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Malinoishanen Arne har valts till Årets Polishund 2005. Arne, som i stamtavlan heter Zack-
oavikki, tjänstgör vid hundenheten i Västra Götaland tillsammans med sin förare Jörgen 
Corneliusson, 37. Arne har arbetat som tjänstehund sedan 2001 och har hunnit bli drygt 
sju år gammal. Han arbetar framför allt som övervakningshund men är också utbildad 
på narkotika- och vapensök och gör även spår- och sökarbeten då människor försvunnit. 
Bland de egenskaper som gör Arne till en så bra polishund nämner Jörgen bland annat 
hans mångsidighet och förmågan att samla sig.

– Han har ett fruktansvärt driv men klarar av att snabbt samla sig när det behövs, säger 
Jörgen.

Jörgen beskriver också Arne som en mycket vass hund när det gäller och det visade sig vara 
en bra egenskap när han gjorde det i media mycket uppmärksammade ingripande mot 
en yxbeväpnad man i Haga, Göteborg. Det var i juni som en man beväpnad med yxa först 
hotade en butiksinnehavare och därefter hotade de poliser som tillkallats. När mannen högg 
efter de poliser som skulle gripa honom avlossade de varningsskott men detta stoppade 
inte mannen. Först när Arne fällt mannen till marken kunde han gripas.

– Men även om han är vass när det behövs så är han lugn när så krävs och han skulle till 
exempel aldrig bita någon vid sök efter en försvunnen person, säger Jörgen.

Arnes mångsidighet visade sig i en annan minnesvärd insats då Arne hittade en dement 
kvinna som försvunnit från sitt hem. Radiobilar hade sökt av området men inte hittat något. 
När Arne släpptes hittade han dock snart spår och försvann iväg till en ravin cirka hundra 
meter längre bort. Där markerade han med skall att han hittat kvinnan, vilket troligen räd-
dade hennes liv.

Juryn, bestående av Tommy Hydfors, Rikskriminalpolisen, Inger Svedin, Svenska Kennel-
klubben och Mats Redefalk från Polisens Hundförarförbund, motiverade sitt val av Årets 
Polishund så här:

Juryn har särskilt beaktat de avgörande insatser Zackovikki "Arne" gjort mot farliga personer. Utöver detta visar 
Zackovikki "Arne" flera lyckade räddningssök och visar även i sitt dagliga arbete att han är en effektiv tjänste-
hund. 

Polishunden Arne och hans förare Jörgen Corneliusson kan ses tillsammans vid prisut-
delningen på Svenska Kennelklubbens internationella hundutställning HUND 2005 på 
Stockholmsmässan, Älvsjö, lördagen den 10 december.  Priset är ett resestipendium på 
15 000 kronor till Jörgen Corneliusson och ett smaskigt ben till Arne.
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Årets Polishund 2005
Årets hundar
Förutom utmärkelsen Årets 
Polishund är Svenska Kennel-
klubben med varje år och ut-
ser Årets Narkotikahund och 
Årets Bragdhund.

Årets Narkotikahund utses 
senare denna vecka

Årets Bragdhund utses se-
nare denna månad

Arne tillsammans med Jörgen 
Corneliusson.
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