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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
senare denna vecka
Årets Bragdhund utses senare denna månad

Årets Polishund 2004
Schäferhanen Rocky har valts till Årets Polishund 2004. Rocky, som i stamtavlan heter
Hedeforsens Lukas, tjänstgör vid hundenheten i Dalarna tillsammans med sin förare LarsErik Dahlberg, 62. Rocky har arbetat som tjänstehund i fyra år och har nu hunnit bli sex
år gammal. Bland de egenskaper som gör Rocky till en så bra polishund nämner Lars-Erik
bland annat den stora kamplusten och den fantastiska näsan.
– Han har ett fantastiskt näsarbete och håller ut tills arbetet är slutfört, säger Lars-Erik.
Lars-Erik och Rocky arbetar framför allt med sökarbete men kan det mesta inom polishundsarbetet med undantag för narkotikasök som han inte är utbildad för. Räddningssök
och saksök hör dock till favoritsysslorna och Lars-Erik anser Rocky vara den bästa sökhunden
bland de sex hundar han arbetat med under sina 32 år som hundförare. Bland de minnesvärda insatserna under året nämner Lars-Erik ett räddningssök efter en försvunnen tolvårig
pojke. När Rocky hittade honom satt han tyst framför pojken till Lars-Erik kom fram. Att
Rocky inte skällde när han hittat den eftersökte pojken var en ny erfarenhet för Lars-Erik,
som påpekar att det finns både för- och nackdelar med ett sådant beteende. Fördelen är att
hunden inte skrämmer den eftersökte, vilket är bra när det gäller barn, medan nackdelen
förstås är att det kan bli svårt att hitta såväl hunden som den eftersökte.
– Som tur var såg jag vart Rocky tog vägen och kunde hitta både honom och pojken, säger
Lars-Erik.
Juryn, bestående av Tommy Hydfors, Rikskriminalpolisen, Inger Svedin, Svenska Kennelklubben och Peter Lindberg från Polisens Hundförarförbund, motiverade sitt val av Årets
Polishund så här:
Juryn har särskilt beaktat Rockys stora användbarhet och framgång som sökhund. Utöver detta visar Rocky 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 förarens rutin och engagemang starkt bidragit till ett föredömligt
tjänstehundsekipage.

www.skk.se
Se även vår hemsida där
Svenska Kennelklubbens
pressmeddelanden finns.

Polishunden Rocky och hans förare Lars-Erik Dahlberg kan ses tillsammans vid prisutdelningen på Svenska Kennelklubbens internationella hundutställning HUND 2004 på
Stockholmsmässan, Älvsjö, lördagen den 11 december. Priset är ett resestipendium på
15 000 kronor till Lars-Erik Dahlberg och ett smaskigt ben till Rocky.
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