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För fjortonde gången
Svenska Kennelklubben utser
Årets Narkotikasökhund tillsammans med Tullverket och Inner
Wheel. Följande ekipage har
utsetts till Årets Narkotikasökhund:
1993 Sam & Anders Hallin,
Gränskontrollstyrka Syd
1994 Fia & Börje Ohlsson, Arlanda
1995 Robin & Lennart Granath,
Ystad
1996 Amos & Stefan Woll, Göteborg
1997 Ibb & Lars Delin, Ystad
1998 Bonner & Sven-Erik Persson, Helsingborg
1999 Breeze & Bengt Ericson,
Göteborg
2000 Zeb & Håkan Berglund,
Helsingborg
2001 Maxi & Jörgen Thynell,
Helsingborg
2002 Robin & Håkan Dahlén,
Arlanda
2003 Mack & Jan-Åke Persson,
Malmö
2004 Zera & Katarina Kvist,
Malmö
2005 Baz & Malin Ingelög
Arlanda

Årets Narkotikasökhund 2006
Robby, en 11-årig engelsk springer spaniel, har utsetts till Årets Narkotikasökhund 2006. Robby, som
tjänstgör vid brottbekämpningsgruppen i Malmö, arbetar med alla typer av narkotikasök tillsammans med sin förare tullinspektör Anders Mårtensson, 56. Robby har på ett år initierat 14 beslag
av narkotika till ett beräknat värde av 191 miljoner kronor i samhällsnytta.
Bland beslagen kan nämnas ett då Robby visade prov på självständigt arbete. Man hade stoppat en
tyskregistrerad personbil och plockat ut bagaget, bland annat ett par soffbord som ställdes undan en bit
från bilen. När Anders satte igång Robby på sök vid bilens bakdel avvek Robby snart från bilen.
– I stället för att som vanligt söka runt bilen sprang Robby bort till soffborden och markerade vid
ramarna under borden som såg lite märkliga ut, säger Anders.
När borden sedan undersöktes med röntgen fann man att hela 18 kilo opium gömts inne i ramarna.
På frågan varför Robby lyckats så bra i sitt arbete nämner Anders att Robby har en fantastisk arbetsmotor och mycket arbetsglädje.
– Han är fortfarande pigg på att arbeta trots att han börjat komma upp i åren, säger Anders.
Nu ska Robby gå i pension vid årets slut och tillbringa dagarna som familjehund och ha det lugnt
och skönt. Lite sökarbete blir det dock även i framtiden, om än bara för att hålla i gång och ha lite
kul på fritiden.
Juryns motivering löd så här:
Med en outtröttlig iver att alltid vilja göra sitt allra bästa, tar 11-årige springer spanieln Robby sig an sin uppgift att avslöja
narkotikasmuggling. Oavsett hur tuff arbetsmiljön än är för Robby sker det med stor effektivitet och utan att noggrannheten i
sökandet eftersätts.Tillsammans med sin förare Anders Mårtensson är de ett enastående effektivt bevis på vad en hund och dennes
förare tillsammans under många år kan uträtta i Tullverkets arbete med att bekämpa narkotikasmuggling.
Robby med sin förare Anders Mårtensson var även nominerade till årets narkotikasökhund 2005.
Juryn bestod av representanter för Tullverket, Svenska Inner Wheel och Svenska Kennelklubben.
Priset, ett resestipendium på 15 000 kronor och ett saftigt ben till Robby, delas ut lördagen den
9 december 2006 på Svenska Kennelklubbens internationella hundutställning HUND2006 på
Stockholmsmässan, Älvsjö. I samband med denna prisutdelning kommer även utmärkelsen Årets
Bragdhund och Årets Polishund att delas ut.

Inner Wheel
Föreningen Inner Wheel är en internationell politiskt och religiöst oberoende föreningen som
främst arbetar med barn-, ungdoms- och kvinnofrågor. I Sverige stöder man bland annat narkotikabekämpningen genom inköp av narkotikasökande hundar.
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