
Varje månad presenteras här en intervju med en av Malamute-klubbens medlemmar! 

Månadens medlem december är

Peter Hultgren!!

Hej Peter!

·  Vad har du för alaskan malamutes?

- Jag har tillsammans med min fru fyra malamuter. Guldgossen Gable som är 2 år gammal och går i led 

tillsammans med racerbruden Nikki som snart blir 7 år. Sen har vi nästan 5 år gamla pussgurkan Luna, en riktig

packåsna på klövjeturerna. Sist men inte minst har vi hunden känd som killen med 100 liv; Ewok. Trots sina 

ringa ålder på 16 månader har han hunnit med fler veterinärbesök än de flesta hundar gör på en livstid och 

därigenom har han även förvärvat titeln som världens dyraste malamute.

· Varför har du skaffat just den här rasen?

-  Redan innan vi hade hundarna var vårt intresse för äventyr stort. Förutom att klättra i berg och gå på 

mysturer i fjällen var vi förtjusta i vinterturer men när vi var ute på lite längre turer kändes det att något 

fattades. Vi kände oss begränsade i hur långt vi kunde ta oss på en dag med all packning som krävs om man ska 

kunna leva ute i snön. När jag sedan tog jägarexamen och på allvar började fundera på hundras insåg jag att det 

var hundar, lika förtjusta som vi är i att vara ute i kylan och slita, som fattades. Valet av polarhundsras var 

egentligen ganska enkelt, vi var ju ute efter hundar avlade för att flytta mycket vikt i lagom tempo och vilka 

hundar kan slå det berömda snötåget i den ligan?

 · Vad brukar ni göra tillsammans?

- Hemma hos oss är det dragträningen som är i fokus. Kickbike på barmark och nordisk stil med pulka när snön

ligger, framförallt för att det är så vi föredrar att ta oss fram på turerna. Vi försöker hålla fyra träningspass i 

veckan när vädret tillåter det. Målet är tre längre turer varje år. En i februari-mars, en strax före midsommar 

och en tidig hösttur. Det blir alltså två klövjeturer och en på snö när vi får som vi vill. Annars knatar vi omkring 

här hemma i skogarna, badar i sjön på sommaren och sen ska man väl inte sticka under stolen med att det blir 

en och annan timmes mys i soffan med voffarna också.

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

- Sjunger och övar på att prata tyska.

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

- Främst vill vi vara ute och njuta av naturen så mycket som möjligt så vi är glada så länge alla hundar är pigga 

och friska och kan hänga med. I sommras var vi på våra första utställningar. Guldgossen plockade givetvis rosa 

rosett det första han gjorde så det har vi fått blodad tand för. Vi har även tänkt meritera hundarna. Även om vi 

är helt nöjda med hur våra hundar arbetar och det är fullt tillräckligt för våra intressen så vill vi ju ha 
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referensramar så att vi bättre kan känna av hur det egentligen går för hundarna.

· Bästa polar/draghunds film eller bok?

-  Canada på tvers med Monsen tycker jag är inspirerande.

· Berätta kort om ditt bästa polarhunds minne/upplevelse!

- Jag hade kämpat med att dra fjällpulkan de första kilometrarna på en fjälltur. Den var tungt packad och vi 

hade då bara en hund med åldern inne för att arbeta ordentligt så jag ville inte låta hunden dra pulkan själv i 

den djupa snön så tidigt på turen när pulkan var som tyngst. När jag var slutkörd och nära att ge upp kopplade 

jag in hunden för att få avlastning en liten stund. Det var sista gången jag inbillade mig att jag var starkare än en

malamute. Hunden drog pulkan ensam och i stort sett oberörd resten av den 11 mil långa turen.

· Vem vill du se som nästa månads medlem?

- Cia Sundqvist

· Tackar!


