
 Vindelälvsdraget 2019  

Dagsetapp 1 Ammarnäs – Sorsele  92,5 km fredag 15/3 

Vädret vid starten i Ammarnäs bjöd på sol, vindstilla och några minusgrader. En sån där 
fantastisk vårvinterdag med Vindelfjällen som inramning. 

Strax innan starten skulle gå tappade lag 41, Team VOM International, kontrollen över sitt 
hundspann och lyckades med bedriften att göra en tjuvstart, för övrigt den första tjuvstarten i 
Vindelälvsdragets 32-åriga historia. Föraren fick stopp på sina hundar, men skadan var redan 
skedd. Det går inte att backa 8 hundar tillbaka till startlinjen, så de stod kvar när starten gick 
en kort stund efteråt. De väntade in resten av startfältet och körde sedan iväg med de andra 
hundspannen. I skrivande stund vet man inte vad det blir för konsekvenser av den felaktiga 
starten, men troligen kommer ett tidstillägg att tilldömas. 

De två första sträckorna vanns av fjolårsvinnaren lag 41, Hamar TK, tätt jagade av lag 41, 
Team VOM International som tog över ledningen på den tredje sträckan mellan Gillesnuole 
och Hemfjäll. De behöll sedan sin ledning in till målet för dagsetappen i Sorsele, där Hamar 
TK kom in som andra lag och trea blev lag 40, Trönder-lag. En total norsk dominans på 
Vindelälvsdragets första dagsetapp således. På fjärde plats kom första svenska lag, lag 35, 
Team Nutrolin. 

Ställningen inför den fortsatta kampen om slutsegern är att Team VOM International leder 
med 4 minuter 48 sekunder före Hamar TK. Som trea ligger Trönder-lag, 14 minuter 02 
sekunder efter ledaren och på fjärde plats ligger Team Nutrolin, 28 minuter 36 sekunder efter 
ledaren. Resultatet kan komma att ändras om tävlingsdomaren och tävlingsjuryn utdömer ett 
tidstillägg för tjuvstarten på första sträckan för Team VOM International. 

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. Vindelälvsdraget kan även följas på facebook. 

Draghälsningar 

Ann-Kristin Ångström 0706548595 

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

med Sorsele, Lycksele, Vindeln och Vännäs kommuner. 

 

 


