Månadens medlem juni 2016 är
Emilia Wennberg!!

– Hej! Vad har du för Alaskan malamutes?
Två hanar. Grizzly 6 år och Tornarsuk Aujak Tarqeq 11 månader.
– Varför har du skaffat just den rasen?
Malamuten har varit min drömhund sedan jag var femton år gammal, men det tog mig ytterligare femton år att skaffa
min första. Jag är en riktig naturmänniska och kan inte tänka mig en bättre kompanjon ute i skog och mark än en
Alaskan Malamute.
– Vad gör du på skidorna/släden/cykeln bakom hundarna när ingen annan ser/hör?

Ler av lycka.
– Vad har du för framtidsplaner med dina hundar?
Vi tränar viltspår med våra hundar. Det går väldigt bra och de tycker att det är fantastiskt kul så planen är att
fortsätta med detta. Sen vill vi även börja med drag i större skala. Har bara ”lajjat runt” på hobbynivå med den äldsta
hunden hittills, men nu när vi har två Malamuter så vill vi satsa lite mer. I övrigt är planen att få så många fina

naturupplevelser som möjligt tillsammans med vovvarna.
– Bästa polar/draghundsfilm eller bok?
Eight Below. Gråter lika mycket varje gång.
– Berätta kort om ditt bästa polarhundsminne/upplevelse.
Spontant vill jag svara att det är alla tillfällen ute i naturen med mina hundar, men en upplevelse som verkligen gjort
ett starkt avtryck i min själ var när jag träffade Grizzly för första gången. Hans uppfödare bor mitt ute i den
kanadensiska vildmarken och jag hade kört den åtta timmar långa vägen från Vancouver (där jag bodde) för att titta
på valparna. Några kilometer innan jag kom fram till uppfödaren så började min bil att skaka våldsamt. Jag lyckades
ta mig fram, men de vägrade att låta mig köra hemåt utan att en verkstad fått se efter om de kunde hitta felet. Det
var middagstid och ingen verkstad var öppen så jag fick sova över hos uppfödaren. Bland tre hanvalpar så blev valet
lätt. Grizzly kom direkt fram till mig och la sig för att sova i mitt knä. Det tog mig två minuter att bestämma mig. Det
var han och ingen annan. Han fick ett litet grönt halsband av uppfödaren så att jag skulle kunna skilja honom från
hans bror som var identisk i färg, teckning och storlek. Jag somnade lycklig den natten och vaknade tidigt på
morgonen av att gårdens Malamuter ylade i kör. Tvärs över den dimbelagda sjön, mitt ute i vildmarken, svarade något.

En varg eller en coyote. Jag kunde inte somna om och bestämde mig för att ta en tur till toaletten. På vägen dit
tittade jag ut genom fönstret – in till hundgården där Grizzly bodde med sin mamma och sina syskon. En valp satt för
sig själv mitt i inhägnaden medan de andra låg i hundkojan. Valpen var min Grizzly och han var helt inne i sin egen
värld, luktandes på en stor, gul blomma. Jag hann inte hämta kameran, men bilden av Grizzly och den gula blomman
har etsat sig fast i mitt minne för alltid.
– Vem vill du se som nästa månads medlem?
Emelie Jönsson
– Tack!

