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Orax är Årets Polishund
Schäferhanen Orax har valts till Årets Polishund 2009. Orax kommer från Heratorpets kennel i
Glanshammar och tjänstgör vid polismyndigheten i Kalmar län tillsammans med sin förare
polisinspektör Magnus Lundahl, 33.
Magnus har arbetat som hundförare i fem år tillsammans med Orax som snart är 7 år. Orax är en
allroundhund som gör allt vanligt polishundsarbete inom ordningspolisen såsom spårning,
räddningssök, skyddsarbete och narkotikasök. Men hans främsta område är spårarbetet.
– Spårning är hans paradgren, säger Magnus. Han har en exceptionell medfödd spårförmåga och hög
arbetskapacitet.
Magnus beskriver både sig själv och sin hund Orax som väldigt envisa, vilket kan komma väl till pass vid
svåra spårarbeten.
– Tror vi att det finns ett spår så ger vi oss aldrig, och har vi fått upp ett spår så ger vi oss heller aldrig,
säger Magnus.
Den noggranna näsan och den stora envisheten kom väl till pass när Orax tillsammans med Magnus
skulle spåra en kvinna som försvunnit från sitt hem och förmodades befinna sig i ett friluftsområde i
närheten. När Orax började spåra var det mörkt och började bli kallt. Terrängen var svårtillgänglig och
vegetationen tät. Magnus skickade ut Orax några vändor och på det femte försöket blev han borta 5–6
minuter. Eftersom det fanns en stor väg i närheten började Magnus bli orolig men han lät Orax fortsätta
jobba. Efter en liten stund hörde han Orax skall långt in i snårskogen. När Magnus kom fram såg han
pälstussar sitta i det hagtornsbuskage där kvinnan befann sig. Kraftigt nedkyld kunde kvinnan föras till
väntande ambulans efter att räddningstjänsten huggit ut en väg genom snåren.
Juryn, bestående av Per-Erik Karlsson, Rikskriminalpolisen, Inger Svedin, Svenska Kennelklubben och
Peter Lindberg från Polisens Hundförarförbund, motiverade sitt val av Årets Polishund så här:
Juryn har särskilt beaktat den utomordentliga bredd som Orax visat i alla de delar som utmärker en
förstklassig polishund.
Utöver att utnämna Orax till Årets Polishund beslutade juryn att tilldela polishunden Akita, som
dödades i samband med ett ingripande i Umeå, en postum utmärkelse. Akita ingrep mot en
kraftigt beväpnad gärningsman i samband med ett grovt rån. Akita anses av polisen haft en
direkt avgörande betydelse för att inga polismän kom till skada i samband med ingripandet.
Polishunden Orax och hans förare Magnus Lundahl kan ses på Svenska Kennelklubbens internationella
hundutställning HUND2009 den 12–13 december på Stockholmsmässan, Älvsjö. Prisutdelningen är
lördagen den 12 december. Priset är ett resestipendium på 15 000 kronor till Magnus Lundahl och ett
smaskigt ben till Orax.
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Svensk storslam på världsutställningen!
Det blev en triumf för svenska utställare, uppfödare och lydnadsprovsdeltagare på
världsutställningen i Bratislava, Slovakien, den 8–11 oktober.
Faraohunden Northgate’s As You Like It, ägd av Jenny Hall från Torpsbruk, blev Best in Show i
konkurrens med över 21 000 andra hundar. En annan av Jenny Halls faraohundar, Faoziah’s Faramir,
blev dessutom fjärde bästa junior.
På sjätte plats i finalen placerades svenskuppfödda och svenskägda strävhåriga taxen Bellomis IceBeefeather, på sjunde plats svenskuppfödda golden retrievern Dewmist Silk Screen och på åttonde plats
svenskägda afghanhunden Star'T Cutting Trax of Jhanzi.
Bästa veteran totalt blev svenskuppfödda och svenskägda flat coated retrievern Caci’s Sweet Tooth.
Kenneln Caci’s, som drivs av Carina och Mikael Östman från Borlänge, hade fler framgångar och knep
såväl första plats, med flat coated retreiver, som andra plats, med amerikansk cocker spaniel, bland
söndagens uppfödargrupper. Som om inte det var nog vann man även söndagens avelsgrupp.
Torsdagens näst bästa ekipage i parklassen var shiborna Kurokaidou Go Bingo Kamishimasou och
Aangenaam Lunar Eclips ägda av Daniel Granqvist.
På söndagens deltävling i junior handling, hundvisning för ungdomar, vann Sandra Norén Wallin, men
hon lyckades tyvärr inte placera sig på pallen i finalen.
I världsmästerskapen i lydnad kom det svenska laget på andra plats efter Finland. Tre svenskar var
bland de tio bästa individuellt. På sjätte plats kom Maria Hagström med Vallmyra Ylle, på sjunde plats
Lillemor Edström med Brainwave's Krollie och på tionde plats Lena Andersson med Lotus. Vann gjorde
fransyskan Carmen Benette med U-Blitz Du Mont Kerchouan.
Sammantaget gjorde de svenska hundarna fantastiskt bra ifrån sig i hård internationell konkurrens.
Sammanlagt deltog 21 111 hundar på World Dog Show 2009 och omkring 9 000 på de
rasklubbsutställningar som anordnades i samband med denna. Som jämförelse hade World Dog Show
2008 i Stockholm 20 674 deltagare och närmare 15 000 deltagande hundar på rasklubbsutställningarna.
För fler resultat se <www.worlddogshow2009.com >

SKK Pressmeddelande

Sverige blev nordiska mästare i freestyle
Guldmedaljen gick till det svenska landslaget vid freestyletävlingar i Herning, Danmark 7-8
november!
Freestyle är en hundsport som innebär att föraren tillsammans med sin hund gör ett koreograferat
lydnadsprogram till musik och de fyra ekipagen från Sverige kan nu alltså titulera sig nordiska
mästare.
I landslaget ingick Linda Laikre från Stockholm med hennes dansk-svenska gårdshund Holly, Li
Stenberg från Lund med australiska kelpien Grynet, Karolina Petterson, Karlstad, med pumin Zing
och Agnes Mohlin, Åkersberga, med border collien Pelle. Landslagsledare var Pia Wahlström från
Svenska Kennelklubben.
I den individuella delen av tävlingen placerade sig Sverige dessutom på en silverplats! Den
individuella silvermedaljen vanns av Karolina Pettersson och Zing.
Det svenska landslaget lyckades över förväntan. Trots en del problem, vilka resulterade i att laget i
början på förra veckan endast hade två deltagare, så lyckades man till slut få ihop ett lag på fyra som
kunde försvara de svenska färgerna. Att vinna lagguld i detta sammanhang är stort!
Sporten har utvecklats enormt de senaste åren och konkurrensen tätnar inom Norden. Nästa gång
som det svenska landslaget ska försvara de svenska färgerna blir på World Dog Show i juni 2010,
som även det kommer att arrangeras i Herning, av den danska kennelklubben.

EFTERLYSNING!
Styrelsen efterlyser din mejladress och din/dina hundars registrerade namn i stamtavlan.
Varför?
Jo, vi vill gärna ha ett så aktuellt och fylligt medlemsregister som möjligt.
Om vi får tillgång till mejladressen så kan vi enkelt och snabbt
komma i kontakt med er medlemmar.
Vi försöker också bygga upp ett register som kan berätta vem som har vilken/vilka hundar.
Därför vore vi väldigt tacksamma om du vill mejla din adress och din/dina hundars namn
till Cecilia Obitz, mejladress: cobitz@telia.com
Tack på förhand!

Styrelsen

NYA MEDLEMMAR
I varje nummer av Lundehunden
presenterar vi uppfödare som bjudit sina valpköpare på medlemskap.
Skicka/mejla in namn och adress på dina valpköpare till vår kassör
Anette Virhage, Järnvägsgatan 26 B, 149 31 Nynäshamn anette.v@glocalnet.net.
Betala in medlemavgiften på klubbens pg 92 22 57-1.
Uppfödare som bjudit sina valpköpare på ett års medlemskap:

Gratis medlemskap i ett år!
Nu startar vi en tävling där du kan vinna ett års gratis medlemskap i Lundehundsällskapet!
Du deltar i tävlingen genom att skriva om något som du och din hund varit med om.
Det kan vara något roligt som hänt eller märkvärdigt eller rentav något sorgligt.
Texten med bild publiceras i tidningen Lundehunden.
Varje publicerat bidrag deltar i tävlingen.
Ju fler bidrag du skickar in under året desto fler chanser får du i utlottningen
av ett års gratis medlemskap!
Dragningen sker på klubbens årsmöte.
Skicka ditt/dina bidrag till slslundehund@yahoo.se.
Lycka till!

