
VINDELÄLVSDRAGET 2018 Dag 1 Etapp: Ammarnäs – Sorsele 92,5 km 

En strålande morgon mötte deltagarna i årets Vindelälvsdrag vid starten i Ammarnäs. Men det 

var kallt! Termometern visade på nedåt -30 grader vid 07-tiden. I tid till starten kl.10 hade 

temperaturen ändå stigit så att tävlingen kunde köra igång enligt tidplan. 

I starten är det ett väldigt liv på hundarna som skriker och skäller av iver att komma iväg. 

Med 34 lag till start och med 1-8 hundar/lag, så är det ca 100 hundar på startlinjen som vill 

springa. När startflaggan fälls och hundarna får fritt fram blir det plötsligt alldeles tyst och 

man hör bara rasslet av skidor och slädar mot snön. När alla lämnat startfältet låg snöröken 

som en dimma över det tomma startspåret.  

Fjolårets tvåa, Hamar THK från Norge tog kommandot över dagens tävling redan på första 

sträckan och kom som första lag till Kraddsele, ca 2,5 minuter före Team Nutrolin, 

Jokkmokk, som ifjol slutade på en tredje plats. I fjolårsvinnaren Alpentrails frånvaro var det 

alltså efterföljande lag som tog över vinnarinitiativet. Ställningen mellan de första lagen stod 

sig genom hela dagen fram till dagsetappens mål i Sorsele. Som trea kom lag 40 - även det ett 

norskt lag – Trondheim TBK. 

Inför morgondagen leder Hamar THK med ca 10 minuter före Team Nutrolin med Trondheim 

TBK, ytterligare ca 3 minuter efter. Detta är inga stora marginaler i Vindelälvsdraget. Det är 

mycket som kan hända under de två återstående dagsetapperna. I morgon lördag, går starten 

kl 10.00 i Sorsele och målet för dagen är Björksele, en sträcka på 108,5 km. 

Bilder från dagens tävling får hämtas från hemsidan www.vindelalven.se Ange fotografens 

namn. Vi finns även på facebook. 

Draghälsningar 

Ann-Kristin Ångström 0706548595 

Arrangör: Umeå Brukshundklubb med stöd av VIKOM, Vindelälvens ekonomiska förening 

med Sorsele, Lycksele, Vindeln och Vännäs kommuner. 


