
Månadens medlem april14

·· Hej, vad heter du?

- Ronja Ekholm

· Vad har du för alaskan malamutes?

- Vi har 8 malamuter från olika kennlar i Sverige, 5 tikar och 3 hanar.

· Varför har du skaffat just den här rasen?

- Jag var ganska liten när vi skaffade våran första hund, men jag kommer ihåg att det var en stor aktiv hund vi sökte. Den

skulle klara av vintern i norra Sverige och vara snäll mot människor, främst barn. Sen föll vi för polarhundarna och tyckte 

att malamuten passade bäst för oss.

· Vad brukar ni göra tillsammans?

 Helst ligger vi i soffan och myser, men det blir också promenader, joggingturer, cykling och annan dragträning. Jag 

tränar inte bara hundarna i drag och för utställning utan har även hållit på med lydnad ett tag, vår yngsta hund har jag 

framför allt tränat och skall fortsätta med i sommar.

· Vad gör du på skidorna/släden/cykeln bakom hundarna när ingen ser?

- När jag kör hundarna njuter jag så mycket som möjligt och försöker alltid få hundarna att göra desamma. Genom att 

peppa dem, sjunga och stanna till ibland för att tagga lite extra.

· Vad har du för framtidsplaner med din hund/ar?

- Jag vill att fler av våra hundar skall bli champion och därför vill jag själv meritera och ställa ut hundarna mer, inte bara 

vara handler. Sen som jag nämnde tidigare vill jag utveckla lydnaden med Akela.

· Bästa polar/draghunds film eller bok?

- Min bästa polarhundsfilm är nog Eight below, trots att jag gråter varje gång jag ser den.

· Berätta kort om ditt bästa polarhunds minne/upplevelse!

- Minna bästa polarhundsminnen är från våra mysiga turer mitt ute i skogen på oplogade och ospårade vägar uppe i 

Älvdalen där vi har en stuga. Vi startar direkt från gården och behöver inte tänkte på nånting annat än vilda djur som kan 

störa oss.

· Vem lämnar ska vara nästa månads medlem?

- Jag lämnar över till Ulrika Råman som nästa månads m 


