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· Hej, vad heter du?

- Mitt namn är Ulrika Råman Vinnå.

· Vad har du för alaskan malamutes?

- Jag har två Alaskan Malamutes, en gammal dam, Sesi och

tonåringen Imnek.

· Varför har du skaffat just den här rasen?

- Varför just jag valde denna ras är en lite annorlunda berättelse. Det var nämligen så att det var min mellersta bror som 

började det hela. Han hade alltid tjatat om

att skaffa hund.

I hans tonår hade min mamma äntligen ”förlorat” striden och vi började titta på hundar. Min

bror ville ha en Hund med stort H vilket i hans ögon var Hunden från ”Skriet från vildmarken,

Jack London 1903” en hund som man behövde arbeta med, som var en sann vän i alla väder

och kläder men hade egen vilja. Han började sin sökning och hittade Alaskan Malamute.

Efter att vi besökt olika kennlar träffade vi rätt. Åren gick och jag började gymnasiet och

tankarna på projektarbetet strömmade i huvudet. Jag bestämde mig för att utforma mitt

projektarbete runt Sesi och träning, får medge att Sesi då inte hade den bästa formen, men i

alla fall så bestämde jag mig för att se till att min så kalla drag hund skulle ”lära” sig dra

självmant.

För att börja mitt projektarbete så ringde jag upp till Sesis kennel och frågade om jag fick

praktisera där en månad under sommaren och det fick jag. När vintern sen kom fick jag följa

med på en femdagars tur ute på fjället. Får nog säga att det var den resan som fick mig att

falla pladask inför rasen. Två år senare så skaffade jag mig min första och familjens andra

hund med ett stort H.

· Vad brukar ni göra tillsammans?

- Mina hundar har två helt olika personligheter vilket gör att de gillar olika saker. Så utöver

våra träningsdagar så brukar vi ta promenader. Min mamma älskar att ta långa

skogspromenader så det gör hon. Jag får oftast sköta allt pillerill med kloklippning,

tandstensskrapning, festingplock, borstning och den mentala biten. Sesi storälskar freestyle

och Agility. Imnek är mer gos och kram hund, hon förstår sig inte riktigt på vitsen med att

göra trix för godis.

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

- Vad jag gör på skidor/släde/cykel bakom mina hundar när ingen ser är lite av en gåta.

På skidor så kan jag inte göra så mycket mer än att försöka hålla min balans, jag måste nog

säga att jag har den mest unika skidåknings stilen någonsin, om det inte var för hundarna så

skulle jag åka baklänges. På släden och sparkcykeln där emot kan jag skoja till det. Jag brukar

sjunga, ibland träna benböj. Eller bara göra grimaser och komma på nya uppfinningar och

bekvämligheter vi mushare absolut inte behöver men skulle vara bra. På sparkcykeln, som

om man inte tränar tillräckligt, kan jag ibland göra lite balett moves. Oftast så gör jag

ingenting förutom att hålla koll på omgivningen. Vi tränar nämligen i Nacka Reservatet och

där har vi en flock på över 150 tama kronhjortar som älskar att vara på ängarna och gå över

stigar 30 meter framför oss och då går det undan.

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

- Mina framtidsplaner är väl att med Imnek ställa upp i lite tävlingar och få henne mediterad.



Kanske någon gång i framtiden ta en kull.

· Bästa polar/draghunds film eller bok?

- Bästa Polarhundsfilm är klart ”Eight Below” med Paul Walker, där efter kommer ”White

Fang; Vaghunden”

· Berätta kort om ditt bästa polarhunds minne/upplevelse!

- Jag har så många knasiga minnen, men det finaste av dem är nog när vi var ute och vandrade

Kungsleden en sommar. Vi var ett gäng på fem och Sesi. Vi gick alltid på ett led där vår

kompis Lennart agerade guide, där efter var det jag eller Sesi. Som sagt gick vi alltid på led

där Sesi gick lös men som den Malamute hon är skulle hon alltid försöka passera Lennart och

när hon var redo för omkörning fick hon alltid en karta i pannan. Men så en dag så gick vi

efter Lennart och Sesi gick åt sidan på en annan stig, vi ropade på henne att hon skulle

komma till oss men hon fortsatte stolt fram på stigen. Så tittade hon på oss som bara

Malamuter kan göra och gav oss blicken är ni dumma i hela huvudet. När Lennart sedan

tittade på kartan så såg han att vi gick på fel stig och att Sesi gick på den markerade leden.

· Vem lämnar ska vara nästa månads medlem?

- Jag skulle lämna min röst på Emelie Bengtsson eller Ninni Hjortvall, då jag så gärna vill höra

hur de kom in på rasen.

Då Ninni nyligen varit så blir nästa Emelie Bengtsson /hälsn webmaster 


