
Månadens medlem juli är Michelle Ohlsson!!

Hej!

·  Vad har du för alaskan malamutes?

- För många är detta en enkel fråga men för mig har den aldrig följts av ett enkelt och rakt svar. Jag delar 

nämligen hundar tillsammans med min syster och hennes man och tillsammans har vi 24 polarhundar. Och 

även om jag har ägarskapet av fem stycken alaskan Malamutes (Ängla 11 år, Himla snart 8 år, Talila 5 år, Modig 

4 år och Lotus 8 veckor) så ligger de alla mig lika varmt om hjärtat.

· Varför har du skaffat just den här rasen?

- De polara raserna har alltid fascinerat mig sedan jag var liten. Och just Alaskan malamute tilltalar mig genom 

deras stora värdighet, pondus, vänlighet och lugn. Det är inte hundtyp som lever för dig utan som lever 

tillsammans med dig. Det handlar om en ömsesidig respekt och det gillar jag . Jag tycker om att ta mig ut på 

fjället med släden, njuta av tystnaden, bara ljudet av hundarnas tassar som jobbar i snön och vackra vyer. Ett 

underbart sätt att spendera tiden tillsammans med hundarna. Sen är Alaskan malamute också väldigt rolig att 

träna så när vi inte drar så hittar vi på nya saker att lära sig och fokuserar på att få lite extra mentalstimulans. 

Även spår är en rolig aktivitet att göra med malamuten sommartid 

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

- Som säkert många andra, sjunger förstås 

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

- Jag har köpt ett par längdskidor och har börjat försöka lära mig att åka. Vore roligt att kunna ta sig ut på fler 

sätt tillsammans med hundarna. Jag har tagit hjälp av min äldsta tik Ängla, hon vet hur man håller linan sträckt 

och kan kommandona redan så jag kan fokusera att stå upp på skidorna. Tur som det är så är hon väldigt 

tålmodig då matte mer ligger på backen en står upp i dagsläget och inte heller blir så påverkad av att höra 4 

motsägelsefulla kommandon i en mening ”Vänta, Bra, framåt, Stopp!” :)”hihi” 

· Bästa polar/draghunds film eller bok?

- Eight Below är den film som jag spontant kommer på rak arm. En ”typisk” Disneyfilm med vackra scener och 

lite spänning.

· Berätta kort om ditt bästa polarhunds minne/upplevelse! 

- Första året Sandra deltog och tog sig igenom på polardistans med de 5 alaskan malamutes vi då ägde. De låg

massvis med träning, tårar och skratt bakom den målgången. Det var ett stort ögonblick och stoltheten över 

Sandra och våra hundar var obeskrivlig.

· Vem vill du se som nästa månads medlem?

- Erik Ohlsson

· Tackar!
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