Rambo och Matti.

Mina slädhundar
och dina bastarder!
Jag vet vart världens absolut
bästa, mest rastypiska och trevligaste Siberian huskies finns! Det
är nämligen så enkelt att de står
just i min hundgård här utanför
mitt hus! Jag tror nämligen inte
att det finns mer suveräna hundar för just mina behov. Och vet
ni vad kanske det värsta är? Det
är att jag troligast har rätt!

Ett hundspann arbetar sig fram genom västra
Alkavagge, Sareks Nationalpark 2010.

Nu sitter du där hemma och tänker att det där var ju ett jäkla
stoll som sitter där och gapar i Jokkmokk. (Det må förvisso
vara helt sant!) Du tänker att hur i helsike kan han tro att han
har bäst hundar när han inte har sett…ja just det DINA
hundar! För det är ju dina superhundar som är de absolut
bästa i hela världen…
VEM av oss har rätt? Kan det vara så att vi båda har rätt? Jag
tror nämligen att jag har världens bästa hundar för just MINA
behov. Men det kan fortfarande vara så att du har världens
bästa hundar för just dina behov! Om det sedan är en mager
sprint-räka, en oprövad soffa husky, en raggig turistarbetare
eller en utställd perfekt byggd hund har ju ingen betydelse
bara du är nöjd med din/dina hundar.
Jag har haft Siberian husky sedan 1984 och under den tiden så
har det alltid argumenterats och debatterats för olika saker.
Att hundarna måste tävlas, att de skall vara zero-fria, att det
bara är långdistans som gäller, att en hund som inte är utställd
skall få avelsförbud, vilka kennlar som inte har rastypiska
hundar, en hund som inte gått i ett storspann är ingen
draghund osv. Nu börjar dessutom det med hälsostatus komma in som något nytt man kan bråka om. Att lufta synpunkter
och åsikter är sunt men att döma och fördöma andras val är
kanske det största hotet emot Siberian huskyn idag. Alla måste
få göra fel, alla måste få börja med en första hund och ta sin
första valpkull.

Vad jag saknar är en ödmjukhet! En ödmjukhet som säger
att det faktiskt är så att alla Siberian huskies behövs som en
genpol för vår fantastiska ras! Hur tror ni att vår ”renrasiga”
Siberian husky har sett ut historiskt? Ni vet väl att det finns
Malamute bak i de flesta stamtavlorna? Ni vet väl att Siberian
husky kommer från ett stort geografiskt område i Ryssland?
Ni vet väl att rasstandarden skrivits om ett antal gånger?
Har inte er mamma o pappa lärt er att världen inte är svart
eller vit och att svarta och vita har samma värde?
Låt oss alla skaka hand! Låt oss acceptera att det finns hundar
som är avlade för sprintkörning och att de förarna premierar
egenskaper som typ fart. Acceptera att det finns utställningshundar som premierar utseendet som rasstandarden beskriver.
Acceptera att det finns långdistans sibbar och turist sibbar.
Acceptera även att det finns de som avlar på en typ av sibbar
som fungerar för civiliserat liv i lägenhet. Alla behövs!
Sedan att jag som uppfödare/valpköpare helt själv väljer vad jag
vill ta in på min kennel och jag personligen behöver inte gilla
era hundar. Men bara för att vi älskar våra egna hundar mest
av allt, och så ska det ju vara, så behöver det inte betyda att
andras hundar och inriktning är fel.
Så fort som vi börjar avla på någon egenskap t ex att de skall
vinna tävlingar så lyfter vi fokus till ex km/h. I just den
stunden när vi väljer den egenskapen så kommer vi att

Totte är mer bekymrad över
folksamlingar än över snöstorm...

per automatik att gradera ner andra egenskaper som t ex hur
ledarhundarna hittar gamla översnöade spår, hur de ser ut,
pälsen, är de lugna i starten, kan de vara lösa osv. Samma sak
sker om man väljer att avla strikt på rasstandarden då väljs
det kanske bort en superduktig ledare för att han är 62cm i
mankhöjd, hundar med stenhårt pannben (arbetsegenskap)
premieras inte heller på varken sprint eller i utställningsringen.
Oavsett vad vi väljer att fokusera på så tappar vi annat runt
omkring. Just därför är det så viktigt att vi har olika inriktning
på vår gemensamma avel. Låt var och en som uppfödare få ta
ansvar för hur just den väljer att avla sina hundar.
Summering. Ut och krama dina hundar. Kör dom, cykla med
springer, låt dem dra, vandra med dem, ställ ut dem, lek med
dem, kör agility, friluftsliv, ha dem som lekkamrat till dina
barn osv. Välj de hundar som passar in i just ditt liv. Acceptera
att alla inte lever som du och därmed väljer en annan typ av
hund. Men, titta vad andra har och se om det finns något hos
de uppfödarna som du behöver komplettera din avel med.
Acceptera att de olika inriktningarna faktiskt ryms inom rasen
Siberian husky. Acceptera att de andra inriktningarna kan få
fram/bevara egenskaper som du och rasen kanske behöver i
framtiden, egenskaper som din avel helt enkelt missar.
Acceptera också att vissa valpköpare inte söker efter just den
hunden som du håller på att sälja. Rekommendera hellre rätt
kennel/uppfödare än att bli av med just din valp/hund.

Söker man en sprint-siberian så finns de kennlar som har
sådana. Söker man en långdistans-siberans så är det kanske
från en annan kennel. En utställningsintresserad köper från
ytterligare en annan kennel.
Vad vi inte skall acceptera är att det avlas Siberian huskys av
folk som ser det som en inkomstkälla. Då plötsligt blir
nämligen ett av avelskriterierna ”lättsåld” och det kommer
inte att gynna rasen. Man ser inte heller till hundens/valpköparens bästa utan det viktiga är att man får betalt och rätt
betalning. Det är en del av dessa hundar som vi sedan hittar
på omplacering pga. diverse orsaker.
Men som sagt, jag har världens bästa Siberian Huskies och jag
tycker att det borde vara förbjudet att registrera valpar som är
födda söder om Polcirkeln… ;-)

/Matti Holmgren
Working Husky Kennel i Jokkmokk (Norr om Polcirkeln)

Vill du läsa mer om hundar och friluftsliv så rekommenderas:
www.mattisblogg.se

