna 14.42.02.  

30-årsjubileet känns som en seger för arrangörerna som i tre år fått ställa in sträckor och hela 

dagsetapper på grund av snöbrist, vatten på isen, isiga spår och allmänt dåliga omständigheter som 

gjort att man inte kunnat garantera säkerheten för hundar och förare. Ända in till en vecka före start, 

så var det osäkert om årets Vindelälvsdrag skulle kunna genomföras som planerat.  

Alla förutsättningar har varit på topp – solen har lyst, temperaturen har legat kring nollstrecket på 

dagarna, det har kommit snö på nätterna som lenat isiga spår, det har blåst en del men varit medvind 

och spåret har varit i toppskick de 40 milen från Ammarnäs i fjällen ned till Vännäsby vid kusten. 

Målgången kunde också ske vid den återuppbyggda festplatsen i Vännäsby, som eldhärjades för ett 

antal år sedan. Mycket publik hade sökt sig till upploppet och många följde även tävlingen ute längs 

banan. 

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 

 


