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Schäferhanen Marhöjs List har valts till Årets Polishund 2002. List tjänstgör vid hund-
enheten i Stockholms län tillsammans med sin förare Lars Egerfjäll. List har arbetat som
tjänstehund sedan tre års ålder och har nu hunnit bli fem år. Bland de egenskaper som
gör List till en så bra tjänstehund nämner Lars bland annat den stora arbetsviljan.

– Han har en extrem arbetsvilja och är överlycklig att få komma ut och spåra, säger Lars.

Flera gånger har Lists arbetsvilja gett resultat i fall där man inte haft säkra spårupptag utan
tvingats välja spår på måfå. Trots flera spår som inte lett någonstans har List envist tagit
upp nya spår och slutligen belönats för sin ihärdighet. Spårning och knarksök är det som
både List och hans husse trivs bäst med.

– Det är mycket positivt att arbeta med knarksök när man lyckas hitta något, säger Lars.

List är också mycket bra på att spontant söka föremål och flera gånger har han utan att få
kommando hämtat föremål som kunnat knytas till den misstänkte gärningsmannen.

Juryn framhåller i sin motivering att ekipagets duglighet bygger på det föredömliga
samarbetet mellan hund och förare. Det goda samarbetet tror Lars beror på att List vuxit
upp tillsammans med honom från han var valp och att de båda tycker arbetet är roligt.

Juryn, bestående av Tommy Hydfors, Rikskriminalpolisen, Staffan Nordin, Svenska Kennel-
klubben och Lars Lindgren från Polisens Hundförarförbund, motiverade sitt val av Årets
polishund så här:

Juryn har särskilt beaktat att ”List” i sitt arbete är en komplett och effektiv tjänstehund. Detta har bland annat
visat sig genom hans utmärkta spårförmåga i extrema miljöer och framgångsrika narkotikasök. Särskilt ska
betonas att ekipagets duglighet bygger på ett föredömligt samarbete mellan hund och förare.

Polishunden List och hans förare Lars Egerfjäll kan ses tillsammans vid prisutdelningen
på Svenska Kennelklubbens internationella hundutställning HUND 2002 på Stockholms-
mässan, Älvsjö, lördagen den 7 december.  Priset är ett resestipendium på 15 000 kro-
nor till Lars Egerfjäll och ett smaskigt ben till List.
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Förutom utmärkelsen Årets
Polishund är Svenska
Kennelklubben med varje
år och utser Årets Narkoti-
kahund och Årets Bragd-
hund.

Årets Narkotikahund
2002 blev springer
spanielhanen Account’s
Grande Royal ”Robin”

Årets Bragdhund utses se-
nare denna vecka

Årets hundar


