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För tionde året i rad
Svenska Kennelklubben har
tillsammans med Tullverket
och Skandia utsett Årets
Narkotikahund sedan 1993.
Följande ekipage har utsetts
till Årets Narkotikahund:
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

Årets Narkotikahund 2002
Springer spanielhanen Account’s Grande Royal ”Robin” vid Gränsskyddet Arlanda har utsetts
till Årets Narkotikahund 2002. Tillsammans med sin förare Håkan Dahlén har Robin på ett år gjort
hela 56 beslag. Ett beslag av betydande storlek, bestående av 2000 ecstasytabletter, gjordes i
vintras på Arlanda. Tabletterna smugglades in som postpaket men stoppades av Robins känsliga nos redan på flygplatsen. Beslaget ledde till en omfattande narkotikautredning och resulterade i flera långa fängelsestraff för de skyldiga. Annars är det sök på passagerare som Håkan
Dahlén tycker är den roligaste biten i jobbet.
– Att skilja ut en passagerare från de andra genom Robins signaler och sedan vid fortsatta
visitationer finna narkotika på kroppen är en riktig höjdare, säger han.
Robin, som i januari fyller fyra år, är utbildad i Tullverkets egen regi och har varit i skarp
tjänst sedan hösten 2000. Håkan fick honom som råämne och han tror att det är en av anledningarna till att de fungerar så bra tillsammans, trots att Robin fortfarande är relativt ung.
– Vi umgås tjugfyra timmar om dygnet vilket gör att man lär känna varandra bra. Jag lär mig
nya saker varje dag av Robin och förhoppningsvis lär han sig ett och annat av mig också, säger
Håkan.
Robins främsta egenskaper är, enligt Håkan, att han är lojal, lättlärd och har en väldig arbetslust. Robin var nominerad till utmärkelsen redan förra året vilket, tillsammans med de många
beslagen i år, visar att det inte är några enstaka lyckträffar som ligger bakom utnämningen till
Årets Narkotikahund.
Juryns motivering löd så här:
Med kvickhet och en outtröttlig sökiver far Robin, denna snart 4-åriga spaniel, fram över allt som kan tänkas dölja
narkotika. Utbildad i tullens egen regi och nominerad till tävlingen Årets narkotikahund även föregående år, vilket tyder
på stor bestående kapacitet som narkotikajägare. Flygplatserna vid Arlanda ochVästerås, med sin tuffa miljö, är naturliga
sökområden för denna snabbhetens gigant. Förutom stor träffsäkerhet besitter Robin förmågan att behärska olika
preparat oavsett kvantitet och miljö.Tillsammans med sin erfarna husse Håkan är det ett par att lita på i tullens kampen
mot narkotikasmuggling.
Juryn bestod av representanter för Tullverket, Skandia och Svenska Kennelklubben.
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Priset, ett resestipendium på 10 000 kronor och ett saftigt ben till Robin, delas ut lördagen
den 7 december 2002 på Svenska Kennelklubbens internationella hundutställning HUND
2002 på Stockholmsmässan, Älvsjö. I samband med denna prisutdelning kommer även utmärkelsen Årets Bragdhund och Årets Polishund att delas ut.
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