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Arrak är Årets Polishund 2010

Sexårige schäferhanen Arrak har valts till Årets Polishund 2010. Arrak
kommer från Trönderjyckens kennel i Sörmland och tjänstgör vid
polismyndigheten i Västmanlands län tillsammans med sin förare
polisinspektör Charlotte Glatter, 32.  Arrak och Charlotte får utmärkelsen
Årets Polishund för bland annat en livräddande insats i somras samt det stora
engagemang ekipaget visat vid en mängd ingripande under året.

Arrak tjänstgjorde som väktarhund innan han kom till polisen där han nu
arbetar som vanlig patrullhund samt med narkotikasök. Arraks fina näsa är
hans styrka som polishund tillsammans med ett bra temperament.

– Han har en bra motor men är ändå lugn och samlad och han är uthållig, till
exempel vid narkotikasök, säger Charlotte.



Arrak uppskattar allt som handlar om att arbeta med näsan, som spårning och
narkotikasök, och det gör även Charlotte, som tycker att traditionellt
polisarbete som att spåra tjuvar är det roligaste på jobbet.

Ett särskilt minnesvärt ingripande var då Arrak spårade en ung man från
brottsplatsen ner till Arbogaån. Arrak ville över det staket som låg mellan
dem och ån och vidare ner i vattnet. Charlotte såg först ingenting i vattnet
men upptäckte sedan tre fingrar som stack upp ur vattnet 75 meter längre
bort. Utan att tveka kastade hon sig i vattnet med Arrak simmandes strax
bakom. Charlotte lyckades få upp den unge mannen som därefter greps och
fördes till sjukhus.

– Hade det inte varit för Arraks envisa markerande hade mannen troligen
drunknat, säger Charlotte.

– Man blir ödmjuk inför hunden efter sådana händelser och lär sig att lita på
hundens instinkter, avslutar Charlotte.

Juryn, bestående av Håkan Wall, Rikskriminalpolisen, Brith Andersson,
Svenska Kennelklubben och Kenneth Eriksson från Polisens
Hundförarförbund, motiverade sitt val av Årets Polishund så här:

Juryn har särskilt beaktat det stora engagemang som patrullen visat vid en mängd
tjänsteuppdrag. Särskilt anmärkningsvärt är den initiativförmåga och mod
patrullen, trots sin korta tjänstgöringstid, visade då ett vanligt spåruppdrag
övergick i direkt livräddande åtgärder. Utöver detta har patrullen visat stor bredd
och hög kompetens på utförda uppdrag av skilda slag.

Polishunden Arrak och hans förare Charlotte Glatter kan ses på Stockholm
Hundmässa den 18–19 december på Stockholmsmässan, Älvsjö.
Prisutdelningen är lördagen den 18 december. Priset är ett resestipendium på
15 000 kronor till Charlotte Glatter och ett smaskigt ben till Arrak.
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