
Hej Marlene! 

 

Vad heter du, ålder och var bor du? 

Marlene Karlsson, 36 år, bor utanför Motala i Östergötland. 

 

Hur kommer det sig att du har rasen siberian husky? 

Jag köpte min första siberian för tolv år sedan, jag ville då ha en hund att promenera med 

och tyckte att siberian husky var en så vacker och exotisk ras. När jag började förstå vad jag 

hade skaffat så blev jag både förtvivlad och förundrad. Lyckligtvis så började jag med draget 

och då föll alla bitarna på plats! 

 

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

Idag har jag tio hundar i olika åldrar. Vi tränar mest drag, särskilt vintertid. De går i spann 

och det blir en hel del. På somrarna promenerar vi mycket med klövjeväskor och 

viktmanchetter. Hundarna får också simma en hel del, vi bor inte långt ifrån Vättern. När vi 

vilar så är de lösa i trädgården där de leker och hittar på hyss, eller så får de komma in och 

mysa i soffan. Ja, allihopa! 

 

Har du några förebilder inom rasen? 

Ja, det finns många härliga förebilder inom siberian husky! Nisse Uppström har ju varit en 

mentor för mig i många år. Karsten Grönås sätter alltid ribban för hur snabbt det går att köra 

på längre distanser. Just nu är Marie Israelsson en av mina största förebilder, som alltid 

ligger i topp år efter år och med ett så pass litet antal hundar. Anders Hörnlund är en stor 

förebild för mig när det kommer till noggrannhet kring träning och rutiner. Jag inspireras även 

av Malin Granqvist som är modig och testar allt möjligt inom draget – och lyckas. Ja, listan 

kan göras lång! 

 

Bästa polarhundsminne eller upplevelse? 

SM-guldet i medeldistans i år, det var en härlig känsla. Tårarna trillar när jag tänker på det! 

Härlig känsla att stå på topp, men en lika härlig känsla att ha genomfört vägen dit! 

 

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

Haha jag pratar babyspråk med dem! Har tusen smeknamn på varje hund och går omkring 

och pratar och jollrar med dem.. De är troligen så vana att de inte bryr sig längre, men för 

mig så är det ett sätt att uttrycka mina känslor för dem och umgås. 

 

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

Just nu så tänker jag mycket på hur jag vill ha mitt spann om 5-6 år. Vad är mina 

målsättningar och hur når vi dit? Jag tänker också mycket på balansen mellan prestation och 

vardagsliv. Jag gillar att tävla, men när allt kommer omkring så är det ändå vardagslivet med 

hundarna som är det allra, allra viktigaste. Framtidens mål kommer att innefatta mer 

flexibilitet och utrymme för mig och hundarna att göra vad vi har lust till från dag till dag! 

 

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

andra rasfantaster att ta del av? 

Det kanske låter fjantigt men barnfilmen ”Snowdogs” är en sådan film som jag kan se hur 

många gånger som helst! Den är lättsam men ändå skapligt verklighetsbaserad och därtill 



rolig. Jag älskar även boken ”I isens grepp” även om den var lite svårstartad. Det faller 

många tårar när jag läser den, av beundran för våra härliga hundar. 

 

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

Ja, kolla www.yabasta.se eller yabastasiberianhusky på Facebook, youtube och instagram! 

 

 

Vem vill du se som nästa månads medlemsprofil? 

Jag vill se José Perez, en eldsjäl som just nu gör ett hästjobb och försöker få igång det 

västra distriktet av Polarhundklubben igen!   

 

Tack Marlene och lycka till med dina hundar i framtiden! 

http://www.yabasta.se/

