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Schäfertiken Maxi vid gränsskyddet i Helsingborg har utsetts till årets narkotikahund.
Tillsammans med sin förare Jörgen Thynell arbetar hon med att avslöja narkotikasmugglare
som försöker ta sig in i landet. Jörgen Thynell arbetar som tullinspektör i tullregion
Skåne med placering i Helsingborg. Han har arbetat vid tullen sedan 1980 och blev
hundförare 1987 med en labradortik.

– Det var en dröm som gick i uppfyllelse när jag fick börja arbeta som hundförare, säger
Jörgen. Att få arbeta med sitt fritidsintresse är fantastiskt roligt!

Han har varit medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK) sedan 1970 och även fung-
erat som instruktör. I snart fem år har han nu arbetat med årets narkotikahund Maxi. På
frågan om varför hon är så bra nämner Jörgen arbetslusten och viljan att vara husse till
lags men också det mycket känsliga väderkornet. Det var just den känsliga näsan som
ledde till två minnesvärda beslag av narkotika i år. I det ena fallet markerade Maxi vid en
tågkontroll redan i vagnen före och ledde sedan Jörgen till en man i nästa vagn som bar
254 gram kokain på sig. I det andra fallet markerade hon på en ung man som visade sig
ha så lite som 0,1 gram cannabisharts i plånboken, vilket visar vilken känslig nos hon har.

Att de fungerar så bra tillsammans tror Jörgen beror på att de kompletterar varandra på
ett bra sätt.

–  Maxi är livlig och pigg medan jag är lite mer sävlig, säger Jörgen och beskriver sin
arbetskamrat som en mycket glad och öppen hund som gärna låter sig klappas.

Juryns motivering löd så här:

Maxi har tillsammans med sin förare medverkat vid ett stort antal narkotikabeslag, varav tre får anses vara av
betydande art. Beslagen har gjorts i varierande, och för hundar ofta besvärliga, miljöer. Även preparaten har
varierat vilket visar på Maxis stora bredd som narkotikahund.

Schäfertiken Maxi har alla de egenskaper som en bra narkotikahund behöver. Hon har ett bra sök och stor
arbetslust. Hon är okänslig för miljöstörningar och säker på de olika preparaten. Jörgen Thynell, å sin sida, är en
erkänt skicklig hundförare och var nominerad 1994 med en annan hund. Tillsammans utgör de ett mycket väl
fungerande ekipage, som dagligen gör goda insatser i tullens arbete med att bekämpa narkotikasmuggling.

Juryn bestod av representanter för Tullverket, Skandia och Svenska Kennelklubben.

Priset, ett resestipendium på 10 000 kronor och ett saftigt ben till Maxi, delas ut lördagen
den 15 december 2001 på Svenska Kennelklubbens internationella hundutställning HUND
2001 på Stockholmsmässan, Älvsjö. I samband med denna prisutdelning kommer även
utmärkelsen ”Årets Bragdhund” att delas ut.
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