Varje månad presenteras här en intervju med en av Malamute-klubbens medlemmar!
Månadens medlem maj är Anna-Karin Hansson!!
Hej! · Vad har du för alaskan malamutes?
Jag har två tikar,Hillie snart ett år,och Akka som är nio.
· Varför har du skaffat just den här rasen?
Jag har alltid gillat helheten hos malamuten som draghund styrkan,dragviljan,tålig och vacker.
· Vad gör du på skidorna/släden/cykeln bakom hundarna när ingen ser och hör?
- På vintern är det släde (har sju draghundar till)och på vår/sommar/höst är det
fyrhjuling,cykel,simning och mycket lösträning i skogen.
· Vad har du för framtidsplaner med din hund/ar?
- När det flyter på och hundarna jobbar,så finns det bara njutning i att köra hundspann,men kör man
in ett gäng unghundar eller lämnar över ansvaret på att gå i led så kan man få svära lite lätt..för c.a
13 år sen släpade jag efter ett åttaspann med gjutjänsankaret indrivet i mitt högra lår, som att bli
upphängd på en köttkrok haha,det skadar inte om man har humor som draghundsägare. Planen för
ungtiken är att meritera upp henne på drag ”där jag har turen att känna Sven-Olov Larsson som är
snabb på skidor”själv står jag helst på släden. Blir även att meritera på utställning,den äldre av
tikarna har gått i pension,men hon har tävlat framgångsrikt med Lars-Ola Lundborg när hon var
ung. Kommer att köpa in några fler hundar,och det finns även planer på avel i framtiden.
· Bästa polar/draghunds film eller bok?
- Oj det är många..lite boktips Trails of an Alaskan Trapper-Ray Tremblay,Ledarhunden
OtchumNicholas Vanier,I isens grepp-Gay Salisury Magnetic North-David Halsey,Ensam kvinna
mot nordpolenHelen Thayer,Fyrfota Upptäckare-Tord Wallström och film är nog Canada på
tvers/Lars Monsen.
· Berätta kort om ditt bästa polarhunds minne/upplevelse!
- Jag måste svara semestern i år,fem veckor i kallaste januari/februari med bara en sak
inplanerad..hundkörning.
· Vem vill du se som nästa månads medlem?
- Urban Söderholm

