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Trio blev Årets Bragdhundar
– flyttade förrymda får från motorväg
En trio vallhundar av rasen border collie har utsetts till Årets Bragdhundar. Trion, bestående av 
Oscar, Jim och Ulli, fångade tillsammans med matte Liselott Hansson in två förrymda får som 
befann sig farligt nära E6 i Arlövstrakten efter tre dygn på rymmen. Polisen stod i begrepp att 
avliva fåren om de skulle ta sig upp på motorvägen efter att alla tidigare försök att fånga in dem 
misslyckats.

– När vi kom dit var det väldigt förvirrat och dramatiskt, berättar Liselott, men när mina hundar 
började jobba tog det bara en kvart innan fåren var infångade.

Tack vare hundarnas fantastiska vallningsförmåga kunde allvarliga trafikfaror undvikas utan 
blodspillan och fåren kunde oskadda föras tillbaka till sitt stall.

De tre hundarna, som i stamtavlan heter Bwlch Hjalmar, Penllwyn Jim och Border Tikas Ulli 
arbetar dagligen med Liselotts fårbesättning i Maglarp, strax utanför Trelleborg. 

Juryn, bestående av Annika Klang, Hans Rosenberg och Ulf Uddman från Svenska Kennelklub-
ben samt Susanne Burdén och Magnus Berglin från Agria motiverade sitt val av Årets Bragdhund 
2010 så här:

Juryn har funnit att Oscar, Jim och Ulli av rasen border collie med sina fantastiska rasegenskaper har förhindrat ett 
mardrömsscenario vid en större motorväg/europaväg. Där människan misslyckats, polisen starkt tvivlat och avlivning av 
förrymda får stod som enda lösning, visade hundarna på sin stora samhällsnytta. Med stor precision och gott samarbete 
avstyrde de ett trafikkaos där flera människor kunde kommit till skada. Återigen ett bevis på hundens betydelse för män-
niskan och samhället.

Oscar, Jim och Ulli och deras matte Liselott Hansson kan ses på Stockholm Hundmässa den 
18–19 december på Stockholmsmässan, Älvsjö. Priset delas ut lördagen den 18 december 
och består av medaljer och smaskiga ben till Oscar, Jim och Ulli samt en exklusiv VIP-helg för 
ägaren i samband med Stockholm Hundmässa. Ägaren får också donera 20 000 kronor till en 
organisation som hjälper djuren i samhället. Liselott Hansson valde att ge de 20 000 kronorna 
till SKKs forskningsfond med följande motivering:

SKKs forskningsfond främjar forskning inom många områden som rör hundar. Många av dessa forskningar har gett ett 
brett kliniskt genomslag för hundar. Det känns mycket bra att få vara med och skänka pengar till det viktiga uppdrag som 
SKKs forskningsfond har.

I år delades för första gången hedersomnämnande ut till följande hundar:  
”Mossa” Ambush Tupelo Honey av rasen irish soft coated wheaten terrier för hennes insats att ha 
funnit en äldre man som varit försvunnen i två dagar.Ägare är Johanna Normark, Umeå.

”Bobbi”, cavalier king charles spaniel, för hans insats att vara ett stort stöd åt sin ”lill-matte” Sofia 
under hennes kamp mot sin hjärntumör. Ägare är Stina Svensson, Trelleborg.

Årets Bragdhund utses av en jury från Svenska Kennelklubben och Agria Djurförsäkring och tilldelas 
en hund som under året utfört en prestation som är värd att uppmärksammas. I år är det första 
gången som utmärkelsen delas mellan tre hundar. Utmärkelsen har delats ut sedan 1989.

På www.skk.se under rubriken Om 
SKK/Press finner ni även tidigare 
pressmeddelanden samt snabbfakta 
om Svenska Kennelklubben.

Oscar, Jim och Ulli tillsammans 
med sin matte Liselott Hansson.
Bilden finns att ladda ner från skk.se 
och mynewsdesk.se.
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Nytt för i år är att Svenska 
Kennelklubben utser Årets 
Bragdhund i samarbete med Agria 
Djurförsäkring. Agria skänker 
20 000 kronor som får delas ut till 
en organisation som hjälper djuren 
i samhället.

På Stockholm Hundmässa 18–19 
december delas även ut pris till 
Årets polishund Arrak och Årets 
narkotikasökhund Charlie.


