Månadens medlem april är S-O Larsson!!
Hej! · Vad har du för alaskan malamutes?
- Jag har fyra hundar, alla från Trapline. Det är Rolf, Svea, Prillan och Agate. Prillan bor hos min
kompis Anna-Karin Hansson för att komma igång med draget ordentligt i ett större spann. Agate bor
hos mina föräldrar och njuter av att vara nybliven pensionär så jag har egentligen bara två hundar
nu.
· Varför har du skaffat just den här rasen?
- De passar mig perfekt, de är tåliga hundar så de kan vara med på fisketurer även i kraftig kyla och
har imponerande styrka. Jag gillar även att de har en egen vilja, är personligheter och är fantastiskt
vackra hundar. De är dessutom mina bästa träningskompisar.
· Vad gör du på skidorna/släden/cykeln bakom hundarna när ingen ser och hör?
- Jag åker mest skidor och springer med mina hundar så jag flåsar och svettas när vi tränar. Det enda
utöver det är att jag ger hundarna lite respons på deras jobb. På lugna långpass hinner jag fundera på
träningsupplägg och kommande tävlingar och äventyr.
· Vad har du för framtidsplaner med din hund/ar?
- Kommande säsong skall Svea och Prillan köra DP10 och DP60. Svea och Rolf skall nog köra
något lopp i linkörning också. De älskar verkligen när de får springa snabbt. Vår träning kommer att
läggas upp med fokus på det. På sikt vill jag även testa Polardistans 160 km eller Beaver Trap Trail.
Då blir träningsupplägget helt annorlunda. Jag tror det är svårt att kombinera med korta snabba
tävlingar samma säsong. Hundarna skall även delta på utställningar men det är inget jag fokuserar
speciellt mycket på. Avel är också intressant på sikt.
· Bästa polar/draghunds film eller bok?
- Handbok i Hundkörning! Den beskriver framförallt den fysiska träningen av draghundar på ett sätt
som är väldigt likt mina egna tankar. Lars Monsens äventyr ”Canada på tvers” är en fantastisk film.
· Berätta kort om ditt bästa polarhunds minne/upplevelse!
- Det är helt klart Västras Vinterrace/DP10 när Agate, 9,5 år dammade in på 41:11 trots att jag
missade en avfart och tappade en hel del tid. Jag hade då haft Agate i ett år och hennes träning
under den tiden var upplagd för ett mål, att springa snabbt på DP10. Känslan när jag tänker på
hennes bedrift ger mig fortfarande gåshud.
· Vem vill du se som nästa månads medlem?
- Anna-Karin Hansson
· Tackar!

