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Doris är Årets Polishund 2011!

5-åriga schäfertiken Miridocs Dizza ”Doris” har valts till Årets Polishund 2011.
Doris tjänstgör som patrullhund med narkotika- och vapensökkompetens vid
polismyndigheten i Stockholms län tillsammans med sin förare polisinspektör
Hans Johansson, 39. 

Hans Johansson har en lite ovanlig bakgrund för att vara hundförare i det att
han inte haft hund själv innan han blev hundförare.

– Vi hade hund i familjen men i övrigt har jag inte hållit på med hundar innan
jag blev hundförare 2008, säger Hans, som sedan han började vid polisen -93
hunnit med att tjänstgöra vid närpolisen, trafikpolisen och i utryckningstjänst.



Näsan är viktigast
På frågan om vad som gör Doris till en så bra polishund svarar Hans att det är
den fina näsan som är Doris största tillgång.

– Doris är framför allt en bra spårhund som varit lätt att utbilda redan från
början, säger Hans. Övriga bitar får vi kanske öva mer på, men å andra sidan
börjar de flesta uppdrag med att ta upp spår och hittar vi ingen gärningsman
spelar det ingen roll hur bra hon är vid gripanden.

Doris klarar det mesta
Doris och Hans arbetar med allt från sak- och personspår vid rån och inbrott
till räddningssök efter försvunna personer. Den stora variationen i uppdragen
uppskattas av både hund och förare och Hans har svårt att framhålla någon
del av arbetet som roligare än annat.

– Att delta i räddningsinsatser och vara delaktig i hittandet av försvunna
personer är förstås roligt, säger Hans som även lyfter fram efterföljande och
vapensök bland favoritarbetet.

Juryn framhöll engagemang och initiativförmåga
Juryn, bestående av Håkan Wall, Rikskriminalpolisen, Inger Svedin, Svenska
Kennelklubben och Petra Viklund från Polisens Hundförarförbund, motiverade
sitt val av Årets Polishund så här:

Juryn har särskilt beaktat det stora engagemang och effektivitet som
patrullen visat vid en stor mängd tjänsteuppdrag av skiftande karaktär och i
varierande miljö. Särskilt anmärkningsvärt är initiativförmågan och samspelet
mellan hund och förare som resulterat i flertalet lyckade ingripanden. ”Doris”
har genom sin bredd visat prov på den betydelse en väl fungerande polishund
har i polisverksamheten.

Prisutdelning på Stockholm Hundmässa
Polishunden Doris och hennes förare Hans Johansson kan ses på Stockholm
Hundmässa den 10–11 december på Stockholmsmässan, Älvsjö.
Prisutdelningen är lördagen den 10 december. Priset är ett resestipendium på
15 000 kronor till Hans Johansson och ett smaskigt ben till Doris.
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