
 
 

                                                Jönköping 2020-12-29                                                                          
 
Kära Inner Wheel-vänner! 
Önskar er ett Gott 2021 med en redovisning från Tullverket om vårt viktiga hjälpprojekt 
Narkotikabekämpning. Efter detta speciella år, då vi inte haft våra ordinarie 
klubbmöten, har dock medlemmarnas donerande medel varit mycket goda. 
 
Inner Wheels donation till Narkotikabekämpningsprojektet 2020 
Inner Wheels medlemmar har under kalenderåret t.o.m. oktober månad donerat  
212 033 kr, till Tullverket för att användas för kommande inköp av hundämnen 
(hundar) under 2020 och 2021. Kostnad för inköp av ett hundämne är c:a 60 000 kr.  
 
Inköp av hundar under år 2020 
Under året har en hund köpts in för våra donerade medel. Hunden Chiyo är en tik 
Labrador retriever född 2017 med IW-bricka 79 (antal inköpta hundar från projektets 
start). Chiyo har börjat sin grundutbildning tillsammans med sin hundförare och 
beräknas att bli certifierad under nästa år.  
Efter inköp utbildas varje hund initialt hos en av Tullverkets hundinstruktörer, för att 
sedan föras över till sin blivande hundförare. Hund och förare bildar ett hundteam och 
genomgår tillsammans grundutbildning. Alla hundar köps in outbildade och kan efter 
fullgjord utbildning med sina hundförare med full kraft användas i operativt arbete i 
tullverkets tjänst. 
 
Hundar i tjänst 
Idag finns 24 st sökhundar i Tullverkets tjänst, som ät inköpta med medel donerade av 
Inner Wheel. 21 st hundar av dessa är i operativ tjänst, 3 st är under utbildning och 
under utvärdering. Alla sökhundar är utbildade eller utbildas/utvärderas för narkotika-, 
vapen och ammunitionssök.  
Under året har fem Inner Wheelhundar tagits ur tjänst. Yade och Morrison har gått i 
pension efter lång och trogen tjänst och Pepsi har tagits ur tjänst på grund av att 
hundföraren numera är hundinstruktör på heltid. Dallas och Vilse har dessvärre avlivats 
pga. sjukdom. 
 
Beslag och Samhällsnytta under 2020 
T.o.m. september månad 2020 har Inner Wheelhundarna, som är i operativ tjänst, 
bidragit till att mer än 600 st narkotikabeslag har gjorts till en beräknad samhällsnytta 
av minst 293 miljoner kronor. Dessutom har en del vapen/vapendelar och ammunition 
beslagtagits med hjälp av våra hundar. 
 
Tack från Tullverket 
Tullverket tackar varmt alla medlemmar i Inner Wheel för vårt samhällsengagemang mot 
narkotika genom våra mycket värdefulla och uppskattade årliga donationer för inköp av 
nya sökhundar.  
Även undertecknad tackar alla Innerwheelare för ert engagemang och för donationer till 
vårt mycket betydelsefulla hjälpprojekt Narkotikabekämpning för att minska narkotika- 
och vapenhandel vårt land. Önskan är nu att vi fortsätter 2021 med våra donationer! 
 

Gott Nytt Friskare År! 
Varma Inner Wheelhälsningar  

Kristina Andersson 
Ansvarig för Inner Wheels Narkotikabekämpningsprojekt 
bkkandersson@telia.com 

 


