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Schäferhanen Whio’s Greve Goliat har valts till Årets Polishund 2000. Whio’s Greve
Goliat, som till vardags kallas Zeb, tjänstgör vid hundenheten i Blekinge län tillsammans
med sin förare Bernt-Gunnar Carlsson. Zeb har arbetat som tjänstehund sedan knappt
två års ålder och har nu hunnit bli åtta år. Han har i år lyckats med räddningssök där
människoliv troligen räddats, gjort svåra spårarbeten där gärningsmän kunnat gripas
och hittat föremål på brottsplatser. Han har också tjänstgjort som skyddshund vid flera
tillfällen.

– Zebs främsta egenskaper är en otrolig motor, stark kamplust och en förmåga att aldrig
ge upp, säger Bernt-Gunnar Carlsson.

I kombination med bra mentala egenskaper och bra näsa gör det honom till en duktig
och mångsidig tjänstehund. På frågan om vad som gör dem så bra tillsammans säger
Bernt-Gunnar Carlsson att det förmodligen beror på att de kan lita på varandra till 100
procent.

– Vi känner varandra väl och jag behöver nästan aldrig ge Zeb några kommandon när vi
ska börja arbeta, säger han.

Bernt-Gunnar Carlsson själv har ett grundmurat intresse för hundar sedan barnsben och
har arbetat som hundförare sedan 1977. Han arbetar nu som chef och instruktör för
hundenheten i Blekinge men gör också yttre tjänst tillsammans med Zeb.

Juryn, bestående av Christer Sandström, Rikspolisstyrelsen; Bo Jonsson, Svenska Kennel-
klubben och Göran Bolinder från Polisens Hundförarförbund, motiverade sitt val av
Årets polishund så här:

Juryn har särskilt beaktat att ”Zeb” i sitt arbete är en komplett och effektiv tjänstehund. Detta har bland annat
visat sig genom hans utmärkta spårförmåga och särskilda insatser vid brottsplatsundersökningar. Ekipaget har
också inom området ”räddningssök” efter försvunna personer svarat för en utveckling av polishundens betydelse.

Polishunden Zeb och hans förare Bernt-Gunnar Carlsson kan ses tillsammans vid pris-
utdelningen på Svenska Kennelklubbens internationella hundutställning HUND 2000
på Stockholmsmässan, Älvsjö, lördagen den 9 december.  Priset är ett resestipendium på
10 000 kronor till Bernt-Gunnar Carlsson och ett smaskigt ben till Zeb.
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