
Månadens medlem december 
är
Sandra Bersan!!

Vad har du för Alaskan Malamutes?
Vi har 9 st, de yngsta är 5 månader och den äldste är 11 år. 5 tikar och 4 hanar.
Varför har du skaffat just den här rasen?
Det började väl med att jag var så förtjust i vargen och ville ha något som var lik den. 
Tack till min uppfödare Marie Saul som drog med oss på träffar i 2 års tid innan vi 
skaffade oss vår första malamute. Hon fick in mig i draget och efter det var jag såld, 
köpte mig några till och fler blev det efter egen uppfödning som också är av stort 
intresse.
Vad gör du på skidorna/släden/cykeln bakom hundarna när ingen ser och hör?
Jag skådar dom väldigt mycket, ser hur dom rör sig och arbetar. Pratar med dom och 
berömmer dom, för övrigt är jag tyst och bara njuter. Har jag musik i öronen kan det bli 
att jag sjunger med ibland, låter nog hemskt för de stackare som hör mig. Man hinner 
även tänka mycket så det är en skön stund när man väl hinner ut då vi i stundens tid har 
småbarn som också ska ha sin del.
Vad har du för framtidsplaner med dina hundar?
Den största planen är väl att få genomföra Polardistans, men annars är det fler 
meriteringar som som står på tur.
Bästa polar/draghundfilm eller -bok?
Filmen Iron Will och boken Nunamiut: bland Alaskas inlandseskimåer.
Berätta kort om ditt bästa polarhundsminne/upplevelse?
Många fina minnen har jag med mina hundar, den första var en fin upplevelse när jag och
mina första 2 hundar Sirocc och Aukas for iväg på en slädtur över Vedungfjället med 
Inge, Jens och Tobbe tror jag det var. Hur vackert som helst, solen kunde inte vara 
starkare och det glittrade så fint i snön. Ett annat minne som jag älskar var när vi var i 
Grövelsjön och tog en tur över fjället med hela familjen, Matej den äldsta pojken med 
mig på släden och 4 hundar och Caspian med Jocke på den nordiska släden med 2 
hundar. Jag njuter verkligen när jag får med mina barn att vara med på våra äventyr.
Vem vill du se som nästa månads medlem?
Rebecca Salhammar
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