Årets narkotikasökhund Billy i full fart med förare Anders Mårtensson i bakgrunden
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Billy är Årets narkotikasökhund 2016
Billy, en tolvårig engelsk springer spaniel, har utsetts till Årets
narkotikasökhund 2016. Tillsammans med sin förare Anders Mårtensson har
han medverkat i 65 narkotikabeslag till en beräknad samhällsnytta av över
119 miljoner kronor.
Billy, eller Bivråkens Original Pirate Material som han heter i stamtavlan, är
trots sin ålder fortfarande pigg och han älskar sitt arbete som
narkotikasökhund inom brottsbekämpningsgruppen i Malmö. Där arbetar han
med alla typer av uppdrag i hela Skåne och även Blekinge.
– Billy är en väldigt allround hund och tycker det är lika roligt oavsett om vi

söker i en bil eller bland passagerare på ett tåg, berättar Anders Mårtensson.
På frågan om varför Billy är så bra på att hitta narkotika nämner Anders
energin och arbetsglädjen som främsta egenskaper.
– Han har också en bra mentalitet och kan koppla av när han är hemma,
vilket förvånar en del av kollegorna som sett Billy i tjänst, säger Anders.
För Anders är det inte första gången att ha en hund som utsetts till Årets
narkotikasökhund. Även hans förra hund Robby fick utmärkelsen 2006 och
det är knappast en slump.
– Jag försöker skilja på arbete och fritid och se till att göra arbetet till den
roligaste delen, berättar Anders om sin metod att få fram bra
narkotikasökhundar.
– Man behöver förstås också ha en bra grupp omkring sig och chefer som
förstår vikten av att lägga ner tid på träning under arbetstid, fortsätter
Anders.
Det största beslaget under mätperioden var ett parti på 19,2 kg heroin som
var gömt i en personbil och som Billy hittade efter ett mycket noggrant
sökarbete.
Juryn, bestående av motiverade sitt val såhär:
"Narkotikasökhunden Billy med sin mycket rutinerade förare Anders
Mårtensson är ett enastående effektivt bevis på vad ett hundekipage, år efter
år, kan uträtta i Tullverkets arbete med att bekämpa den förödande
narkotikasmugglingen. Med en sällan skådad iver att alltid vilja göra sitt allra
bästa, tar den tolvårige Billy dagligen sig an den svåra uppgiften att avslöja
ett av vår tids värsta gissel – narkotikasmugglingen. För denna
narkotikasökhundarnas gigant finns inga hinder som är för tuffa, oavsett
arbetsmiljö eller svårighetsgrad. Under den senaste tolvmånadersperioden
har Billy avslöjat narkotikapreparat av olika slag till en sammanlagd
samhällsnytta på över 119 miljoner kronor."
Billy och Anders Mårtensson tar emot priset på Stockholm Hundmässa
lördagen den 3 december på Stockholmsmässan i Älvsjö. Priset ett

resestipendium på 20 000 kr för Anders och ett smaskigt ben samt 6
månaders foder från Royal Canin och en skön säng från Biabädden till Billy.
På Stockholm Hundmässa kommer även Årets polishund, Årets bragdhund
och Årets sociala tjänstehund att få ta emot pris.
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