
 

 

Hej Jose ! 

 

Vad heter du, ålder och var bor du? 

Jose Perez, 33 år och bor i Sulvik utanför Arvika.  

 

Hur kommer det sig att du har rasen siberian husky? 

Jag har alltid varit intresserad av Siberian Husky. Sedan så kunde inte jag köpa det av min 

mor då det var dyrt att köpa en hund för våran del. Det var tills jag skaffade mitt egen 

lägenhet. Som jag skaffade den en egen hund. Skaffade min första Siberian Husky 2006.  

 

Hur många hundar har du idag och hur aktiverar du dem? 

Jag har 8 st Siberian Husky. Jag tränar dem inom drag. I hobby nivå. Jag kör för att det är 

kul och bara njuta av sporten.  

 

Har du några förebilder inom rasen? 

Jag har inga förebild av någon faktisk. Det det många som följer när det är tävlingen säsong. 

Jag tycker att de gör en otrolig jobb med sina hundar. Jag glädje mig för dem.  

 

Bästa polarhundsminne eller upplevelse? 

Det måste nog vara när min son var jätte sjuk som bebis och att köra med mina hundar 

kunde jag tänka på något annat, än bara min sons sjukdom. Nu är min son full frisk. Tack 

gode Gud.  

 

Vad gör du/ pratar med hundarna om när ingen ser eller hör dig? 

Jag pratar om allt. Väder, jobb och träning och jag pratar om hur deras dag har varit. 

 

Har du några framtidsplaner och mål för hundarna och dig själv? 

Jag kommer bara att göra hund och åka på olika tävlingar för att träffa trevliga folk.  

Jag har även tagit på ansvaret som ordförande Sphk västra distrikt.  

 

Har du någon polarhundsbok, film, tv eller internet som du vill rekommendera till 

andra rasfantaster att ta del av? 

Jag tycker om filmen Ironwill. Sedan så kan man kolla Iditarod tävligen i 6 delar på youtube. 

Kul att se.  

 

 

 

Har du någon egen hemsida eller blogg där vi kan läsa mer om dig och dina hundar?  

Har en grupp på Facebook som heter Hundliv i Arvika. Hemsida tänkte jag skaffa när jag får 

min egen kennel namn.  

 

Vem vill du se som nästa månads medlemsprofil? 

Jag vill se Niklas Olsson då jag tycker att han är väldig duktig person som har lyckats bra 

med sina hundar. Både på tävling och utställning.  

  


