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Murphy är Årets Narkotikasökhund
Springer spanielhanen Murphy har utsetts till Årets Narkotikasökhund 2011.
Murphy, som har hunnit fylla tio år, arbetar tillsammans med sin förare Thomas
Hallkvist vid brottsbekämpningsenheten i Helsingborg.
Murphy köptes in från Skottland av Statens Hundskola och kom till Tullverket
2003. Efter åtta år i tjänst tillsammans med föraren Thomas Hallkvist har
Murphy nu bara ett par månader kvar till pension och vad kunde vara ett
bättre avslut än att utnämnas till Årets Narkotikasökhund.
– Han är absolut värd det för han är en fantastisk hund, säger Thomas, som
har lång erfarenhet av hundar såväl privat som i tjänsten.

Andra gången för Murphy
Murphy har varit nominerad till Årets Narkotikasökhund en gång tidigare,
2008. Dessutom blev Thomas tidigare tjänstehund, schäfern Ozzy, nominerad
två gånger, 1996 och 1997.
– Även om jag ser mig själv som en schäfermänniska måste jag säga att jag
är väldigt nöjd med denna springer spaniel, säger Thomas, som faktiskt har
färdigutbildat en flatcoated retriever som är tänkt att ta över när Murphy går i
pension.

Att arbeta är det bästa som finns!
Murphys främsta egenskap som narkotikasökhund är enligt Thomas den
enorma arbetslusten.
– Han har haft denna arbetsvilja från första dagen och trots att han nu är
över tio år gammal har han alltid samma lust till att arbeta, säger Thomas.
Med åren har Murphy blivit duktig på sitt arbete och han är enligt Thomas
lika bra på alla sorters sök, oavsett om det rör sig om sök på person, i fordon
eller på tåg.
– Dessutom är han glad i såväl människor som djur, så han är väldigt lätt att
arbeta med, avslutar Thomas.

Juryn framhöll ivern och viljan att göra sitt bästa
Juryn, som bestod av Therese Mattsson, generaltulldirektör, Ulf Uddman, VD
Svenska Kennelklubben och Gunilla Thorstensson, rådspresident Svenska
Inner Wheel, motiverade sitt val så här:
Med en outtröttlig iver att alltid vilja göra sitt allra bästa, tar 10-årige Murphy
sig an sin uppgift att avslöja narkotikasmuggling. Oavsett hur tuff
arbetsmiljön än är för en hund sker det med stor effektivitet och utan att
noggrannheten i sökandet eftersätts. Tillsammans med sin förare Thomas
Hallkvist 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. Murphy med sin förare Thomas Hallkvist var
även nominerade till årets narkotikasökhund 2008.

Träffa Murphy på Stockholm Hundmässa

Murphy och hans förare Thomas Hallkvist kan ses på Svenska
Kennelklubbens internationella hundutställning Stockholm Hundmässa den
10–11 december på Stockholmsmässan, Älvsjö. Prisutdelningen är lördagen
den 10 december. Priset är ett resestipendium på 15 000 kronor till Thomas
Hallkvist och ett smaskigt ben till Murphy.
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