
rån Örebro i söder till Luleå i norr packades bilar med 
skidor, boxrar och glada mattar och hussar. Målet är 
Ammarnäs och starten för Vindelälvsdraget. För andra 

året i rad skulle Team Svenska Boxerklubben skida 40 mil längs 
den fantastiska Vindelälven. Tyvärr var vädrets makter inte på 
arrangörernas sida och på tre dagar försvann 50 cm snö. Isen var 
täckt av vatten och �era sträckor �ck ställas in, liksom den 
avslutande dagen.  Rekordvärme med 9 grader och sol dagen 
innan start var inte vad tävlingen behövde!

Väl i Ammarnäs samlades laget och under en trevlig middag 
pratades gammalt och nytt. De allra �esta var med redan förra 
året, men vi hade även ett par nya ansikten att lära känna. 
Sträckor och dagsform diskuterades liksom hur man skulle bete 
sig i spåret för att inte riskera skador på hundarna. Det är inte 
helt lätt att manövrera bland hundspann, och linkörare med en 
eller två hundar. Det gäller att ha bra balans och hålla tungan rätt 
i mun när man står på skidor bakom en springtokig boxer! 
Mätta, glada och  aningen uppspelta var det dags att sova.

Oskar och Matilda hade äran att starta och efter att ha åkt bil 
längs älven visste vi att de hade en tu� sträcka framför sig. Med 
mycket vatten och slask på isen �ck Matilda svårt att ta sig fram. 
I varje galoppsprång gick hon igenom slasket och slog hakan i 

backen.  Oskar var blöt långt upp på benen och på vissa sträckor 
såg vi hur andra tävlanden tog av sig skidorna och sprang genom 
vattnet.  Det var med tungt hjärta vi insåg att även de mest 
dragtokiga och luttrade hundarna i startfältet ville packa ihop 
och gå hem. Stackars vår Wilda Matilda!

Längre söderut blev det bättre underlag, men våra förhållande-
vis framtunga hundar hade svårt att galoppera i den mjuka snön 
och stavarna �ck inget fäste. Första dagen sammanfattades med 
pannben! Det är tjockt på vår ras, men efter den här helgen kan 
jag säga att även boxerägare har väldigt mycket av den varan!

Under natten till dag 2 frös det på och det slaskiga spåret byttes 
mot blankis och hårda bucklor. Att ta skateskär var uteslutet då 
spåret var smalt, hårt och knöggligt. Det var stakning som gällde, 

men åtminstone skulle skaren hålla för hundarna!
Efter gårdagens kämpainsats �ck Matilda en välförtjänt vila 

och allas vår hjälte �omas och hans tappra Noah och Noor �ck 
ta långsträckan på 18 km. På norrlänningars lugna vis ”va det 
som inget problem”. 

Boxer efter boxer gjorde succé efter banan. Med sin charmiga 
stil och bekymmersfritt viftande svans tog de sig fram i varierande 
hastighet. Vissa i full galopp och andra i full kamp med drag-lin-
an. Summan av kardemumman var i alla fall att vi var nöjda och 
glada med deras insats. Allra nöjdast var Adde med Edison som 
först �ck draghjälp iväg från start och när den försvunnit i 
horisonten blev omkörd av en dobermanntik i höglöp. Aldrig att 
Eddie skulle släppa den utom synhåll!

Dag 3 var lika hård och isig. Det var full fart söderut som gällde 
för både skidåkare och servicebilar. Först ut var Emma och  Laila.  
Halva teamet var där för att hjälpa till så starten skulle gå perfekt. 
Laila var taggad till tänderna och de for iväg som riktiga pro�s!
Dagen var igång och via uppdateringar på facebook höll vi kontakt 
så alla var uppdaterade om vad som hände. Det är inte bara skid-
åkningen som ska kla�a utan även servicebilar ska hålla tiden! Det 
är verkligen en samarbetsövning för både hundar och förare. Man 

kan väl sammanfattade det som att vi i teamet kla�ade perfekt! 
Att få tillbringa fyra dagar med ett så härligt och positivt gäng är 
få förunnat. Under vägen kunde man se Helenas Lexi som lekte 
på isen, �omas och Noah som for fram som furier efter en 
aussie och Mille som var mer sugen på promenad än dragtävling. 
Dundra kunde både springa fort och hålla span på skoteråkare 
och korvgrillare efter vägen, Dogglas tog sig tid att bajsa på 
upploppet till Cecilias hemby Strycksele och Kia �ck vågen av  
laget och hela bangruppen när hon äntligen gick i mål i Hällnäs!

Sammanfattningsvis kan man väl säga att vi haft underbart roligt 
och inte blev det sämre av att vi �ck fantastiskt mottagande i 
Strycksele där Cecilias föräldrar hade dukat med tacos till hela 
laget sista kvällen och sedan bjöd på frukost innan vi allihop 
begav oss hemåt. Det var med blandade känslor som helgen 
avslutades och redan nu är det bestämt att Lag 3 Team Svenska 
Boxerklubben kommer åter nästa år för att �ra Vindelälvsdraget 
30 år.

Vindelälvsdraget är världens största draghundstafett. 
Tävlingen är något av en folkfest som är öppen för alla. 
Skid- och slädekipage tävlar sida vid sida, liksom världsmästare 
bredvid amatören.  Vindelälvsdraget går 40 mil längs den 
outbyggda Vindelälven, i totalt 30 sträckor om 6-22 km. I år 
genomfördes tävlingen för den 29:e året och 30 lag deltog med 
totalt ca 650 hundar.  Lag tre var Team Svenska Boxerklubben 
med 15 boxrar.

Text: Susanne Löfström

F
Team Svenska Boxerklubben skickar iväg Noor, Noah och Thomas på en 18 km lång sträcka.

Så var det dags igen!
Vindelälvsdraget 2016
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Matilda efter bragdesträckan i slasket. Laila och Emma i flygande start. 13 km stakning tar på krafterna. Nicke & Kia.

Tävlingsledningen med Olle Rosén i spetsen gör vågen 
när Boxerteamet med Nicke och Kia går i mål. 

Team Svenska Boxerklubben 2016: fr. v. Andreas Rilvén med Edison, 
Emma Ölvstam med Laila, Cecilia Rönnbäck med Dogglas och Birdie, Katarina 
Engevall med Dryas, Thomas med Noor och Noah, Susanne Löfstörm med Dundra, 
Frasse van Boersma med Bob, Lovisa Larserud med Mille, Ebba Gjerswold med 
Berra, Catarina Sandin med Effie, Oskar Norberg Lundmark med Matilda, 
Niklas Törnqvist med Kia och utanför bild Helena Fredriksson med Lexi.
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