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Årets Polishund 2007
Schäferhanen Erax har valts till Årets Polishund 2007. Erax, som är uppfödd av Jebas kennel tjänst-
gör vid polismyndigheten i Blekinge tillsammans med sin förare polisinspektör Ronny Holmberg. 
Erax har arbetat som tjänstehund sedan han var 18 månader och fyller tio år i januari nästa år. 
Han arbetar med all sorts polishundsarbete men främst med spårning och narkotikasök. 

Bland de mest minnesvärda insatserna under året nämner Ronny Holmberg när Erax lyckades 
spåra två båttjuvar, som trots finurliga sätt att försöka lura hunden greps. Det var en juninatt 
som blekingepolisen fick tips om två misstänkta båttjuvar. När polisen kom till platsen sprang 
tjuvarna till skogs. Erax släpptes på spåret och efter cirka en kilometer hittades den första tjuven 
som tryckte i ett buskage.

– Då förstod jag att de hade delat på sig och tog med Erax tillbaka på spåret, berättar Ronny.

Erax tog upp ett nytt spår som ledde till ett brett vattenfyllt dike. Erax hoppade i och där låg 
tjuven och andades genom ett vasstrå.

– Jag vet inte vem av oss som blev mest förvånad – tjuven, Erax eller jag själv, avslutar Ronny.

Bland de egenskaper som gör Erax till en bra polishund nämner Ronny den stora viljan att arbeta 
och att han är bra på att spåra.

– Han har gjort många bra jobb under sin långa karriär, framför allt vad gäller spårning och nar-
kotikasök, säger Ronny, som tänker låta Erax arbeta så länge han är frisk och gör ett bra jobb.

– Erax är också en fantastiskt trevlig familjehund, vilket är nog så viktigt för att samarbetet mel-
lan hund och förare ska fungera bra, avslutar Ronny. 

Juryn, bestående av Tommy Hydfors, Rikskriminalpolisen, Inger Svedin, Svenska Kennelklubben 

och Petra Viklund från Polisens Hundförarförbund, motiverade sitt val av Årets Polishund så här:

Juryn har särskilt beaktat de avgörande insatser Jebas Erax gjort vid spårning och då särskilt markering av gärningsman 
under vatten. Utöver detta har Jebas Erax genomfört flera lyckade narkotikasök. Dessutom visar hunden i sitt dagliga arbete 
att han är en effektiv tjänstehund. 

Polishunden Erax och hans förare Ronny Holmberg kan ses på Svenska Kennelklubbens inter-
nationella hundutställning HUND 2007 den 15–16 december på Stockholmsmässan, Älvsjö. 
Prisutdelningen är lördagen den 15 december.  Priset är ett resestipendium på 15 000 kronor 
till Ronny Holmberg och ett smaskigt ben till Erax.
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Årets hundar
Förutom utmärkelsen 
Årets Polishund är Svenska 
Kennelklubben med 
varje år och utser Årets 
Narkotikasökhund och 
Årets Bragdhund.
Årets Narkotikasökhund 
utses nästa vecka
Årets Bragdhund utses 
senare denna månad


