Månadens medlem juni är
Urban Söderholm !!
Hej!
· Vad har du för alaskan malamutes?
Jag har 2 hanar, Zeke 3 år & Devil 2,5år från Cahppes kennel.
· Varför har du skaffat just den här rasen?
Jag får helt enkelt skylla på Jeanette Florin som hade malamute & såg till att även jag blev smittad
av polarhundssjukan… =) Skämt åsido så var det faktiskt genom Jeanette som jag först kom i
kontakt med rasen & vem kan motstå en hund med så stark personlighet & utstrålning? Sen är dom
ju perfekta träningskompisar om man är en envis jävel som jag som gillar strapatser…
· Vad gör du på skidorna/släden/cykeln bakom hundarna när ingen ser och hör?
Ramlar… Några av dom värsta vurporna jag varit med om har konstigt nog skett när ingen har sett
eller hört något… Sen så försöker jag väl som dom flesta andra att peppa mina hundar med lite ”
kom igen grabbar… osv ” även om dom i bland brukar titta bakåt på husse & ser ut att tänka ”Håll
käften & åk snabbare så vi slipper släpa på dig också…”
· Vad har du för framtidsplaner med din hund/ar?
Nu under sommaren så blir det ett par besök i utställningsringen & om det går att klämma in så
skulle jag gärna testa på rallylydnad med Zeke. Sen så kommer vi satsa på simträning både för mig
& hundarna, några turer med klövjeväskorna lär det väl också bli & i början av augusti kör vi i gång
dragträningen igen. När vintersäsongen väl har börjat så är det fokus på meritering som gäller så
mitt mål är att köra DP10, DP60 & förhoppningsvis även Polardistans 2016. Jo just det, mitt mål är
även att lyckas slå S-O Larssons bästa tid på DP10!! Vi brukar träna tillsammans i bland & den
karln är snabb… =D
· Bästa polar/draghunds film eller bok?
Jack London’s White Fang
· Berätta kort om ditt bästa polarhunds minne/upplevelse!
Det finns massor med härliga minnen att välja från men om jag måste välja ett så får det bli då jag
efter 1 år utan hund träffade Zeke första gången, han är en mycket speciell hund & det var nog
snarare han som valde mig…
· Vem vill du se som nästa månads medlem?
Henrik Emanuelsson.
Henrik har dock tackat nej då hans fru Anki var månadens medlem nyligen, Urban skickar därför
nomineringen vidare till Michelle Ohlsson. /webansvarig
· Tackar!

