
Vindelälvsdraget 2019-03-16 

Dagsetapp 2 Sorsele – Björksele 108,5 km 

Vädret under den andra dagsetappen var mulet, lätt snö i luften och ca -2 grader. Liksom 
under gårdagen var föret på banan trögt och moddigt. 

Vid starten kl 10 kom de flesta lagen iväg utan mankemang, men för gårdagens tvåa, lag 13, 
Hamar TK, strulade det. De ivriga hundarna hoppade över varandra och trasslade till linor och 
selar, så att de fick stå kvar på startlinjen och reda ut villervallan innan de kunde ge sig iväg. 
Den struliga starten kostade dem ca 20 – 30 sekunder vilket inte hindrade dem att vara först 
till växeln i Nedre Saxnäs, nästan 1minut före lag 40 och lag 32. Ledaren från gårdagen, lag 
41,Team VOM International, växlade där som sjätte lag. 

Hamar TK behöll ledningen genom hela dagen och bakom dem åkte Team Vom International 
upp sig i fältet, men kom inte ikapp Hamar utan låg efter tredje sträckan stadigt på en andra 
plats genom dagen. Bakom de ledande lagen körde lag 35, Team Nutrolin upp till tredje plats 
på dagsetappen, men det räcker inte för att flytta ned lag 40, Trönder-lag från sin tredjeplats. 

Resultat för dagsetappen: 1. Lag 13 Hamar TK 4 timmar 41 minuter 50 sekunder. 2. Lag 41 
Team VOM International 4.44.40. 3. Lag 35 Team Nutrolin 4.59.36. 4. Lag 40 5.03.21. 

Totalt efter 2 dagar leder Lag 41 Team VOM International på en sammanlagd tid av 08.27.52. 
Tvåa ligger Lag 13 Hamar TK 8.29.50.   Trea är Lag 40 Trönder-lag  09.00.35 och som fjärde 
lag återfinns Lag 35 Team Nutrolin 9.11.24. Hela resultatlistan finns på hemsidan 
www.vindelalven.se  

Ett försprång på 2 minuter är en väldigt liten marginal inför sista dagen på årets 

Vindelälvsdrag. Det är mycket som kan hända under den återstående dagsetappen, som också 

är den längsta. I morgon söndag, går starten kl 10.00 i Björksele och målet för dagen är 

Hällnäs, en sträcka på 116 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. 

 


