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Den sexårige schäferhanen Zeb vid gränsskyddet i Helsingborg har utsetts till årets nar-
kotikahund. Tillsammans med sin förare Håkan Berglund arbetar han med att avslöja
narkotikasmugglare som försöker ta sig in i landet via färjetrafiken till Helsingborg.
Håkan Berglund arbetar som tullinspektör och har varit vid tullen sedan 1974. Uppväxt
med hund och med ett stort intresse för hundar började han arbeta som hundförare
1987. 1996 började arbetet tillsammans med Zeb som nu resulterat i utmärkelsen Årets
narkotikahund.

På frågan om vad som gör Zeb så bra nämner hans förare den stora byteslusten och
söklusten.

– Han är mycket bra på spontansök vilket är användbart vid sökning på till exempel tåg,
säger Håkan Berglund.

Att de fungerar så bra tillsammans tror han beror på att de trivs väldigt bra ihop och lärt
känna varandra bra.

– Det fungerade bra redan från början då jag fick honom och han fungerar kanonbra
både på jobbet och hemma, säger Håkan Berglund.

Juryns motivering löd så här:

Det är den närmast otroliga förmågan att kunna spåra upp och hitta narkotika i en för hundar mycket tuff och
varierande miljö, i kombination med en visad stor uthållighet, som gör den 6-åriga schäfern Zeb till en verklig
vinnare.

Konsten att behärska olika svårighetsgrader och preparat, oavsett kvantiteter och miljö är få hundar förunnat att
klara. Zeb klarar detta och har de senaste åren visat på mycket goda sökresultat, vilket resulterat i många och
stora beslag av narkotika.

Tillsammans med sin erfarne förare Håkan Berglund är de ett effektivt team, som dagligen gör goda insatser i
tullens arbete med att bekämpa narkotikasmuggling.

Priset, som är ett resestipendium på 10 000 kronor, delas ut lördagen den 9 december
2000 på Svenska Kennelklubbens internationella Hundutställning HUND 2000 på
Stockholmsmässan, Älvsjö.
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Årets Polishund 2000
blev schäferhanen Whio’s
Greve Goliat, Blekinge län,
med förare Bernt-Gunnar
Carlsson
Årets Bragdhund 2000
blev dobermanntiken Origo
Stamm’s Outstanding As
Orphee, Halmstad, med sin
matte Magdalena Larssson.

Svenska Kennelklubben
utser varje år:
Årets Bragdhund
Årets Narkotikahund
Årets Polishund och
Årets Minhund

För mer information kontakta:
Hans Rosenberg PR-ansvarig Svenska Kennelklubben
Telefon 08-795 30 18   Mobil 0705-83 83 32
Fax 08-795 30 40   E-post hans.rosenberg@skk.se

Årets Narkotikahund 2000
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Svenska Kennelklubbens centralstyrelse vald
I helgen har Svenska Kennelklubbens högsta beslutande organ möte i Södertälje.

Kennelfullmäktige hålls varannat år och samlar i år 150 delegater från de cirka 65

läns- och specialklubbar som utgör Svenska Kennelklubben med sina 260 000 med-

lemmar.

En av de viktigaste punkterna i årets Kennelfullmäktige har nu avklarats. Ord-

förandeposten och övriga positioner är tillsatta.  Valresultatet blev följande:

Ordförande: Nils Erik Åhmansson (1999 - 2001).

1:e vice ordförande: Carl-Gunnar Stafberg (1997-2001).

2:e vice ordförande: Gunilla Fristedt (1999 - 2003).

Ledamöter: Henrik Barnekow (1999 - 2003), Anders Eriksson (1997 - 2001), Hans

Forsell (1999 - 2003), Lennart Hindefors (1999 - 2003), Sven Wergård (1997 -

2001), Karin Ågren (1997 - 2001).

Suppleanter:  Yvonne Brink, Liz-Beth Liljequist, Gun Kristensson, Richard Sunebring

(1999 - 2001).

I styrelsen är ??????????? nyvalda.

Revisorer: Magnus Thorén, Bengt Nilsson (1999 - 2001).

Suppleanter: ?????????, ????????? (1999 - 2001).

Kennelfullmäktiges sammanträde pågår 18 september mellan klockan 9.00 - 17.00
samt 19 september 8.30 - 16.00. Kennelfullmäktige 1999 är öppet för journalister.
Mötet hålls på Hotell Skogshöjd  Täppgatan 15 i Södertälje, tel 08-550 926 00.

För mer information, kontakta Svenska Kennelklubben:
Hans Rosenberg, PR-ansvarig, tel 08-795 30 18, mobil 070-583 83 32.
Ulf Uddman, VD, tel 08-795 30 10, mobil 070-752 36 30.
Lena Olsson, Mediachef, tel 08-795 30 84, mobil 070-512 49 27.


