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

Månadens medlem januari är

Cia Sundkvist!!

Hej Cia!

·  Vad har du för alaskan malamutes?

- Jag har 5st malamuter. 1tik 9år, 1 tik 4år, 1 tik 1år, 1 hane 9år och 1hane 1 år.

· Varför har du skaffat just den här rasen?

-  Jag är uppfödd med malamuter, min mamma hade kennel på 80-90 talet jag fick min första egna som 

6åring. Sen har jag alltid haft malamute efter de. Så 27 år med egen malamute. Nu låter jag gammal men 

får man sin första som 6åring så......

 · Vad brukar ni göra tillsammans?

- Vi brukar dra i spann,event bland barn, klövdjeturer, lös och bus, Dom är med på jobb då jag jobbar 

med hundar. Don är en del av familjen så de är med på de mesta.

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

- Jag njuter av tystnaden,samspelet och lugnet. Det är allt för sällan jag är själv då jag har barnen 

mina,byns,kunder och vänner med mig oftast.

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

- Att fortsätta driva min kennel i liten skala och välplanerad med egna linjer. Utöka mitt företag med mer 

turistkörning och även draghundsinstruktör. Mina malamuter är oxå bra som rehab för olika 

problemhundar jag tar hand om.

· Bästa polar/draghunds film eller bok?

-  Vet ej om stavning är rätt men earth below. Helt klart hjärtskärande och bra film. Man lider med han 

som lämna hundarna. De skulle kännas som man dog.

· Berätta kort om ditt bästa polarhunds minne/upplevelse!
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- Ja mitt bästa polarhundsminne va när jag körde meriteringen 100+ på nordiskt. Att köra en natt så där 

tillsammans å kämpa med hundarna va enormt skoj att nå målet tillsammans.

· Vem vill du se som nästa månads medlem?

- Nästa månadens medlem Maria wetterskog eller Peder karlsson

· Tackar!

Föregående intervjuer med månadens medlemmar finner ni här

http://sphk.se/malamute/arkiv/arkiv-manadens-medlem/

