Nyhetsbrev 1 inför Vindelälvsdraget 2012
Arbetet med att starta upp inför tävlingsåret 2012 vårt 25‐års jubileum har börjat.
Vi firar 25 år med Vindelälvsdraget och Vindelälvsleden.
På personalsidan i Vindelälvsdraget (25 personer) så inventerar vi kommande medverkan, vi
ser över våra funktionärsinstruktioner, jobbar med föryngring och kommer att utöka
funktionärsgruppen med några personer för att säkerställa arbetet och göra tävlingen mer
angenäm för dig som tävlande eller medverkande.
Sponsorarbete är påbörjat och har du idéer eller förslag som kan ge våra varumärken
Vindelälvsdraget och Vindelälvsleden ännu större genomslagskraft så är du välkommen att
höra av dig.
Banan
Vi kommer att ha samma slutmål som de två senaste åren vid Musikens hus i Vännäsby även
om arbete pågår med att bygga upp den nedbrunna Folket Park i Vännäsby.
En banändring kommer att ske direkt efter start i Ammarnäs där vi på begäran av
ledskötarna i Ammarnäs kommer att åka på den norra stranden av Gausträsk istället för mitt
på sjön. Allt för att höja säkerheten och att göra ledarbete lättare.
En ny bro är byggd på sträckan Ekorrsele‐Strycksele över Stensträskbäcken.
Vi planerar även att använda en pistmaskin som preparerar alla växlingsplatser under dag ett
mellan Ammarnäs och Sorsele.
Den 4‐6 februari kör delar av bangruppen de 40 milen för att se om vi skall behöva lägga
om någonstans eller att vi kan köra som vanligt, kontrollera banmärkningen mm.
Just nu har vi 22 anmälda lag och glädjande nog så har vi fördubblat antal lag från Norge.

Ett försök på mångas begäran är att du nu kan via din smartphone och Google Maps eller
Goggle Earth få leden inlagd med växlingsplatser och där du dessutom ser var du själv
befinner dig. Du gör detta genom att starta programmet i din telefon och sedan skriva
adressen där informationen ligger http://www.vindelalven.se/allt.kmz
Eftersom detta är ett prov vill vi gärna ha synpunkter på hur det funkar.
Annat
Vi fortsätter med att lagen nu kan anmäla sig antingen i Ammarnäs eller i Sorsele.
Lagen måste meddela i god tid före Vindelälvsdraget var de vill göra sin laganmälan så vi har
rätt grejor på rätt plats. Vi rekommenderar nya lag att anmäla sig i Ammarnäs för där finns
huvuddelen av tävlingsledningen som kan informera de lagen. Någon lagledarträff kommer
det inte att bli under onsdagen, varken i Ammarnäs eller i Sorsele. Exakt var lagen skall göra
sin laganmälan, kommer att meddelas anmälda lag när vi själva vet var vi skall hålla till.
25‐års firandet görs genom att vi gör stora ansträngningar att höja kvalitén på leden och på
växlingsplatser, vi firar även genom att förbättra prisutdelningar, målgångar och att göra
Björksele till en trevlig och omtumlande festplats på halva sträckan.
Vår huvudman, de fyra kommunerna Sorsele, Lycksele, Vindeln och Vännäs har bytt namn
och personal i sin samverkansgrupp och heter nu VIKOM

Hälsningar
Lars Fällman 070‐3443753 lars.fallman@vindelalven.se
Olle Rosen 070‐5683079 olle.rosen@ubhk.se

Ps. Nu är det bara 117 dagar kvar till start.
Ps. Var inte oroliga, vintern kommer.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

