
Månadens medlem Ylwa Malmberg 

 

Hej Ylwa! 

 

Vad heter du, ålder och var bor du? 

Ylwa Malmberg 47 år och bor i Norrtälje strax utanför Stockholm.  

 

Hur kommer det sig att du har rasen siberian husky? 

Jag ville ha en hund som kunde hänga med när jag löptränade. Jag tittade först på 

brukshundsraserna då jag även var intresserad av att träna lydnad med hunden. Jag kunde 

inte hitta något som riktigt passade. I samma veva hade ”en kompis en kompis” som hade 

en tjuvparning på en siberian husky. Jag läste allt jag kom över om rasen. Det var kanske 

inte precis smickrande det som stod, det fanns mycket avskräckande. Det som däremot stod 

var att rasen krävde mycket motion, var väldigt frisk samt förskonad från ärftliga sjukdomar. 

Jag tänkte; hur illa kan det vara, det är väl en hund. Så jag åkte ut och tittade på valparna. 

Tanken var att bara titta på dem. På väg där ifrån åkte jag iväg med ett kontrakt på en av 

valparna. Så på den vägen är det. Behöver jag säga att tanken vara att den aldrig skulle bli 

mer än en. 

 

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

Med valpkull är det just nu fullt hus. När valparna är sålda ska jag ner till åtta-nio stycken.  

Hundarna tränas framförallt för slädhundsträning. Det blir många timmar ute i spåren. Jag 

försöker aktivera alla efter deras förutsättningar. Det innebär att yngre hundar skolas in 

försiktigt i träningen. De äldre hundarna får gå med så mycket de kan. Tävlingshundarna 

tränas hårt men aldrig hårdare än att de tycker det är roligt. Det är viktigt att kunna läsa 

hundarna. Ibland är det bättre att lägga in en extra vilodag än att pressa in en extra 

träningsdag. De har en stor rasthage där de kan springa fritt. Jag lägger mycket tid på att 

bara umgås med hundarna. De är alla individer, för mig är det viktigt att verkligen känna 

dem. Jag vill att de ska lita på mig och känna ett stort förtroende för mig.  

Vi åker på barmarkstävlingar, slädhundstävlingar och utställningar så mycket vi kan. 

Vovvarna älskar att åka ut på äventyr. Det verkar inte spela så stor roll vad det är, det roliga 

är att få följa med. Det roligaste är helt klart när vi kommer ut och tränar på snö, allra helst 

uppe i fjällvärlden.  

 

Har du några förebilder inom rasen? 

Jag har väldigt många, ingen nämnd ingen glömd. Det finns så otroligt många jag är har lärt 

mig så mycket av, som delat med sig generöst av sin kunskap och sin erfarenhet. Alla de 

som lånade ut hundar och utrustning till mig när jag var ny och oerfaren. Jag tror det är 

viktigt att respektera och lyssna på andras erfarenhet. Jag försöker ta till mig det som verkar 

vettigt och som passar mina förutsättningar.  Min erfarenhet är att ju mer kunskap en person 

har desto mer benägen är de allt dela med sig. De här personerna vet också att världen inte 

är svart eller vit. Det vet att det inte är enkelt att nå framgång. De har förmågan att se saker 

ur olika perspektiv. Framförallt upplever jag att de har förmågan att lyssna på andra. De är 

oftast otroligt duktiga på att läsa av sina hundar, de lyssnar och lär av sina hundar.  

 

 

 

 



Bästa polarhundsminne eller upplevelse? 

Det är absolut här och nu. Varje dag gör de mig glad. De får mig att skratta och må bra. 

Utöver det delar vi så många fantastiska upplevelser fjällturer, tävlingar, resor och allt vi gått 

igenom tillsammans. De förgyller verkligen varje dag.  

 

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

Jag pratar nog mest hela tiden med vovvarna och de med mig. Jag är helt övertygad om att 

de läser mig och förstår vad jag tänker/säger/känner mycket bättre än vad jag kan förstå vad 

de säger. 

 

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

En längre fjälltur med övernattning. Någon gång långt framåt kanske att tävla långdistans 

eller åtminstone medeldistans. Just nu sätter mina träningsvägar stopp för träning så pass 

långa distanser.  

 

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

andra rasfantaster att ta del av? 

  

Jag plöjer böcker och det finns många guldkorn. Jag lägger med en separat lista sist i detta 

dokument. Ett måste i varje siberian husky ägares bokhylla är de två böcker som finns att 

köpa på rasklubbens hemsida.  

 

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

www.snowstreams.se samt instagram snowstreams_sh 

 

Vem vill du se som nästa månads medlemsprofil?  

Jag skulle gärna vilja se Karsten Grönås. Jag är otroligt imponerad av honom. Han har 

lyckats att i över 50 år att vara bland de mest framgångsrika förarna oavsett distans. Från 

hans kennel kommer många rastypiska, funktionella och duktiga slädhundar. Han har en 

väldigt fin kontakt med sina hundar. Han har dessutom lyckats med att hålla sig själv pigg, 

frisk och är fortfarande aktiv i tävlingsspåren. Han sitter med en enormt hög kunskap av 

rasen. Sannolikt är han en av de personer i världen som kan absolut mest om rasen.  

 

Obs! Senast den 25:e i varje månad vill vi senast ha in ditt svar! Detta så vi kan 

publicera detta i tid till den 1:a i varje månad.  

 

 

Det finns många, några av dessa finns nog tyvärr bara på antikvariat numera. 

Böcker: 

 

Fakta: 

Siberian husky gåvan från Tjukotka av Maria Karlsson & Nils Hjelm (finns att köpa via 

rasklubben) 

Leonhard Seppala av Bob & Pam Thomas (den här går att beställa via rasklubben fåtal ex 

kvar) 

The complete Siberian husky av Chris & Caroline Kisko and Sheila & Simon Luxmoore 

The Siberian Husky 3rd by the International Siberian Husky Club, Inc 

 

http://www.snowstreams.se/


Mer skönlitterärt: 

The cruelest miles av Gary Salisbury and Laney Salisbury 

Winterdance av Gary Paulsen 

Running North Ann Mariah Cook 

På hundsläde genom Kamtchatka av Sten Bergman 

Yukon Alone – John Balzar 

My lead dog was a lesbian av Brian Patrcik O’Donoghue 

 

Hundböcker som inte helt eller inte alls är inriktat på Siberian husky 

Slädhundar kylans resenärer av Dominque Cellura 

Of Dogs and Men fifty years in the Antarctic av Kevin Walton and Rick Atkinson 

Därför gör hunden så av Anders Hallgren 

Alfasyndromet om ledarskap och rangordning hos hundar av Anders Hallgren 

Hundars hemliga liv av Elisabeth Marshall Thomas 

Hundens språk och tankar av Per jensen 

Hunden som skäms av Per Jensen 

 

Nu vid valpning har dessa böcker använts flitigt; 

Parning och valpning av Barbro Eklund 

Hundavel i teori och praktik av Sofia Malm och Åsa Lindholm 

Hunduppfödning i teori och praktik av Åsa Lindholm, Catharina Linde Forsberg och Ingalill 

Blixt 

 

Film så har jag den teckande Disneyfilmen om Balto. Nu är det inte den som jag köpte den 

för utan de autentiska bilderna av Leonard Seppalas hundar. Det finns på extra materialet på 

dvd:n.  

 

Jag skulle kunna lista ännu fler men det här är några guldkorn.   

 


