
 

 

 

Hej  Niklas! 

  

Vad heter du, ålder och var bor du? 

 Niklas Olsson 31 år gammal, bor i Spekeröd (västra Götaland) 

Hur kommer det sig att du har rasen siberian husky? 

 Vi snubblade in på rasen då vi ville ha en aktiv friluftshund. 

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

 Idag har vi 9 st siberian husky varav 4 är egen uppfödning. Vi aktiverar dom främst med 

dragträning och där vi bor blir det mestadels på barmark men vi brukar åka upp igenom på vintern 

för att få köra på snö. Vi tävlar även en del på både barmarks och snö tävlingar . På sommaren 

brukar det bli en del utställningar runt om i landet 

Har du några förebilder inom rasen? 

 Finns mycket duktiga personer inom rasen, några är man imponerad av hur snabba hundar dom har 

andra av hur trevliga/ rastypiska hundar dom har men dom som imponerar mest på mig är dom som 

tar hänsyn till alla aspekter då det lätt annars kan bli fullt fokus på bara det ena eller det andra 

Bästa polarhundsminne eller upplevelse? 

 Finns en del att välja på :) , Man har stått bakom hundarna på ett gäng tävlingar och varit väldigt 

tillfreds med hur bra hundarna jobbat och gett allt vad dom kan, Men bästa stunden har nog ändå 

varit en vanlig fjälltur i underbart väder med hela familjen med på släden. 

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

 Är nog ingen skillnad på om nån ser mig eller inte, Pratar en hel del med mina hundar =) 

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

 Tror nog att vi inom nått/några år kommer testa på att tävla medeldistans  för att se om det är något 

för oss. 

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

rasfantaster att ta del av? 

 Boken  ”I isens grepp” tycker jag var väldigt bra. 

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

 www.svartedalens.wordpress.com men är nog mer aktiv på fb och instagram - 

niklas_svartedalens_husky 

  

Vem vill du se som nästa månads medlemsprofil?  

Jag skulle gärna se Ylwa Malmberg som nu även är ordförande för Siberian Husky klubben . Då 

hon är en duktig uppfödare av rasen och även hjälpte oss mycket i början  med lån av både hundar/ 

släde och en hel del tips  vilket gjorde att vi fick blodad tand för det här med tävling. 

 

http://www.svartedalens.webs.com/

