Månadens medlem mars 14
· Hej, vad heter du?
- Ninni Hjortvall
· Vad har du för alaskan malamutes?
- Vi har 6 hundar, de tre äldre är dubbelchampions - både utställning och drag, sen har vi tre yngre hundar, en 1 1/2åring och två på nio månader som vi håll på och tränar för fullt.
· Varför har du skaffat just den här rasen?
- Jag har haft brukshundar tidigare och började köra drag med schäfer, men de pallade inte riktigt att ligga ute när det
var lite kallare och de skulle ligga inne i tältet och ha täcken mm så det blev helt enkelt för krångligt för mitt tycke även
om schäfern kan vara en otroligt duktig draghund. Sen blev det att jag lånade Inge och Rose-Marie Eklunds hundar och
körde lite med och tyckte att det var otroligt trevliga träningskompisar, så när tillfälle gavs köpte jag min första malamute
Tuwak från kennel Noatak och sedan har det bara blivit fler och fler hundar.
· Vad brukar ni göra tillsammans?
- Allt möjligt - cykla, springa, köra vagn, klövja, tävla - vintertid i pulkastil och utställning på sommaren. Bada när det är
varmt , skulle vilja få dem att simma med när vi paddlar kajak men jag har just för tillfället ingen hund som är jätteförtjust i
vatten.
· Vad gör du på skidorna/släden/cykeln bakom hundarna när ingen ser och hör?
- Pratar och försöker peppa dem så att de håller ett bra tempo. Pratar man för mycket med dem brukar de undra vad det
är frågan om.
· Vad har du för framtidsplaner med din hund/ar?
- Nästa vintersäsong vill jag ut och tävla lite igen, det har varit lite stiltje på den fronten i och med att vi har två små barn,
och tävlandet är något jag saknar. Sen blir det väl kanske lite utställningar med våra unga hundar.
· Bästa polar/draghunds film eller bok?
- Tycker filmen Snowdogs är lite underhållande.
· Berätta kort om ditt bästa polarhunds minne/upplevelse!
- Ett av mina bästa minnen är när jag körde Polardistans 160 med Igor och Gere 2007, vi tre hade en fantastisk tur upp
över fjället.
· Vem lämnar ska vara nästa månads medlem?
- Ronja Ekholm

