
Namn, ålder och var bor du?!!
Mitt namn är Hélene Moubis och jag är snart 47 och bor i Hammerdal, Jämtland sen snart 13 år 
tillbaka. Vox Celesta’s heter min kennel, haft rasen i snart 27 år.!!
Hur kommer det sig att du har rasen siberian husky?!!
Jag såg en video film när jag gick i femman, om en pojke som blev svårt sjuk och fraktades genom 
Alaskas skogar med hundspann. Tänkte då att sådan hund vill jag ha. Så när jag var 20 år fyllda 
skaffade jag mig en oplacerings hanne på 1 år och inom 1 år hade jag 4 vuxna omplaceringar. Så 
på den vägen är det, cyklade med dessa 4 samtidigt genom skog och mark vilket jag inte skulle 
våga idag.!
Jag hade ingen tidigare erfarenhet av hundägande, men jag läste på och frågade om allt som 
ingick i att ha slädhundar.!!
Hur många hundar har du idag och hur aktiverar du dem?!!
Jag har 12 vuxna och några valpar. Målet är att komma igång med körningen igen och njuta av 
naturupplevelsen, att tyst glida igenom snön bakom ett gäng siberian huskys.!
Ställer ut lite grann, men nu mera fotar jag mest andras hundar på utställningar. Vilket har gett mig 
en stor samling bilder på siberian huskys genom åren. Tycker mycket om att umgås med dem i 
rastgården ,gå skogs promenader m.m.!!
Har du några förebilder inom rasen?!!
Finns många olika men ex. Ingvar De Forest (kennel Snowtrail ) som importerade många duktiga 
slädhundar samt vackra hundar som är stomen till vår Svenska stam.!
Karsten Grönås (kennel Vargevass ) som bara fortsätter köra hund och visar att med åldern blir det 
bara snabbare. Britt-Marie Lindqvist ( kennel Fun Run ) och Dottern Maria Lindqvist har!
lärt mig genom att träffa många människor som hängivit sina liv åt slädhundar och allt som hör det 
till. Det är många fler men för att nämna några.!!
Bästa polarhundsminne eller upplevelse?!!
Att jag genomförde Beaver Trapp Trail som jag gav mig själv i 40 års present. Körde vilse varje dag 
men hittade fram och kom i mål med sämsta tiden någonsin. Men upplevelsen var enorm..vackert, 
läskigt, svårt men häftigt. Jag är ingen tävlings människa utan jag stannar för att ta bilder när som 
helst. Fick många fina minnen av denna tripp och förstod så småningom att de röda kryssen inte 
hade betydelsen "kör inte här".!!
Vad gör du/ pratar med hundarna om när ingen ser eller hör dig?!!
Jag pratar alltid och sjunger väldigt ofta för mina hundar, ibland sjunger vi tillsammans. Jag pratar 
nog mest hela tiden.!!
Har du några framtidsplaner och mål för hundarna och dig själv?!!
Att komma igång efter sjukdom så snart som möjligt och nästa år göra om Beaver Trapp Trail med 
förhoppningsvis bättre sluttid samt att komma ihåg att sätta på mig nummerlappen innan start. 
Vilket jag glömde pga nervositet.!!
Har du någon polarhundsbok, film, tv eller internet som du vill rekommendera till !
andra rasfantaster att ta del av?!!
Boken ”I isens grepp” av Gay och Laney  Salisbury  Den dramatiska jakten på difteriserum Alaska 
1925 . - Fakta och roman.!



!
Boken Siberian husky Gåvan från Tjukota skriven av Maria Karlsson och Nils Hjeim. Fakta om 
några framstående kennlar i Sverige/ norden och historien om våran kära ras.!!
Har du någon egen hemsida eller blogg där vi kan läsa mer om dig och dina hundar? !!
Hemsida www.voxcelestas.se  just nu väldigt eftersatt men en del historia finns ju där.!!
Vem vill du se som nästa månads medlemsprofil?!!
Matti Holmgren som är en härlig husky profil.!!


