Månadens medlem augusti 14
Hej, vad heter du?
- Birgitta Karlgren
· Vad har du för alaskan malamutes?
- Jag har två Alaskan Malamute hanar på 2 och 3 år.
· Varför har du skaffat just den här rasen?
- Jag skaffade Alaskan Malamute för sällskap i skog och mark, den tål kyla regn o vind, den är lugn, tyst och intelligent.
· Vad brukar ni göra tillsammans?
- Min äldsta hund har jag med nästan överallt på skogs och fjällturer. Han går att ha lös bland folk o fä och som jag även
jagar älg med. Eventuellt kommer han också att bli utbildad till lavinhund.
· Vad gör du på skidorna/släden/cykeln bakom hundarna när ingen ser och hör?
- Eftersom jag har tre polarhundar nu och eventuellt en tredje Malamute på gång så försöker jag när vädret tillåter att
köra drag. Men när man inte bor ödsligt händer de mest märkliga möten, dessa skrattar jag ibland gott åt. Sist blev vi
jagade av en sällskapssjuk get flera hundra meter, det tog en stund innan mina nerver lagt sig.
· Vad har du för framtidsplaner med din hund/ar?
- Planen är att ha ett 4 spann och köra egna längre slädturer.
· Bästa polar/draghunds film eller bok?
- Bästa film är nog Lars Monsen's äventyr med hundarna i vildmarken.
· Berätta kort om ditt bästa polarhunds minne/upplevelse!
- Bästa minne är inte svårt! Det är då jag skaffat min första hund och åkte till Polardistans-veckan som funktionär 2012
för att att lära mig mer om hundar och drag. Det är något av det roligaste jag gjort och rekommenderar alla att göra. En
helt fantastisk vecka med hundar och nya vänner som nu årligen står på agendan. Det var där "polarviruset" slog till och
jag ville ha fler hundar.
· Vem vill du se som nästa månads medlem?
- Nästa medlem är Fritz Bakker!

