Månadens medlem Oktober är
Sven Wirén!!

Hej Sven!
· Vad har du för alaskan malamutes?
- Vi har 3st Tikka som är 6år, Arrak på 3år och Mauja på 2år.
· Varför har du skaffat just den här rasen?
- Jag ville ha en hund som kunde följa med på alla mina äventyr och klara av kalla vintrar.
· Vad brukar ni göra tillsammans?
- Vi har med hundarna överallt och dom får vara med på mycket olika saker. På vintern så är det Nordisk stil
som den mesta tiden spenderas, vi har även en sprintsläde som vi kör med. På sommaren så blir det paus i
träningen och dom får följa med på långa promenader på fjället och simma i någon tjärn eller varför inte följa
med på en ridtur med våra islandshästar.
· Vad gör du på skidorna/släden/cykeln bakom hundarna när ingen ser och hör?
- Jag gör nog mycket jag inte borde. alla som har åkt med mig vet att jag är ganska rastlös av mig. Sjunga är
trevligt och hundarna verkar uppskatta lite ljuva toner.
· Vad har du för framtidsplaner med din hund/ar?
- Planerna är många! Jag skulle vilja åka hund mellan dom fjällstationerna vi har här i jämtland nu i vinter.
· Bästa polar/draghunds film eller bok?
- Det måste vara en av mina idoler Lars monsen som körde hund tvärs över canada och filmade allt. Väldigt bra
film! Canada på tvers heter den
· Berätta kort om ditt bästa polarhunds minne/upplevelse!
- Det måste vara när jag körde Polardistans 160km med Tikka och jag hade lämnar checkpointen vid
Lövnäsvallen och det snöar och blåser friskt, men jag tänkte ändå ge det en chans. Vid trädgränsen möter jag ett
huskyspann som vänt för det var meningslöst att försöka köra över fjället enligt han. Jag packade om pulkan så
vindsäcken och thermos låg överst och sen bar det av ut på fjället. Mycket riktigt, knappt men såg ledkryssen
och snödrev utan dess lika. Tikka tvekade ALDRIG! Hon sänkte huvudet och tog oss över fjället. Den känslan
kommer jag aldrig glömma.

· Vem vill du se som nästa månads medlem?
- Nästa månads medlem får bli Joakim Svanström
· Tackar!
OBS! Då Joakim redan varit så går "pinnen" vidare till Rasmus Helbo istället! /webbis

