
Månadens medlem juni 14

Hej, vad heter du?

- Mitt namn är Emelie Bengtsson

· Vad har du för alaskan malamutes?

- Jag har två Alaskan Malamutes, en pensionär vid namn Ninja och en 5-åring vid namn Lemon -

· Varför har du skaffat just den här rasen?

När jag var 18 lyckades jag äntligen övertala min pappa om att få köpa hund. Familjens samojed hade gått bort 2 år 

tidigare och tiden utan hund var verkligen tom, det var något som fattades. Hon skulle vara min hund, men då jag 

fortfarande bodde hemma så var det ju en förutsättning att han var med på planerna och även att han ville hjälpa till. Jag 

var då kenneltjej på en rottweilerkennel och jag älskade verkligen deras hundar. Varför valet föll på malamuten minns jag

inte fullt ut idag, men då jag är uppvuxen med polarhund så var jag väldigt fäst vid deras självständiga och envisa natur. 

Jag ville ha en hund som man kunde göra allt med. Ninja följde sedan med mig till Uppsala och studietiden där vi delade 

lgh med en doberman/schäfer tjej. När vi flyttade ifrån henne så vantrivdes Ninja stort med att vara ensamhund och jag 

var väldigt sugen på att köpa en till och få komma igång med att dra på riktigt. Valet av ras den gången var inte alls svårt

· Vad brukar ni göra tillsammans?

Planen med Lemon var att få igång Ninja och dra och få ett litet spann. Samma vinter visade det sig dock att hon har 

artros och efter rehab och sjukgymnastik så bestämde vi att hon skulle få bli en aktiv pensionär. Hon är fortfarande med 

på joggingturer och skogspromenader och kan springa bredvid om vi drar. Nu är hon 11 år och hennes gräns går, bra 

perioder, vid 1 mil och dåliga perioder vid promenader. Hon älskar att träna lydnad så det gör vi på hobbynivå.

Lemon var hunden som skulle ta mig in i dragvärlden hade jag tänkt. Och han har sprungit och kunna dra och tyckt det 

varit roligt, men han har aldrig varit den där riktiga dragtoken som krävs för att vara enhundsspann. Säkert gjorde jag en 

massa fel med honom när han var liten och så kanske han helt enkelt inte har den personligheten. Nu har han tyvärr ont 

i en höft och vill sedan 1 år tillbaka inte dra alls. Nu satsar vi på rehab, lydnad, joggingturer och simning och hoppas 

hoppas hoppas att han ska komma tillbaka i selen! När vi varit uppe på malamuteveckan eller hälsat på snälla vänner 

som lånat ut hundar till oss så han har fått gå i ett spann så har det verkligen varit fantastiskt! Det är ju något av den 

bästa känslan som finns att få stå där bak på släden och ha hundar som älskar det dom gör!

· Vad gör du på skidorna/släden/cykeln bakom hundarna när ingen ser och hör?

- Haha, för det mesta har jag varit fullt upptagen med att sparka av bara h-vete och de stunder jag inte behövt det har det

väl låtit typ ”duuuuktig*flås*flås*kille*flås*flås*braaaaaaaaa*flås*men du ääärrr ju en stjäääärna* Ja, folk som råkar höra 

brukar le ganska stort!

· Vad har du för framtidsplaner med din hund/ar?

- Att de ska vara smärtfria och ha ett så bra som möjligt liv. Jag vill som sagt verkligen tillbaka bakom släden, men går 

det inte så är det viktigare att de mår bra. Med nästa hund ska jag göra allt rätt

· Bästa polar/draghunds film eller bok?

- Svårt att säga någon annan än ”Eight Below” !

· Berätta kort om ditt bästa polarhunds minne/upplevelse!

- Det är nog från min första malamutevecka när jag fick köra spann för första gången!

· Vem lämnar ska vara nästa månads medlem?

- Anki Heinonen om hon inte redan varit? 


