
Ett fantastiskt väder och före i Vindelälvsdraget gjorde att sträckrekorden rök.  

Efter en kamp mellan tre lag var det Team Nutrion som tog hem segern. Tvåa 

och trea blev de norska lagen Hamar TK och Vom International. 

Nutrolin, som blev trea första dagen, bäddade för en seger på lördagen genom 

att ta hem dagssegern på en ny rekordtid för tävlingen. De var fem minuter 

före Hamar TK på sträckan Sorsele-Björksele och drygt tio minuter före Vom. 

Under alla tre dagarna har placeringarna pendlat mellan dessa tre lag som alla 

vunnit varsin dagsetapp.  

Vom International kom först i mål i Hällnäs och satte nytt dagsrekord på 

sträckan Björksele-Hällnäs med 16 sekunder, men Nutrolin, som kom tvåa 1:45 

efter, tog hem totalsegern. 

- Det var ingen självklar seger. Ett tag i dag låg vi riktigt dåligt till före Rusksele, 

eftersom hundarna hamnade på en plogad väg, men på de sista sträckorna har 

gått riktigt bra, säger Cari Rörström, Kiruna. 

Laget består av deltagare från fyra länder, Sverige, Norge, Finland och 

Österrike, som alla har kört med sina egna hundar.   

Årets Vindelälvsdrag har haft perfekta snö- och väderförhållanden. Inte bara 

dagsrekorden har rykt lördag och söndag utan även tidigare sträckrekord. 

- Det har varit väldigt fina förhållanden med fina spår, vackert väder och 

28 starka och glada lag. Trots att coronaviruset har hotat tävlingen har vi 

kunnat genomföra tävlingsmomenten och det är det viktigaste för alla 

deltagare, säger tävlingsledaren Sara Byström. 

Arrangörerna har fått många positiva kommentarer om hur man hanterat 

situationen. Bland annat skippade man prisutdelningar och lagledarträff 

inomhus. 

- Draghundsförbundet har stoppat alla tävlingar från måndag och Norge 

stänger sina gränser så det var i grevens tid vi genomförde tävlingen, 

säger Sara Byström. 

Resultat totalt: 1) Team Nutrolin 10:45:23 2) Hamar TK 10:47:56 3) Team Vom 

International 10:54:26. 
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Bildtext 

Team Nutrolin tog hem segern i årets Vindelälvsdraget. Här är det Vesa-Pekka 

Lehtomäki och hans hundar som kämpar in i Blattnicksele. 

Team Nutrolin jublade över segern. De kom in som tvåa i Hällnäs men vann 

totalt. 

Nutrolin gick i mål i Hällnäs som totalsegrare. 

Hamar TK tog en hedrande andra plats, under tre minuter efter segraren. 

Tre topplag vann varsin dag men Vom International blev trea totalt. 

Starten i Björksele var som vanligt fartfylld. 

Korsdraget hade tävlingens äldsta deltagare, Anders Nordwall, 82 år (i mitten). 

Han gick i mål i Hällnäs efter  13,5 km från Strycksele. 
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