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Charlie är Årets narkotikasökhund

Åttaårige labrador retrieverhanen Charlie har utsetts till Årets
narkotikasökhund 2010. Charlie, som i stamtavlan heter Gärdegårdens
Aiakos-D, arbetar sedan sex år tillbaka tillsammans med sin förare Staffan
Johansson vid brottsbekämpningsenheten i Svinesund. Där söker de igenom
bilar och bussar i jakt på narkotika.

På frågan om vad som gör Charlie till en bra narkotikasökhund nämner
Staffan den stora arbetslusten.

– Charlie älskar att arbeta och han ger aldrig upp, säger Staffan, som också
lyfter fram Charlies tydliga tassmarkeringar när han hittat narkotika som en
tillgång i arbetet.



Hemma är han väldigt lugn och märks knappt enligt Staffan. Helst av allt vill
han komma ut på promenader och lek.

De flesta beslag som Charlie initierar består av små mängder narkotika men
vid ett tillfälle förra året nosade han upp 2 100 gram amfetamin i en bil.
Bilen hade vinkats in av en kollega som kallade till sig Staffan och Charlie.
Charlie visade genast att det fanns narkotika men innan han hunnit börja
söka på bilen klev föraren ut, öppnade bagaget och plockade fram
amfetaminet. Föraren hade förmodligen så stor respekt för hundens förmåga
att hitta narkotika att det var lika bra att erkänna direkt.

Juryn bestod av Tullverkets generaldirektör Karin Starrin, Sonja Eriksson från
Inner Wheel och Ulf Uddman från Svenska Kennelklubben. Juryns
motiveringen lyder som följer:

Med en outtröttlig iver att alltid vilja göra sitt allra bästa, tar 8-årige Charlie sig
an uppgiften att avslöja narkotikasmuggling. Oavsett hur tuff arbetsmiljön är sker
det med stor effektivitet och utan att noggrannheten i sökandet eftersätts.
Tillsammans med sin förare Staffan Johansson är de ett enastående bevis på vad
en hund och dennes förare tillsammans under många år kan uträtta i Tullverkets
arbete med att bekämpa narkotikasmuggling. Charlie med sin förare Staffan
Johansson har flera gånger tidigare varit nominerad till Årets narkotikasökhund
vilket visar på stor arbetskapacitet genom åren. Konsten att behärska olika
svårighetsgrader och preparat är få hundar förunnat att klara. Charlie klarar detta
och har de senaste åren visat på mycket goda sökresultat, vilket lett till många
och stora beslag av narkotika.

Charlie och hans förare Staffan Johansson kan ses på Svenska
Kennelklubbens internationella hundutställning Stockholm Hundmässa den
18–19 december på Stockholmsmässan, Älvsjö. Prisutdelningen är lördagen
den 18 december. Priset är ett resestipendium på 15 000 kronor till Staffan
Johansson och ett smaskigt ben till Charlie.
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