Varje månad presenteras här en intervju med en av Malamute-klubbens medlemmar!
Månadens medlemnovember är
Rasmus Helbo!!

Hej Rasmus!
· Vad har du för alaskan malamutes?
- 23 st i dagsläget – ungefär lika många hanar som tikar – åldersmässigt fördelar de sig från 7 veckor till 14 år.
Denna säsong har vi 16 hundar i träning, de resterande är valpar eller pensionärer.
· Varför har du skaffat just den här rasen?
- När jag träffade Karina hade hon redan 5 Alaskan Malamute.
· Vad brukar ni göra tillsammans?
- Lite olika beroende på årstiden. Hösten blir det först och främst fokus på träning på cykel, kickbike eller ATW.
Jag försöker att komma ut på ett par barmarks tävlingar bl.a. SM som en ”kick-off” inför säsongen och
hundarna tycker det är roligt att få springa fort på korta distanser med. När snön har lagd sig blir det längre
träningspass inför vintersäsongens tävlingar, meriteringar och turkörningar i slutet på säsongen vart det är som
bäst att vara ute med hundarna. Det blir både släde, pulka och linkörning under vintern. Sommaren blir det lite
utställningar och lite kortare vandringar, men det är svårt att komma iväg på flerdags turer när vi inte kan ha
med alla hundar samtidigt.
· Vad gör du på skidorna/släden/cykeln bakom hundarna när ingen ser och hör?
- Sjunger, visslar och filosoferar över livet. På långa träningspass har man gott om tid och tänka ut nya idéer om
hundar, träningar, spannkombinationer och andra saker som kan vara värd att testa.
· Vad har du för framtidsplaner med din hund/ar?
- Allt beror på när snön läggar sig ……blir det en bra vinter hoppas jag på att köra Polardistans 300 igen. Lite
meriteringar ska vi väl försöka hinna med under säsongen. Har 5-6 yngre hundar som vi vill börja meritera
under kommande säsong.
· Bästa polar/draghunds film eller bok?
- Ironwill
· Berätta kort om ditt bästa polarhunds minne/upplevelse!
- Säsongen 2013 var en bra säsong vart jag bl.a. genomförde Polardistans 300 km med ett 10-spann. Efter ca
180 km och 6 timmars vila påbörjade vi delsträcken mellan Lillhärdal och ner till Lövnäsvallen – en sträcka på
ca. 75 km – och jag förväntade mig att hundarna skulle börja att bli lite trötta och vara lite stela, så imponerade
de och gick denna delsträcka som bäst. När vi kom in på Lövnäsvallen var hundarna i super god skick och hade
lätt kunna fortsätta de sista 5 mil ner till Särna, men jag var tyvärr inte i lika bra skick; jag hade varit nära att

somna på släden vid flera tillfällen och sett saker som inte fanns i mörkret. Med andra ord så det var jag som
blev begränsningen för hundarnas prestation. Det kändes riktigt bra att se hundarna i så god skick och med en
vilja och energi som jag inte hade förväntad mig mot slutet av tävlingen – det var den bästa bekräftelse man kan
få på att all den tid och energi jag hade lagd på träning och förberedelse absolut hade gett resultat.

· Vem vill du se som nästa månads medlem?
- Sofia Brännström *
· Tackar!
*Då Sofia redan varit så går stafettpinnen till Peter Hultgren istället / webmaster

