Månadens medlem mars är
Annelie Nordanlid!!

Hej!
· Vad har du för alaskan malamutes?
- Jag och min man Micke har 11 st. i dagsläget. Den yngsta är 5 månader och den äldsta
är snart 9 år, det är 8 tikar och 3 hanar.
· Varför har du skaffat just den här rasen?
- Micke och jag ville skaffa hund och då var det så självklart att det blev alaskan malamute
eftersom det passade vårt sätt att leva och att Micke hade haft rasen tidigare, mellan
1995-2001. Själv har jag haft djur i stort sett hela mitt liv, bla två hundar men av en helt
annan ras. När jag var tonåring hade jag två avlagda travhästar som jag körde
tävlingssulky efter och det finns en viss likhet mellan det och att köra hundspann faktiskt.
Dock är det lite lättare med en häst än med ett hundspann.
· Vad gör du på skidorna/släden/cykeln bakom hundarna när ingen ser och hör?
- Jag njuter av att se hundarna jobba och ger dom feedback så klart. Jag funderar på lite
olika träningssätt och anda kombinationer i spannet, men mest njuter jag bara av stunden.
· Vad har du för framtidsplaner med din hund/ar?
- Köra ett långdistanslopp hade varit kul och att även jag ska börja meritera framöver (inte
bara Micke) men jag gillar inte tävlingar, så det är en barriär jag måste över. Avel tycker
jag är fantastiskt roligt också.
· Bästa polar/draghunds film eller bok?
- Något jag sett flera ggr och gärna tittar på igen är Lars Monsen’s filmer.
· Berätta kort om ditt bästa polarhunds minne/upplevelse!
- Viljan att vara ett med hundarna ute i vildmarken är starkare än förnuftet ibland. Tänker
på resan vi gjorde till Ottsjö en vinter, där vi körde våra hundar på dagarna och sov i
tältkåtan på nätterna, i 10 minusgrader. Inget konstigt med det, men vi hade ingen
vinterutrustning, utan bara sommarsovsäckar och en tältkåta i nylon utan innertält. På
morgnarna fick vi bryta loss stövlarna från tältets golvduk. Härligt, men i kallaste laget.
· Vem vill du se som nästa månads medlem?
- S-O Larsson
· Tackar!

