Namn, ålder och var bor du?
Kjell Jonsson 66 år boende i Hallsberg
Hur kommer det sig att du har rasen samojed?
Det hela började 1987 då vi skaffade vår första samojed från Elliance Kennel och anledningen
var främst att vi ville ha en aktiv ras som gillade att hänga med på vandringar skidturer och
andra aktiviteter att sedan samojeden är en vacker hund var ju ingen nackdel. Under åren har
vi haft sammanlagt sju hundar.
Hur många hundar har du idag och hur aktiverar du dem?
Idag har vi två samojeder från Nordvikens Kennel Emil och Ida som idag är nio år, under alla
år med samojeder har och är dragträningen den största aktiviteten, sedan några år tillbaka har
tävlandet legat nere men vi har trots detta fortsatt att träna på och det blir så mycket
skidåkning vintertid som snötillgången tillåter. Så fort som temperaturen tillåter så är det
barmarksträning som gäller, utöver detta så blir det lite vanlig vardagslydnad och en och
annan promenad i storstan för att miljö/socialträna.
Har du några förebilder inom rasen?
Eftersom vi varit aktiva i rasklubben under så många år så finns det många att nämna, vår
första kontakt som var aktiva inom draget med samojeder var Roger och Birgitta Mjöberg i
Älvdalen som fick vårt intresse att växa, I och med att ett antal rasmästerskap arrangerades i
Älvdalen i början på 90 talet med stort deltagande så blev för en nybörjare skaran av
förebilder stor, för att nämna några Elga Karlsson, Nisse & Annika Uppström, Jens Lundblad,
m.fl. idag har vi ju flera fina representanter inom rasen om man ser till dragdelen som väl är
den som jag brinner mest för så vill jag nämna att nämna några Fredrik Petri och Linda
Almkvist, Håkan Nissula, Lars Jämtsved. En annan sak som gläder mig är att ”återväxten” ser
ut att vara tryggad vad det gäller att förvalta rasen ex. genom Sara Jonsson, Camilla Nyström
Petra Dalenklint m.fl
Bästa polarhundsminne eller upplevelse?

Oj nu blir det svårt, måste nog börja med Vinsten 1992 i Rasmästerskapet 1 spann med min
första Samojed Charlie i Älvdalen då vi kom dit som nybörjare. Vid träffarna i Älvdalen fick
man många nya vänner, kommer så väl ihåg första träffen med Wouther och Margareta
Kohrtz tror det var 25 grader kallt när Wouther startade för första gången, minns inte riktigt
säkert om även Margareta körde och då tror jag det var Nordiskt som gällde för dom. Ett
annat kyligt minne är från Polarhundmästerskapet i Grytan utanför Östersund i början på 90
talet då det var minus 30 grader. Ja minnena är många. Men det häftigaste är det nog mitt
första Polar Distans 2006 som jag genomförde och vann med ett fyrspann nordisk med hundar
lånade från Nordvikens Kennel. Det var en upplevelse som nog slår det mesta jag genomfört
hitintills.
Vad gör du/ pratar med hundarna om när ingen ser eller hör dig?
Ha Ha ja om folk runtomkring hörde hur jag snackar med Emil och Ida så blev man kallad
”lite konstig”
Har du några framtidsplaner och mål för hundarna och dig själv?
Det kanske kan låta lite märkligt men jag har nu bestämt mig för att trots att jag blivit
pensionär och hundarna blivit till åren bestämt mig för att gör en ”nysatsning” på tävlandet
denna säsong, med början på barmarken men förhoppningsvis kommer ni att se oss ute i
spåren i vinter.
Har du någon polarhundsbok, film, tv eller internet som du vill rekommendera till
andra rasfantaster att ta del av?
Tyvärr är jag ingen större bokläsare så jag har inte så mycket att tillföra där, men ett och annat
filmklipp You Tube som är sevärt finns säkert
Har du någon egen hemsida eller blogg där vi kan läsa mer om dig och dina hundar?
Nej

