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Årets hundar
Förutom utmärkelsen Årets
Polishund är Svenska Kennelklubben med varje år och utser Årets Narkotikahund och
Årets Bragdhund.
Årets Narkotikahund utses
nästa vecka
Årets Bragdhund utses senare denna månad

Årets Polishund 2006
Schäferhanen Pongo har valts till Årets Polishund 2006. Pongo, som i stamtavlan heter
Salta Killens Äskil, tjänstgör vid hundenheten i Stockholm tillsammans med sin förare polisinspektör Robert Ekelund, 37. Pongo har arbetat som tjänstehund sedan 2001 och har
hunnit bli drygt sju år gammal. Han arbetar som ordningspolishund och är även utbildad
på narkotikasök och vapensök.Tillsammans med sin förare bistår han också piketgrupperna
och nationella insatsstyrkan vid sök efter farliga personer.
Bland de minnesvärda insatserna under året minns Robert en där han och Pongo blev
inringda mitt i natten för att biträda vid ett narkotikasök. Polisens spanare misstänkte att
det fanns stora mängder narkotika gömd i lägenheten, men trots en mycket noggrann
husrannsakan hittade man ingenting. Pongo sökte igenom lägenheten och markerade mot
ett högt köksskåp. Efter att ha brutit sönder baksidan av skåpet hittades hela 36 kg hasch
i ett dolt utrymme. Utan Pongos hjälp hade det aldrig hittats. Pongo har under året även
gjort många framgångsrika spårarbeten, bland annat i samband med ett värdetransportrån
i september.
Bland de egenskaper som gör Pongo till en så bra polishund nämner Robert bland annat
hans arbetsvillighet och stora bredd i arbetet samt en bra näsa.
– Pongo har en otrolig arbetsmoral och det ﬁnns inget område där jag där jag inte litar på
honom till hundra procent, säger Robert. Pongo visar kvalitet i alla typer av arbete.
Robert beskriver Pongo som en lättdresserad och lyhörd hund som dessutom fungerar
perfekt hemma i familjen, där de båda döttrarna vuxit upp tillsammans med Pongo. Det för
polishundar lite ovanliga namnet Pongo kommer förresten från en av Roberts döttrar.
Juryn, bestående av Tommy Hydfors, Rikskriminalpolisen, Inger Svedin, Svenska Kennelklubben och Lars Lindgren från Polisens Hundförarförbund, motiverade sitt val av Årets
Polishund så här:

Pongo tillsammans med sin förare
Robert Ekelund
Bild: Johan Frick-Meijer
Bilden ﬁnns att ladda ner i högupplöst format på www.skk.se

www.skk.se
Se även vår webbplats där
Svenska Kennelklubbens
pressmeddelanden och
tillhörande bilder ﬁnns för
nedladdning.

Juryn har särskilt beaktat den bredd på insatser som Salta Killens Äskil "Pongo" genomfört, då särskilt mot farlig
person. Utöver detta visar "Pongo" prov på ﬂera lyckade narkotikasök och visar även i sitt dagliga arbete att han
är en effektiv tjänstehund.
Polishunden Pongo och hans förare Robert Ekelund kan ses tillsammans vid prisutdelningen
på Svenska Kennelklubbens internationella hundutställning HUND 2006 på Stockholmsmässan, Älvsjö, lördagen den 9 december. Priset är ett resestipendium på 15 000 kronor
till Robert och ett smaskigt ben till Pongo.
För mer information kontakta:
Ulf Uddman, vd: 08-795 30 10, 070-752 36 30, ulf.uddman@skk.se
Lena Heimlén, mediachef: 08-795 30 84, 070-512 49 27, lena.heimlen@skk.se
Hans Rosenberg, presstalesman: 08-795 30 18, 0705-83 83 32, hans.rosenberg@skk.se
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