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Den engelskfödda springer spanielhanen Baz, 5, har utsetts till Årets Narkotikasökhund 2005. Baz 
arbetar främst med att söka igenom post och övrig frakt på Arlanda tillsammans med sin 
förare Malin Ingelög, 34, men de arbetar även med andra narkotikasök inom sitt geografiska 
område. Baz har på ett år initierat 85 beslag av narkotika till ett beräknat samhällsvärde av 
över 7,4 miljoner kronor. Bland beslagen kan nämnas ett på 8 kilo opium som hittades vid en 
husrannsakan. Narkotikan var gömd i en takarmatur, vilket satte samarbetet mellan hund och 
förare på prov.

–  När vi kom in i rummet fick jag en känsla av att han vädrade högt men tappade spåret emel-
lanåt, säger Malin. När han gick fram till en garderob lyfte jag upp honom på axeln eftersom 
jag trodde att narkotikan låg gömd högt upp i garderoben. Då ställde han sig på bakbenen och 
markerade vid lampan där opiumet var gömt.

På frågan varför Baz lyckats så bra i sitt arbete nämner Malin att han alltid ställer upp, oavsett 
hur mycket hon har kört med honom, och att han är mycket preparatsäker. Malin, som har 
arbetat som hundförare vid Tullen i 14 år och haft flera hundar tidigare, beskriver Baz som den 
perfekta hunden, både på jobbet och privat.

– Han är fartfylld och lättsam, precis som jag, säger Malin. Jag känner verkligen i hjärtat för Baz.

Juryns motivering löd så här:

Narkotikasökhunden Baz med sin förare Malin Ingelög är ett enastående effektivt bevis på vad ett hundekipage kan 
åstadkomma. Baz nominerades förra året, men med en annan hundförare. Även Malin har nominerats tidigare och då 
med en annan hund. Med en sällan skådad iver att alltid vilja göra sitt allra bästa, tar Baz dagligen sig an den svåra 
uppgiften att avslöja ett av vår tids värsta gissel - narkotikasmugglingen. Under den senaste tolvmånadersperioden 
har Baz avslöjat narkotikapreparat av olika slag var och varannan dag.

Juryn bestod av representanter för Tullverket, Föreningen Inner Wheel och Svenska Kennel-
klubben.

Priset, ett resestipendium på 10 000 kronor och ett saftigt ben till Baz, delas ut lördagen den 
10 december 2005 på Svenska Kennelklubbens internationella hundutställning HUND2005 
på Stockholmsmässan, Älvsjö. I samband med denna prisutdelning kommer även utmärkelsen 
Årets Bragdhund och Årets Polishund att delas ut.
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Årets Narkotikasökhund 2005
För trettonde  
året i rad
Svenska Kennelklubben utser 
Årets Narkotikasökhund tillsam-
mans 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 Pers-
son, 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

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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