Namn, ålder och var bor du?
Christina Nisula, 57år Värmland
Hur kommer det sig att du har rasen samojed?
Familjen ville ha en aktiv, mångsidig hund som gillar barn, en kompis som alltid är pigg på en
löptur, som gärna drar en pulka med familjens fika och extrakläder på fjällturen och som
dessutom gillar att bli kelad med.
Hur många hundar har du idag och hur aktiverar du dem?
18st, De äldre aktiveras med promenader ibland med klövjeväska, kortare dragturer med
kickbike eller trehjulig vagn. Yngre hundar aktiveras sommartid med långa promenader med
klövjeväska och när temperaturen är under 12 grader körs de med kickbike, trehjulig vagn,
Trollvagn eller i sällsynta fall när det finns snö, med släde.
Har du några förebilder inom rasen?
Frtiof Nansen, Pernilla Wickström Osietzki
Dessa förebilder är ju mycket olika så en förklaring kan vara på sin plats; De är båda på sätt
och vis förebilder i mitt avelsarbete. Fritiof Nansen valde samojedhunden till sina
expeditioner mot Nordpolen utifrån att det är en uthållig ras som tål det bistra arktiska
klimatet, som i förhållande till sin storlek och vikt klarar att dra tung last och som dessutom är
relativt liten i maten.
Pernilla är enligt min uppfattning en seriös uppfödare som avlar på friska arbetande hundar,
hon är väl insatt i fakta om rasen, hon är aktiv med sina hundar och har insett vikten av att låta
dem arbeta som den arbetande hundras de är.

Utifrån detta försöker jag själv avla fram hundar som är fysiskt och mentalt friska med goda
polara egenskaper och med bevarad dragvilja.
Bästa polarhundsminne eller upplevelse?
Min och min man Håkans 7 veckor långa expedition från Särna till Treriksröset. Jag körde
släde med 10-spann och Håkan åkte skidor bakom pulkan som drogs av fyra samojeder.
Det var underbart att se hundarnas glädje och enorma arbetsvilja, att få uppleva hur de såväl
på välpreparerade skoterspår, i djup ospårad lössnö, i snöstorm, regn som i solsken tappert
och med det berömda samojedsmilet strävade på med hög svansföring. Även de hundar som
inte alltid var så pigga på att jobba på hemmaplan var nu en del av ett väloljat team och
bidrog glatt till att dra min släde som vägde ca 250kg. Varje morgon när vi tog fram selarna
var all 14 hundar snabbt uppe på tassarna och viftade glatt på svansen, pigga på nya äventyr.
Innan resan hade jag oroat mig för hur det skulle gå om vi råkade ut för snöstorm. I efterhand
känns dagarna när vi hade storm som de dagar när hundarna kanske allra mest visade vad de
går för och hur trygg man kan känna sig med dem som ”motor” trots att vinden är så hård att
man tappar andan. Fascinerande var också att vi, trots att vi under resan hade alla typer av
snöunderlag, endast behövde använda booties vid ett par tillfällen och då bara på tre av
hundarna (knepigt nog inte på de hundar som annars brukar behöva booties).
För övrigt har jag givetvis många fina minnen från den dagliga samvaron med hundarna,
fantastiska slädturer med långa skuggor som dansar över nysnö i fullmånens sken och andra
träningsturer i isande kallt regn när jag frusit mig blå men samtidigt kunnat njuta av
hundarnas arbetsglädje.
Jag har också ett minne av vår äldsta tik, Bivvilis Eminha of My Bluf aka Sälka, som jag
önskar att fler hade fått uppleva. Hon blev verkligen min räddande ängel när hon hjälpte mig
att valla våra får från en hage till en annan. Jag var ensam hemma och fåren skulle som sagt
flyttas till en ny hage. De skulle gå över en väg vilket tackorna gladeligen gjorde, men
lammen vägrade. Sälka hade aldrig tidigare vallat fåren men när jag hade tackorna på ena
sidan vägen och lammen på andra såg jag ingen annan möjlighet än att försöka ta henne till
hjälp. Jag hämtade henne och släppte in henne i fårhagen, visade med min utsträckta arm
riktning mot lammen och gav optimistiskt kommandot ”Hämta lammen”! Döm om min
förvåning när hon visade sina oanade kvaliteter som vallhund. Hon visste precis vad som
skulle göras och vallade de ovilliga lammen in i den nya hagen – så fantastisk hon var!
Vad gör du/ pratar med hundarna om när ingen ser eller hör dig?
Inget särskilt
Har du några framtidsplaner och mål för hundarna och dig själv?
Jag vill utveckla mig och någon av våra hundar inom agility och ev spår.
Har du någon polarhundsbok, film, tv eller internet som du vill rekommendera tillandra
rasfantaster att ta del av?
Nej, ingen särskild men jag hoppas kunna ge ut en egen om vår resa mellan Särna och
treriksröset.
Har du någon egen hemsida eller blogg där vi kan läsa mer om dig och dina hundar?
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