
Vindelälvsdraget 2019-03-17 

Dag 3 Dagsetapp Björksele – Hällnäs (slutmål) 116 km 

Det blev en rafflande slutstrid om segern i 2019 års Vindelälvsdrag. Efter 2 dagar ledde Lag 
41, Team VOM International med 1 minut 43 sekunder före Lag 13, Hamar TK. Redan vid 
starten i Björksele tog Hamar ledningen och växlade som första lag i Vormsele, 52 sekunder 
före VOM. Ställningen höll sig under de tre första sträckorna, men sedan åkte Team VOM 
upp som ledare och ledde som mest med 3.48 minuter vid växel 5 i Föjsviken. Vid växel 6 i 
Åmsele hade Hamar TK återtagit ledningen och växlade 22 sekunder före Team VOM. 
Hamar behöll sin ledning genom återstående 3 delsträckor och gick i mål som etappsegrare 
med en marginal på 2 minuter 15 sekunder till tvåan, Team VOM. Detta innebar att Hamar 
TK bärgade slutsegern med endast 32 sekunder, den minsta segermarginalen i 
Vindelälvsdragets historia. 

Bakom de första lagen kämpade Team Nutrolin för att försöka bryta den totala Norska 
dominansen. Men även om de körde in 6.13 minuter under den sista dagsetappen, så hann de 
inte förbi Trönder-lag som bärgade tredjeplatsen till slut. 

Årets Vindelälvsdrag har fungerat bra och stämningen har varit god bland de tävlande även 
om föret har varit trögt och rekordtiderna uteblivit. Solen lyste endast under de första 
delsträckorna på första dagsetappen men luttrade Vindelälvsdragare har varit med om 
betydligt svårare väderförutsättningar genom Vindelälvsdragets 32-åriga historia. Banan blev 
tung med den nysnö som kom alldeles innan tävlingen och som sedan har fylldes på under 
tävlingen, men underlaget var hårt och höll för alla förare och hundar. 

Arrangörerna är nöjda med utfallet av årets tävling och satsar nu inför 2020 års tävling. Nu 
väntar avrustning, utvärdering och så småningom uppstart igen. 

Resultat finns på hemsidan www.vindelalven.se 

Bilder från dagens tävling får hämtas från hemsidan www.vindelalven.se  Ange fotografens 
namn. Vindelälvsdraget finns även på facebook. 

Draghälsningar 

Ann-Kristin Ångström         tel 070 654 85 95 

Arrangör: Umeå Brukshundklubb med stöd av VIKOM, Vindelälvens ekonomiska förening 
med Sorsele, Lycksele, Vindeln och Vännäs kommuner. 

 


