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Schäferhanen Klinton har valts till Årets Polishund 2003. Klinton, som i stamtavlan heter 
Alphagårdens Sauron, tjänstgör vid hundenheten i Stockholms län tillsammans med sin 
förare Peter Holmström, 35. Klinton har arbetat som tjänstehund sedan hösten 1999 och 
har nu hunnit bli sju år. Bland de egenskaper som gör Klinton till en så bra tjänstehund 
nämner Peter bland annat den stora arbetsviljan och kamplusten, i kombination med goda 
mentala egenskaper.

– Han har mycket motor, men kan ända sålla ut det viktiga tack vare att han är så bra 
mentalt, säger Peter.

Peter och Klinton arbetar med såväl kriminalsök som vanlig ordningstjänst. Det innebär 
att de ena dagen kan hjälpa tekniker att säkra spår på brottsplatser och andra dagen hålla 
fotbollshuliganer i schack. Bland de minnesvärda insatserna under året nämner Peter två 
mordfall där Klintons näsa hjälpt polisen på vägen till fällande domar. Peter är annars mest 
imponerad av Klintons stora spännvidd och mångsidighet i arbetet.

Peter har tidigare haft hundar i familjen men då har det varit vanliga sällskapshundar. När 
möjligheten att bli hundförare kom tog han chansen då det passade bra även privat att ha 
hund hemma.

– Och det har jag ju inte ångrat, säger han nöjt.

Juryn, bestående av Tommy Hydfors, Rikskriminalpolisen, Staffan Nordin, Svenska Ken-
nelklubben och Lars Lindgren från Polisens Hundförarförbund, motiverade sitt val av Årets 
polishund så här:

Juryn har särskilt beaktat  ”Klintons” stora användbarhet och framgång som kriminalsökhund. Utöver detta visar 
“Klinton” i sitt dagliga arbete att han är en komplett och effektiv tjänstehund. Detta visas genom ett stort antal lyckade 
uppdrag av skiftande art. Särskilt ska också betonas att ekipaget är ett föredöme vad gäller tjänstehundsarbete. 

Polishunden Klinton och hans förare Peter Holmström kan ses tillsammans vid prisut-
delningen på Svenska Kennelklubbens internationella hundutställning HUND 2003 på 
Stockholmsmässan, Älvsjö, lördagen den 13 december.  Priset är ett resestipendium på 
15 000 kronor till Peter Holmström och ett smaskigt ben till Klinton.
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Årets Polishund 2003
Årets hundar
Förutom utmärkelsen Årets 
Polishund är Svenska Kennel-
klubben med varje år och ut-
ser Årets Narkotikahund och 
Årets Bragdhund.

Årets Narkotikahund 2003 
blev engelska springer spa-
nielhanen Mack

Årets Bragdhund utses se-
nare denna vecka


