Månadens medlem juli 14
Hej, vad heter du?
- Hej, jag heter Anki Heinonen
· Vad har du för alaskan malamutes?
- Jag har en liten tik, 2 år i augusti som går under namnet Turbo-Heffa. En T-Heffa motsvarar 3 vanliga malamuter. För
närvarande har jag därför inga planer på att utöka beståndet. T-Heffa har haft förmånen att få växa upp i en
samojedflock, som hon fortfarande är en del av. Stränga tanter som lärt henne hundvärldens vett o etikett, men också
bus o lek med flockens yngre medlemmar. Så direkt ensam är hon inte.
· Varför har du skaffat just den här rasen?
- Sedan barnsben har jag varit en hängiven schäfermänniska, så det var ett ganska radikalt rasbyte jag gjorde när min
första malamute flyttade in 1999. Jag ville ha en robust friluftskompis som skulle klara vinter och kyla och gilla att vara
med på det mesta. Nästan 1,5 år ägnades åt att läsa på om rasen, besöka malamutefolk, åka på utställningar och
träffar, innan jag slutligen bestämde mig. Jag föll för rasens soliga sinne och lite speciella humor!
· Vad brukar ni göra tillsammans?
- Vi gör allt tillsammans, Heffa är min ständiga följeslagare. Mycket tid tillbringas i skog och
mark. Vi tränar viltspår och försöker att någon dag i veckan gå på kurs. T-Heffa älskar att gå
på kurs! Prestationen och resultatet är inte det viktigaste, huvudsaken är att hon blir lite trött i
huvudet....
· Vad gör du på skidorna/släden/cykeln bakom hundarna när ingen ser och hör?
- Bakom T-Heffa gäller bara en sak – högsta beredskapsläge, fullt fokus och 100 % -ig
koncentration. Annars ligger man i diket, det gör man ändå ibland.....
· Vad har du för framtidsplaner med din hund/ar?
- Vi planerar för en årstid i taget. Just nu hoppas vi på att resten av sommaren blir lagom varm
ur polarhundssynpunkt, så att man kan göra någonting annat än plaska i vattnet och gräva
malamutegropar på stranden. Till hösten skall vi pröva oss på några viltspårsprov, gå steg 3 i
K9 Nosework och fjällvandra lite.
· Bästa polar/draghunds film eller bok?
- Ledarhunden Otchum: en slädhunds otroliga äventyr av Vanier, Nicolas
· Berätta kort om ditt bästa polarhunds minne/upplevelse!
- Det är svårt att plocka ut någon enskild upplevelse, jag har många starka minnen och
upplevelser från de 10 år jag varit funktionär på Polardistans. Kan absolut rekommenderas för
den som vill uppleva något extraordinärt!
· Vem vill du se som nästa månads medlem?
- Birgitta Karlgren

