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Förekommande förkortningar

ATC = Anatomical  Therapeutic Chemical classification system
ESDRA = European Sled Dog Race Association
FCI = Federation Cynologique Internationale
IFFS = International Federation of Sled Dog Sports
IOK = Internationella Olympiska Kommittén
LSFS = Lantbruksstyrelsens Författningssamling
NKU = Nordisk Kennel Union
RF = Riksidrottsförbundet
RIN = Riksidrottsnämnden
SDSF = Svenska Draghundsportförbundet
SF = Specialidrottsförbundet
SFS = Svensk Författningssamling
SHCF = Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund
SJVFS = Jordbruksverkets Författningssamling
SKK = Svenska Kennelklubben
SKK/CS = Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse
TNS = Transkutan nervstimulering
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1.1 Utdrag ur lag, förordning
och myndighetsföreskrifter

ANM: Det pågår f n revision av såväl djurskyddslagen
som myndighetsföreskrifterna.

Djurskyddslagen (SFS 1988:534)
§ 10-12: regler rörande operativa ingrepp
på djur.

§ 18, 1:a st: ”Ett djur som tränas för eller
deltar i tävling på tävlingsbana får inte
utsättas för dopning eller andra otillbörliga
åtgärder som påverkar djurets prestations-
förmåga eller temperament.”

Djurskyddsförordningen
(SFS 1988:539)
§ 25-28: regler rörande operativa ingrepp
på djur.

§ 28, 1:a st: ”Det är förbjudet att tillföra
djur hormoner eller andra ämnen för att
påverka djurets egenskaper i annat syfte än att
förebygga, påvisa, bota eller lindra sjukdom
eller sjukdomssymtom.”

Jordbruksverkets föreskrifter (LSFS
1991:16)
1 kap, 2 §: ”Bestämmelser om dopning m m
av djur som tränas för eller deltar i tävling
på tävlingsbana finns i 18 § djurskyddslagen
(1988:534).”

1 kap, 4 §: ”Med dopning avses i denna
författning att ett djurs prestationsförmåga
eller temperament vid träning eller tävling

är påverkat genom tillförsel av läkemedel,
läkemedelssubstanser eller andra ämnen.
Med andra otillbörliga åtgärder avses att ett
djurs prestationsförmåga eller temperament
påverkas genom annan behandling än till-
försel av ämnen.”

2 kap: särskilda bestämmelser för häst.

1.2 Utdrag ur SKKs regelverk

Utställnings- och championat-
bestämmelser
• Deltagande hund får inte vara skadad eller

sjuk. Den får inte heller vara påverkad på
otillbörligt sätt, dvs den får inte vara utsatt
för åtgärd som otillbörligt kan påverka
utseende, prestation, reaktion eller yttring
av skada eller sjukdom.

• Hund vars päls, nos eller hud har behand-
lats med ämne som förändrat dess färg eller
struktur, får inte delta på utställning.

• Samtliga hundar ska ställas till förfogande
för de undersökningar och de provtag-
ningar som kan föranledas av kontroll av
doping och andra otillbörliga förhållan-
den. Arrangör har rätt att kopiera vete-
rinärintyg.

• Det åligger den som är ansvarig för
hunden att vid behandling eller annan
åtgärd förvissa sig om vad detta kan
innebära i fråga om hundens rätt att delta
vid utställning, prov eller tävling.

1.  Regler mot doping mm
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1.3 Utdrag ur SHCFs regelverk
Kapplöpningshund som registrerats i SHCF
och som tränas för eller deltar i tävling på
rundbana får inte utsättas för doping eller
andra otillbörliga åtgärder som kan påverka
hundens prestationsförmåga eller tempe-
rament.

Vad som betraktas som doping framgår av det
nationella dopingreglemente som överens-
kommits mellan SHCF, SDSF och SKK.

Licensierad och/eller ansvarig person är
skyldig att ställa hund till förfogande vid
beordrad provtagning. Sådan person skall
vara införstådd med att provtagning kan
komma att ske vid annan tidpunkt än i
direkt anslutning till tävling.

1.4 Utdrag ur SDSFs regelverk
Förare är skyldig att orientera sig om gäl-
lande dopingföreskrifter avseende såväl
förare (RFs dopingreglemente) som hund
(Nationellt dopingreglemente för hund).

I samband med veterinärbesiktning före
tävling är förare skyldig att uppge eventuell
medicinering eller annan behandling som
hunden varit föremål för inom ramen för
gällande karenstider.
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2.  Hantering av
dopingärenden

2.1 Nationella dopingkom-
missionen för hund och
dess ansvarsområden

Ansvarsområden
För att motverka doping av hundar har SKK,
SHCF och SDSF bildat en nationell doping-
kommission och samordnat respektive orga-
nisations regelverk mot doping av hund i ett
nationellt dopingreglemente.

Den Nationella Dopingkommissionen utgör
en expertgrupp för ovan uppräknade orga-
nisationer. Kommissionen har att, i varje
enskilt fall utifrån bestämmelserna i det
nationella dopingreglementet, bedöma hu-
ruvida ett analyssvar kan betraktas som
doping eller annan otillbörlig påverkan.
Den Nationella Dopingkommissionen ska
rapportera sin bedömning till berörd orga-
nisation samt, i egenskap av expertgrupp,
även biträda respektive organisation vid en
eventuell rättslig prövning. Därutöver svarar
respektive organisation för beredning och
eventuella disciplinära påföljder i det
enskilda fallet.

Kommissionens arbetsuppgifter
• Kommissionen ska ansvara för att orga-

nisationernas regelverk inom kommis-
sionens ansvarsområden står i överens-
stämmelse med aktuell lagstiftning och
ligger i linje med de synsätt som kan
finnas inom organisationerna och från
samhällets sida.

• Kommissionen ska tillse att organisation-
erna genom avtal med analyslaboratorier
har tillgång till erforderliga analysresurser.

• Kommissionen ska fortlöpande hålla sig
informerad om utveckling och forsknings-
rön inom kommissionens arbetsområde
såväl inom som utom landet samt, om nya
rön framkommer vilka har konsekvenser
för reglementet, uppdatera detta.

• Kommissionen ska verka för och delta i
debatt kring etiska frågeställningar för-
knippade med doping och operativa in-
grepp, speciellt i förhållande till vad som
kan anses vara motiverad veterinärmedi-
cinsk behandling.

• Kommissionen ska fortlöpande inom re-
spektive organisation sprida sådan  infor-
mation om vad som är doping att orga-
nisationernas medlemmar kan ges möj-
lighet att bli väl förtrogna med gällande
regler på området.

• Kommissionen ska årligen sammanställa
samtliga analysresultat från respektive orga-
nisations provtagning.

2.2 Principhantering av
dopingärenden

Allmänt
All provtagning sker genom uttagande av
två såvitt möjligt identiska prov, benämnda
A-prov och B-prov.



7

Analyssvar från aktuellt laboratorium sänds
till av respektive organisation utsedd sam-
ordnare av dopingärenden.

I de fall där laboratoriet påvisat otillåten
eller misstänkt otillåten substans i A-provet,
avgör respektive organisation om och när
analys av B-provet ska ske.

Respektive organisation svarar för nödvän-
dig beredning. Ett positivt (eller ifrågasatt
positivt) provsvar vidarebefordras tillsam-
mans med resultatet av genomförd utredning
(redogörelse från den för hunden ansvarige
och eventuella andra uppgifter som ska ligga
till grund för bedömningen) till Nationella
Dopingkommissionen för utlåtande, vilket
ska tillställas berörd organisation snarast. I
utlåtandet ska kommissionen i varje enskilt
fall utifrån bestämmelserna i det nationella
dopingreglementet bedöma huruvida ett
analyssvar kan betraktas som doping eller
annan otillbörlig påverkan.

2.2.1 SKK
Kontroll av misstänkt doping eller annan
otillbörlig åtgärd sker på initiativ av SKK/CS
eller av arrangören. Det ekonomiska an-
svaret för kontrollen ligger på den som
initierat åtgärden. Hunden kan av SKK
avstängas då det första provet (A-provet)
visar att hunden kan ha utsatts för otill-
börlig påverkan och är då avstängd under
utredningstiden. För utredning ansvarar
SKKs Dopingkommitté. SKK/CS beslutar
om eventuella resultat, uppnådda under
tiden mellan provtagningen och medde-
landet till ansvarig för hunden, ska strykas,
liksom resultatet vid det tillfälle då provet
togs. Vid strykning av resultat kan detta
gälla såväl individuellt som för lag/grupper
där hunden ingått. Hund som konstaterats
dopad/utsatt för otillbörlig påverkan, eller
som inte ställts till förfogande för doping-
prov, avstängs mellan 3 och 24 månader
efter det att provtagningen skett (skulle ha

skett). Frågan om disciplinärt ansvar prövas
av SKK/Disciplinnämnden.

2.2.2 SHCF
Kontroll av doping inom SHCF (nedan
kallat centralförbundet) sker genom beslut
av centralförbundets styrelse eller av denna
bemyndigad person. Bemyndigad person
kan vara tävlingsledare, arrangör eller annan
utsänd med kontrollfunktion. Sådant beslut
får även meddelas av tävlingsdomare och/
eller tjänstgörande banveterinär samt av
tillsynsmyndighet närhelst någon av dem
så finner påkallat.

• Licensierad person är skyldig att ställa
hund till förfogande vid beslutad provtag-
ning. Licensierad person och hund som
inte ställts till förfogande avstängs till
dess orsak om uteblivande klargjorts.

• Resultat av provtagning tillställs central-
förbundet som har att sammanställa,
rapportera och arkivera dokumentation i
ärendet.

• Vid positivt provsvar meddelas skriftligen
omedelbart tävlingsförbud för licensierad
person och för berörd hund. Licensierad
person ombeds att omgående inkomma
med en skriftlig redogörelse över vad
hunden givits dagarna före tävling.

• Centralförbundet sammanställer provsvar,
hundägarens redogörelse, Nationella Do-
pingkommissionens utlåtande och even-
tuella övriga handlingar som berör ärendet
och väcker skriftligen talan hos SHCFs an-
svarsnämnd.

• SHCFs ansvarsnämnd ska inom 20 dagar
efter det att centralförbundet väckt talan
ha fattat beslut i ärendet i enlighet med
SHCFs regelverk, kapitel 9. Till grund för
beslut ska, förutom handlingar, hunds
eventuella dispens enligt dopingregle-
mentet 5:1 föreligga.
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• Centralförbundet meddelar skriftligen be-
rörd hundägare beslut och verkställer
domen.

• Centralförbundets beslut tillställs Natio-
nella Dopingkommissionen som har att
bedöma om ärendet ska bli föremål för
ytterligare hantering av SKKs disciplin-
nämnd och/eller av polisen vid misstan-
ke om brott mot djurskyddslagen.

2.2.3 SDSF
Kontroll av doping inom SDSF sker genom
beslut av förbundets styrelse eller av denna
bemyndigad person eller på initiativ av RF
enligt RFs riktlinjer.

Enligt gällande regler är varje tävlande skyl-
dig att ställa hund till förfogande vid be-
slutad provtagning. Enligt RFs regler räknas
hund som del av idrottsutövaren, varför det
alltid är den faktiska föraren som är skyldig
att ställa hund till förfogande oavsett  ägar-
förhållande.

Vägran att ställa hund till förfogande jäm-
ställs med positivt dopingprov.

Kallelse till dopingprov lämnas på tävling
till föraren vid målgång i samband med
identitetskontroll av hunden.

Vid positivt provsvar meddelas föraren till
aktuell hund omedelbart tävlingsförbud,
samt ges tillfälle att omgående inkomma
med skriftlig redogörelse för hundens hand-
havande och vad den givits att äta och
dricka tiden före tävlingen, liksom att in-
komma med eventuell trolig förklaring till
den förbjudna substansens förekomst i
provet. Föraren underrättas vidare om de
rättigheter och skyldigheter han/hon har,
om rätt att närvara vid B-provets analys-
erande, om rätt till överklagande.

Misstanke om otillbörlig påverkan genom
användande av otillåten metod handläggs i
tillämpliga delar på motsvarande sätt.

2.3 Utkrävande av ansvar
i dopingärenden

2.3.1 SKK
Ansvar för person som åsidosatt de be-
stämmelser och föreskrifter som SKK ut-
färdat regleras i SKKs stadgar § 14. Härav
framgår att sådan person kan tilldelas er-
inran, varning, varning i kombination med
registreringsförbud och/eller tävlingsför-
bud, eller kan uteslutas.

Av SKKs Utställnings- och championatbe-
stämmelser framgår att den som är ansvarig
för hunden är skyldig att i anslutning till
behandling eller åtgärd förvissa sig om vad
detta innebär i fråga om hundens rätt att
delta vid utställning, prov eller tävling.

Vid utställning är anmälaren (anmälarna)
ansvarig(-a) för hunden. Vid andra typer av
prov än utställning är den person som fört
hunden vid det tillfälle då provtagning
skett (skulle ha skett) ansvarig för hunden.
Då flera personer fört hunden är samtliga
dessa ansvariga.

SKKs VD anmäler om så anses befogat
ansvarig för hunden till Disciplinnämnden
och till polisen vid misstänkt brott mot
djurskyddslagen.

Den som döms till ansvar för doping eller
annan otillbörlig påverkan kan åläggas att
ersätta SKK med ett belopp motsvarande de
faktiska kostnaderna för provtagning och
utredning, dock högst 10.000 SEK.

Beslut i ärenden med fällande dom tillställs,
efter särskilt beslut av SKK, NKU och FCI
för kännedom och eventuell åtgärd.

2.3.2 SHCF
Ansvar för åsidosättande av SHCFs bestäm-
melser och föreskrifter beträffande doping
regleras i SHCFs regelverk, kap 9. Härav
framgår att person och hund kan tilldelas
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tävlingsförbud i minst 2 månader. Dessutom
återtas prispengar, placeringar, titlar och
poäng och SHCF ersätts för de kostnader
som provtagning och utredningsarbete
åsamkat SHCF, dock med högst 10.000 SEK.
Person licensierad inom SHCF är genom
kravet på medlemskap i SKK även under-
ställd SKKs regelverk, inkl SKKs disciplin-
nämnd.

Samtliga till sporten aktivt knutna personer
görs ansvariga genom licensförfarandet
som omfattar ägande, tävlande, träning,
handhavande, uppfödning, funktionärs-
uppdrag m m. Dessa är skyldiga att känna
till regler för inskränkningar i hunds rätt att
delta i tävling eller tävlingslika träningsför-
hållanden i samband med behandling och
medicinering och är skyldiga att ställa hund
till förfogande vid tidpunkt då provtagning
beslutats samt vid ytterligare undersökning
som kan föranledas härav.

Licensierad person som inte ställer hund till
förfogande vid beslutad provtagning eller
undersökning avstängs i avvaktan på ut-
redning av orsak till uteblivandet. Även
berörd hund avstängs.

Ansvarig person ska vara införstådd med att
dopingprov kan komma att tas vid annan
tidpunkt än i direkt anslutning till tävling
och träning.

SHCF avrapporterar dömda fall till Nationella
Dopingkommissionen och till de länder som
SHCF har eller avser att ha tävlingsutbyte
med.

2.3.3 SDSF

Inhemskt ärende
I fråga om svenskt nationellt ärende gäller
Riksidrottsförbundets (RFs) regler fullt ut.
”Idrottsutövare som gör sig skyldig till
doping, eller den som hjälper en idrottsutö-
vare att dopa sig, kan bestraffas enligt kap

14 i RFs stadgar. Dömande instans är berört
specialidrottsförbund (SF) och som åklaga-
re fungerar RFs dopingkommission. Dom-
slut kan överklagas till idrottens högsta
domstol, Riksidrottsnämnden (RIN).

Straff på upp till två års diskvalifikation kan
utdömas. Diskvalifikationen avser alla idrotter
och under strafftiden får den dömde varken
tävla, delta i idrottsuppvisning eller utöva
ledaruppdrag.”

I svenska nationella ärenden är dömande
instans SDSFs disciplinnämnd.

När det gäller föraren går anmälan med
automatik via RF, eftersom det är i RFs regi
som proverna tas. När det gäller hund, som
i RFs definition är en del av idrottsutövaren,
måste ärendet anmälas till RF av SDSF,
eftersom dessa prov inte bedöms av RF.

Ärende i utlandet
I fråga om prov som tas på svensk deltagare
i tävling utomlands gäller i första skedet
reglerna för den internationella draghunds-
organisationen eftersom andra länders drag-
hundsorganisationer sällan är specialidrotts-
förbund i sitt nationella idrottsförbund. Det
kan innebära att ärendet hanteras på annat
sätt än enligt IOKs riktlinjer.

Om dopingförseelse skett på internationell
tävling så utgör ”Penal Committee” eller
styrelsen för ESDRA (den europeiska orga-
nisationen) eller IFSS (den internationella
organisationen) dömande instans. Ärendet
föredrages dock av SDSF för RFs doping-
kommission som kan föra motsvarande
talan nationellt.

Enligt internationella regler ska den som
första gången döms för brott mot doping-
reglerna stängas av för minst 2 år och vid
upprepat brott för livstid.
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3.  Föreskrifter för genom-
förande av dopingkontroll

inkl funktionärsanvisningar

Allmänt
Då det i nedanstående punkter refereras till ”organisa-
tionen” avses SKK, SHCF eller SDSF.

• Dopingkontroll kan genomföras vid eller
i anslutning till utställning, prov eller
tävling. För hundkapplöpning se även
2.3.2 fjärde stycket.

• Dopingkontroll ska genomföras av prov-
tagare förordnade av organisationen.

• Förordnande och legitimation ska vid an-
modan uppvisas.

• Provtagare ska vara ojävig.

• Kallelse till provtagning kan ske skriftligen.
Mottagandet av kallelsen ska bekräftas
genom underskrift av ansvarig för hunden.
Vid kallelsen utdelas ett informationsblad
innehållande referens till organisationens
bestämmelser angående skyldighet att
ställa hund till förfogande för doping-
prov, samt en beskrivning av provtag-
ningsrutinerna och den vidare behand-
lingen. Underlåtelse att infinna sig till
provtagning ska genast meddelas organi-
sationens dopingsamordnare.

• Ansvarig för hunden, eller ombud för
denne, har rätt att närvara vid provtag-
ningen.

• Vid tagning av blodprov och urinprov
ska veterinär kunna tillkallas.

• Vid tagning av urinprov kan ansvarig för

hunden, under provtagarens överinseen-
de, vara behjälplig. Dock ska även ansvarig
för hunden då ovillkorligen bära skydds-
handskar.

Beordrande av dopingprov
• Utväljande av hund för provtagning kan

ske av respektive organisation eller person
förordnad av organisationen. Även tjänst-
görande veterinär kan, om så anses på-
kallat, besluta om provtagning.

Utrustning
• Organisationen tillhandahåller för ända-

målet avsedda kartonger med utrustning
för provtagning.

Kartongerna innehåller:

- Urinprovsburkar

- Blodprovsrör

- Redskap för insamling av urinprov

- Plasthandskar, engångs-

- Handhavandeformulär

- Protokollset

- Frigolitförpackningar samt
kartonger för postbefordran

- Adressetiketter

- Kuvert

- Anvisningar för provtagningen,
insändande av prov etc
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• Det åligger provtagaren att då förseglingen
brutits kontrollera att utrustningen är
komplett och att innan provtagningen
inleds noga läsa igenom, och därefter
tillämpa, anvisningarna.

Genomförande
• Organisationens provtagare verkställer

provtagningen med bistånd av de med-
hjälpare som befinnes nödvändiga.

• Arrangör ska om så erfordras tillhanda-
hålla dessa medhjälpare.

• En inomhuslokal och/eller ett avgränsat
område utomhus ska disponeras för prov-
tagningen. Dessa platser ska vara markerade
och avlysta för obehöriga.

• Ansvarig för utvald hund meddelas att
hunden ska lämna dopingprov samt var
och när inställelse ska ske.

• Hundens identitet kontrolleras vid an-
komsten till dopingkontrollen. Om vete-
rinär finns tillgänglig kan denne göra en
klinisk undersökning av hunden.

• När dopingprovet ska tas följer ID-
kontrollanten eller den utsedde funk-
tionären hunden som har att röra sig
inom ett av provtagaren anvisat område.

• Ansvarig för hunden har rätt att förse den
med dryck.

Urinprov
• Om erforderlig urinmängd inte erhållits

inom rimlig tid tas blodprov.

• Sedan urinen samlats upp har den för
hunden ansvarige möjlighet att övervaka
när provtagaren genomför nedanstående
moment.

• Uppsamlingskärlets innehåll fördelas i
två provburkar (A- resp B-prov) så att de
kommer att innehålla minst 20 ml var-

dera. Locken trycks på noggrant (de går
inte att öppna igen utan att perforeringen
bryts).

• Provburkarna (inte locken) märks med
streckkodsetiketter från protokollsetet.
Ansvarig för hunden ska ges möjlighet att
kontrollera att etikettens och protokollets
kontrollnummer överensstämmer med
varandra.

• Burkarna förpackas i bifogad frigolitlåda
och kartong som förslutes med öppnings-
säker tejp och förses med adressetikett.
Provet förvaras sedan kylt och oåtkomligt
för obehöriga tills det skickas till labo-
ratoriet.

Blodprov
• Vid blodprovstagning tas 2 x 10  ml blod

(A- resp B-prov) i provtagningsutrust-
ningens vacutainerrör.

• Sedan blodprov tagits har den för hunden
ansvarige möjlighet att övervaka när
provtagaren genomför nedanstående
moment.

• Blodprovsrören märks med streckkods-
etiketter från protokollsetet. Ansvarig  för
hunden ska ges möjlighet att kontrollera
att etikettens och protokollets kontroll-
nummer överensstämmer med varandra.

• Rören förpackas i bifogad frigolitlåda och
kartong som förslutes med öppningssäker
tejp och förses med adressetikett. Provet
förvaras sedan kylt och oåtkomligt för
obehöriga tills det skickas till laboratoriet.

Hårprov (Gäller endast SKK)
• Proven (hårsamling, ca 1 cm bred och 1 mm

tjock, klipps nära hårrötterna) tas från tre
(1, 2 och 3) olika områden av hundens
kropp. Proven tas med ren sax och rena
händer (händer och sax tvättas mellan
provtagning från olika hundar).
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• Sedan hårprov tagits har den för hunden
ansvarige möjlighet att övervaka när prov-
tagaren genomför nedanstående moment.

 • De tre hårtussarna 1, 2 och 3 sammanföres
och fördelas i två likartade mängder. Där-
efter läggs varje del i var sitt sammanvikt,
rent papper som sedan viks ytterligare.
Dessa läggs sedan i var sitt papperskuvert
som märkes A respektive B. Proven bör
vara torra då de läggs i kuverten.

• Kuverten märks med streckkodsetiketter
från protokollsetet. Ansvarig för hunden
ska ges möjlighet att kontrollera att etiket-
tens och protokollets kontrollnummer
överensstämmer med varandra.

• Kuverten läggs i ett kuvert som förslutes
med öppningssäker tejp och förses med
adressetikett. Provet förvaras sedan oåt-
komligt för obehöriga (torrt och i rums-
temperatur) tills det skickas till laborato-
riet.

Nosprov (Gäller endast SKK)
• Två prover (A- respektive B-prov) tas

från nosspegelns yttre yta i första hand
samt från vecken vid näsborrarna där
eventuellt färgämne kan ha anrikats.
Proverna tas genom avstrykning med ren
bomullspinne eller duk av bomull, alter-
nativt genom skrap med ren träspatel.

• Sedan provet tagits har den för hunden
ansvarige möjlighet att övervaka när
provtagaren genomför nedanstående
moment.

• Proverna läggs i var sitt sammanvikt, rent
papper som sedan viks ytterligare. Dessa
läggs sedan i var sitt papperskuvert som
förseglas och märkes A respektive B.

Proverna bör vara torra då de läggs i
kuvertet. För kontroll läggs ett rent
exemplar av det till provtagningen
använda redskapet i papper och kuvert
enligt ovan och märks ”kontrollduk”,
”kontrollpinne” eller ”kontrollspatel”.

• Kuverten märks med streckkodsetiketter
från protokollsetet. Ansvarig för hunden
ska ges möjlighet att kontrollera att etiket-
tens och protokollets kontrollnummer
överensstämmer med varandra.

• Kuverten läggs i ett ytterkuvert som för-
slutes med öppningssäker tejp och förses
med adressetikett. Det förvaras sedan oåt-
komligt för obehöriga (torrt och i rums-
temperatur) tills det skickas till laboratoriet.

Handhavandeformulär
- Vid all provtagning används ett hand-

havandeformulär som ifylls och bifogas
proven.

- Det ifyllda och av ansvarig för hunden,
provtagare och ev veterinär undertecknade
(med namnförtydliganden) protokollet
sänds enligt följande:

- Blankett 1, med kodnummer, hundnamn
och ID-nummer för hunden, skickas till
organisationen.

- Blankett 2, med kodnummer, hundnamn
och ID-nummer för hunden, lämnas till
ansvarig för hunden.

- Blankett 3, med endast kodnummer,
skickas tillsammans med provet.

Undertecknandet av protokollet innebär
ett intygande av att provtagningen skett
på fastställt sätt.
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4.1 Principer
För vissa behandlingar och åtgärder till-
lämpas ett totalt förbud mot användning.
Av praktiska skäl kan en hund tillåtas delta i
prov, tävling eller utställning sedan 6 mån-
ader förflutit, förutsatt att behandlingen /åt-
gärden inte kan antas ha kvarstående
effekter efter denna tid. Vid andra behand-
lingar/åtgärder tillämpas karenstid som
innebär att hunden får delta i prov, tävling
eller utställning sedan karenstiden löpt ut.
Det bör observeras att sådana karenstider
inte är någon garanti för att aktuell substans
inte längre finns kvar i djurets kropp.

Karenstiderna har heller inte fastställts med
utgångspunkt från en sådan bedömning
eftersom dagens kunskaper om farmako-

kinetiken hos hund är starkt begränsad. I
stället ska karenstiden i första hand ses
som en uppskattning av vad som utifrån
djurskyddsskäl kan bedömas som rimlig
läkningstid/vila vid den åkomma som
föranlett behandlingen/åtgärden.

Tills vidare tillämpas fyra olika karenstider;
7 dygn, 14 dygn, 28 dygn och 6 månader.
Vid långtidsbehandling (längre än 28 dygn)
kan dispensförfarande bli aktuellt. Med
långtidsbehandling avses även upprepade
behandlingsperioder.

4.2 Karenstider
De karenstider som fastslagits framgår av
avsnitten 6.1, 6.2, 7.1.

4.  Karenstider för vissa
behandlingar och åtgärder
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5.  Dispenser

5.1 Dispensmöjligheter
Hund som varit föremål för åtgärd enligt
avsnitten 6 eller 7 får delta om åtgärden har
varit veterinärmedicinskt motiverad och
dispens för deltagande har beviljats eller
om karenstiden (se avsnitt 4) för åtgärden
gått ut.  Dispensgivning aktualiseras i första
hand vid långtidsbehandling och bedöm-
ningen baseras därvid i första hand på
djurskyddsskäl.

Dispens beviljas av respektive organisation.
Underlaget i ett dispensärende kan, i enlighet
med SKKs grundregler, medföra att hunden
inte bör användas till avel. Dispens ska sökas
och beviljas före deltagandet och kan avse
en eller flera olika typer av arrangemang.
För beviljande av dispens erfordras ansökan
på fastställt formulär (se ifyllt exempel
sidan 22). Blankett för ansökan om dispens
rekvireras från respektive organisation.

Beviljad dispens ska medföras vid arrange-
manget och ska uppvisas på begäran.



15

6.  Otillåtna substanser
Det är oviktigt vilken faktisk effekt användningen

av en otillåten substans har haft.

KARENSTID
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning förekommer såväl 0, 7, 14, 28 dygn som 6 mån

AO3 Antikolinerga, spasmolytiska och motilitetsstimulerande medel, ex atropin 7 dygn
AO7E Medel vid intestinala inflammationer, ex Salazopyrin 14 dygn
A10 Diabetesmedel, ex insulin 6 mån
A14 Anabola steroider 6 mån

B Blod och blodbildande organ förekommer såväl 7, 14, 28 dygn som 6 mån
B01A A - B01A D  Antikoagulantia 28 dygn
B03X A Övriga medel vid anemier, ex erytropoietin 6 mån
B05 Plasmasubstitut och infusionsvätskor 7 dygn

C Hjärta och kretslopp förekommer såväl 7, 28 dygn som 6 mån

D Hud förekommer såväl 0 som 7 dygn
D04A, B  Lokalanestetika till allmänt bruk, ex  Xylocain salva 7 dygn
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk 7 dygn

G Könshormoner förekommer såväl 7, 28 dygn som 6 mån
G03 Könshormoner 6 mån
* betr  kastrering se avsnitt 8.1
* betr  Alizin vet. dock 28 dygn
G04 Urologiska medel  ex Apomorfin 7 dygn

6.1 Förkortad lista (läkemedel)
I denna lista redovisas endast exempel på substanser som är underkastade restriktioner och
deras karenstider. De koder som anges refererar till ATC (Anatomical Therapeutical Chemical
classification system), ett internationellt kemiskt klassifikationssystem.

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har
åsatts längre karenstid. Undantag: Vaccinationer får ges utan karenstid liksom Droncit vet.
injektionsvätska.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid om 14 dygn förutsatt att ingående substans
inte har åsatts längre karenstid.

För ytterligare information om substanser och karenstider, kontakta SKKs handläggare av
dopingärenden.
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H Hormoner, exkl  könshormoner förekommer såväl 14, 28 dygn som 6 mån
* betr korttidsverkande kortikosteroider dock 14 dygn
* betr H01B B02    Oxytocin dock 28 dygn

J Infektionssjukdomar förekommer såväl 0, 7 som 14 dygn
JO1-JO5 bl a Antibakteriella medel för systemiskt bruk 7 dygn
* betr  J01C E09  Prokainpenicillin dock 14 dygn
* betr  J51R C23  Prokainpenicillin + dihydrostreptomycin dock 14 dygn

L Tumörer och rubbningar i immunsystemet 6 mån

M Rörelseapparaten förekommer såväl 0, 7, 28 dygn som 6 mån
* betr M01A  NSAID-preparat och  M09A  hyaluronsyra dock 28 dygn
* betr M02  Preparat för utvärtes bruk, ex Orudis gel  dock 7 dygn

N Nervsystemet förekommer såväl 7, 14, 28 dygn som 6 mån
* betr N01  anestetika dock 7  dygn
* betr N02  analgetika  ex Torbugesic dock  28 dygn
* betr N05   neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel dock 28 dygn
* betr N05A A   ex Plegicil dock 7 dygn
* betr N05C M   Övriga sömnmedel och lugnande medel, ex  Domitor dock 7 dygn

P Antiparasitära medel förekommer såväl 0, 7 dygn som 6 mån
Antiparasitära medel godkända för hund ingen karenstid
* betr P51A   Medel mot protozoer dock 7 dygn
* betr P54A A   Ivermektin, Ivomec vet. dock 7 dygn
* betr P54A B   Interceptor tabl dock 7 dygn

R Andningsorganen förekommer såväl 7, 14, 28 dygn som 6 mån

S Ögon och öron förekommer såväl 7 som 28 dygn

* betr SO1X A90  Ciklosporin ögondroppar dock 28 dygn
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6.2 Förkortad lista (andra ämnen underkastade särskilda restriktioner)
I denna lista redovisas endast exempel på substanser som är underkastade restriktioner och
deras karenstider. För ytterligare information om substanser och karenstider, kontakta SKK.

Naturläkemedel, naturmedel och homeopatmedel 14 dygn

Övriga stimulantia och sederande medel Förbjudet
* betr bl a teobromin dock 14 dygn

Övriga substanser med anabol effekt Förbjudet

Övriga narkotikaklassade preparat Förbjudet

Övriga medel för utvärtes bruk t ex liniment 14 dygn*
* mjukgörande medel för tassbruk har inte åsatts karenstid

Alkohol Förbjudet

Den som använder naturläkemedel, natur-
medel, homeopatmedel eller s.k. kosttillskott
till hund, står själv risken att medlet kan
innehålla otillåtet ämne. Den Nationella
Dopingkommissionen avser således inte att
upprätta någon förteckning över tillåtna och
otillåtna medel inom dessa grupper.

Naturläkemedel
Naturläkemedel (tidigare kallade natur-
medel) är läkemedel där den eller de verk-
samma beståndsdelarna har ett naturligt ur-
sprung, och som dessutom utgör en produkt
lämplig för egenvård, i enlighet med väl
beprövad inhemsk tradition eller tradition i
länder som med avseende på läkemedelsan-
vändning står Sverige nära. Naturläkemedel
kontrolleras av Läkemedelsverket.

Naturmedel
Naturmedel är medel som inte granskas av
någon myndighet vad gäller kvalitet eller
effekt. Naturmedel är märkta med ”Har ej

genomgått för läkemedel föreskriven kon-
troll”. Tillverkning, försäljning och använd-
ning är i stort sett oreglerad.

Homeopatmedel
Homeopatmedel är medel som används
inom homeopatin där tillförsel av ett ämne
sker efter en serie utspädningar (”potentie-
ring”) varigenom ämnets halt i den tillförda
lösningen blir extremt låg.

Kosttillskott
Som kosttillskott räknas en mängd olika
preparat innehållande till exempel vitami-
ner, mineraler eller diverse proteiner.
Dessa preparat sorterar under livsmedelsla-
gen och är inte föremål för särskild kontroll
i detta sammanhang. Inom humanidrotten
har upptäckts flera fall där kosttillskott har
innehållit otillåtna ämnen, t ex efedrin eller
höga halter koffein. Idrottsmän rekom-
menderas därför att inte använda andra
kosttillskott än de som inköpts på apotek.
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7.1 Otillåtna metoder
Vid prov, utställning och tävling föreligger
förutom förbud mot tillförsel av otillåtna
substanser enligt avsnitt 6, också förbud
mot exempelvis

- åtgärder som häver smärta

- åtgärder som påverkar hundens allmän-
tillstånd

- åtgärder som påverkar sjukdomsprocess

Vid utställning föreligger även förbud mot

- åtgärder som ändrar den naturliga färgen
eller strukturen på hud, nos eller päls

Förbudet gäller oberoende av vilken teknik
som använts och omfattar således såväl
exempelvis kirurgisk som medikamentell

behandling och s k alternativa behand-
lingsmetoder. Exempel på de sistnämnda är
bl a TNS (transkutan nervstimulering), laser,
ultraljud, elektricitet, joniserande strålning,
akupunktur och kiropraktik.

För att en hund som åtgärdats/behandlats
enligt ovan ska få delta i prov, utställning
eller tävling erfordras att effekten av den
insatta åtgärden/behandlingen ska ha för-
svunnit helt. Dock ska alltid minst 7 dygn
ha passerat efter avslutad åtgärd/behandling.

Operativa ingrepp som förändrar hundens
utseende, prestation och/eller funktion kan
bli föremål för dispensförfarande i vissa fall.

S k bloddoping är förbjuden. Även all mani-
pulation som kan ändra giltigheten av ett
prov för dopinganalys är förbjuden.

7.  Otillåtna metoder
Det är oviktigt vilken faktisk effekt användningen

av en otillåten metod har haft.
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Hund som behandlas med/mot Dispensmöjlighet

Operativa ingrepp avseende rörelseapparaten

   armbågsledsoperationer finns

   osteochondros i andra leder än armbågsleden finns

   höftledsdysplasi finns

  patellaluxation finns

   Perthes sjukdom finns

8.1 Riktlinjer för dispensgivning
För hund som långtidsbehandlas, alternativt
opererats, för nedanstående tillstånd avses
följande riktlinjer att tillämpas i samband med
förfrågningar och ev dispensansökningar. Det
förutsätts att behandlingar och åtgärder är
veterinärmedicinskt motiverade. Bedömning
av dispensansökan sker individuellt med

utgångspunkt från aktuell behandling,
aktuell provform/motsvarande och aktuell
påfrestning. Dispensen kan tidsbegränsas.

I flertalet av nedanstående fall ska av varje
enskilt behandlad dispensansökan också
framgå om hunden utifrån underlaget för
dispensbeslutet kan anses lämplig att använda
i avel.

Hund som behandlas med/mot Dispensmöjlighet

Kastrering hanhund,
kirurgisk medges generell dispens

Kastrering hanhund,
medicinsk saknas

Övriga operativa ingrepp

   ektropion, entropion finns
 (dock inte vid utställning)

   tandreglering finns
  (dock inte vid utställning)

Anm: Hanhund som kastrerats kirurgiskt har rätt att delta vid nationellt prov, tävling eller utställning. För deltagande vid utställning och exteriör-
beskrivning krävs att det genom intyg (utfärdat före kastrationen men efter 6 månaders ålder) kan styrkas att hunden haft normalt utvecklade och
belägna testiklar. Vid internationella prov och tävlingar föreligger särskilda krav på testikelstatus - för upplysning om detta, se det specifika regelverket.

Kastrering tik,
medicinsk eller kirurgisk medges generell dispens

Hund som behandlas med/mot Dispensmöjlighet

Hund som behandlas med/mot Dispensmöjlighet

Hund som behandlas med/mot Dispensmöjlighet

Binjuresjukdom (Mb Cushing, Mb Addison) saknas

Enzymbehandling pga bukspottkörtelsjukdom finns

Sköldkörtelrubbningar finns
(dock inte för kapplöpnings- eller draghundar)

Diabetes finns

Epilepsi finns

Hund som behandlas med/mot Dispensmöjlighet

Hjärtsjukdomar saknas

Blödningssjukdomar saknas

Bakteriella hudsjukdomar som behandlats
med autogent vaccin finns

Allergiska hudsjukdomar finns

8.  Handläggning av ärenden

Exempel:
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9.1 Definitioner av prov, utställ-
ning, tävling, träning och doping
inom SKKs, SHCFs och SDSFs
verksamhet för användning
främst inom den Nationella
Dopingkommissionens an-
svarsområde

Prov
Arrangemang för bedömning av en hunds prestationer
och/eller egenskaper i relation till en förut-
bestämd norm.

Kommentar:
Bedömningen är således en kvalitetsbedömning,
dvs en beskrivning av hundens prestationer
och/eller egenskaper. Konkurrensbedömning kan
dock förekomma i samband med prov,
exempelvis i form av mästerskap och liknande
tävlingar. Som norm för sådana mästerskap
ligger dock i regel ett provreglemente, var-
för även sådana konkurrensbedömningar i
första hand ska betraktas som prov.

Provresultat används ofta men inte alltid
som en del i utvärderingen av avelsresultat
inom den grupp av hundar som bedöms.

Med ”prov” avses följande arrangemang
(officiella och inofficiella): bruksprov,
korning, ipo/bhp, lydnadsprov, dragprov,
prov för tjänstehundscertifikat, mentaltest,
vallhundsprov, viltspårprov, jaktprov, men-

talbeskrivning hund, polarhundsprov, arbets-
prov, vattenprov, spårprov för blodhund,
grytanlagsprov, grytjaktprov, lure coursing,
apporteringstest (resultat från apporterings-
test registreras inte).

Utställning
Arrangemang för bedömning av en hunds exteriör
och, i viss mån, mentala egenskaper i relation till
en förutbestämd norm.

Kommentar:
Exteriörbedömningen är således en kvalitets-
bedömning, men innehåller regelmässigt också
moment av konkurrensbedömning.

Utställningsresultat används som en del i
utvärderingen av avelsresultat inom den
grupp av hundar som bedöms.

Tävling
Arrangemang för konkurrensbedömning av hund.

Kommentar:
Tävlingar anordnas inte i första hand som
en del i utvärderingen av avelsresultat utan
utgör i första hand en konkurrensbedömning.
Beträffande mästerskap och liknande täv-
lingar, se dock under prov.

Med ”tävling” avses officiella och in-
officiella arrangemang inom: agility,
hundkapp och draghundstävlingar.

9.  Appendix
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Träning
Övning med hund på ett sätt som är jämförbart
med (eller på högre nivå än) prov, utställning,
tävling eller annan funktionsanvändning (exempelvis
jakt eller bruksarbete) beträffande t ex innehåll,
tempo, distans och utformning av hinder.

Kommentar:
Jordbruksverket har i sina nu gällande
föreskrifter en definition av ”träning för täv-
ling” som sannolikt kommer att omarbetas i
samband med utarbetande av nya föreskrif-
ter avseende tävlingsverksamhet med djur
och doping.

Doping
Användande av medel eller metod som enligt
nationella dopingreglementet är förbjudet.

9.2 Blankett för dispensansökan
Vid ansökan om dispens ska särskild blankett
användas, se ifyllt exempel sidan 22. Blan-
kett för ansökan om dispens rekvireras från
respektive organisation.

9.3 Blankett för
dopingprovtagning

Vid all provtagning ska särskild blankett
användas.
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 Exteriörbeskrivning
Avseende hunds deltagande i:       Utställning        Prov/Tävling         Mentaltest Nr.

 Mentalbeskrivning
Typ av prov/tävling:

Dispensansökan
Utställning/Prov/Tävling

Bl
. 

12
16

. 
  

20
00

 e
x 

no
v 

02

Hund
Hundens namn

ChipnrReg nr ID-nr tatuering

Veterinärintyg

Ägare/Ansvarig

Postnr

Adress

Namn

Tel bostadPostadress Tel arb

Underskrift ägare/ansvarig

(angivet i enlighet med Djursjukhusföreningens diagnosregister)

(operationsmetod)

Underskrift ansvarig veterinär Tjänsteställe

Namnförtydligande

Beslut (Ifylles av respektive organisation)

Ovan angivna hund

har ej beviljats dispens för deltagande i

har beviljats dispens för deltagande i

fr o m t o m

Med hänvisning till SKKs grundregler bedöms hund med Hundens lämplighet för avel har ej bedömts

(datum) (datum)

(datum) (datum)

Datum

Datum

Ovan angivna hund har behandlats för

med operation

med följande preparat

Dosering Behandlingstid  fr o m                       t o m

Underskrift beslut Organisation

Namnförtydligande Datum

Vit och grön del insändes till respektive organisation. Gul del behålles av hundägaren.

Svenska Kennelklubben
163 85 Spånga

Telefon 08-795 30 00 Telefax 08-795 30 40

Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund
Nedangård 3258, 243 92 Höör

Telefon 0413-55 05 54

Svenska Draghundsportförbundet
Pl 110, 905 88 Umeå
Telefon 090-351 60

Ras

Född

ovan angiven diagnos som ej lämplig att utnyttjas till avel

1 234

Ifyllt exempel: Blankett för dispensansökan

Fido                                                                                                       Pudel, dvärg

        S-12345/98                                   12345E                       123456123456                                         980501

Sven Svensson
Lydnadsvägen 12
123 45                           Svenninge 012-34567                 012-765 43

                  03-01-08

x

x

sköldkörtelrubbning

Levaxin 0,15 mg

3xxxx 02-10-15                 tills vidare

Svenninge  djursjukhus
03-01-08

lydnadsprov

Lars Larsson
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Svenska Kennelklubben
163 85 Spånga

Besöksadress Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 30 00   Fax: 08-795 30 40
e-post: info@skk.se   hemsida: www.skk.se

Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund
Nedangård 3258, 243 92  Höör

Telefon:  0413-55 05 54

Svenska Draghundsportförbundet
Pl 110, 905 88 Umeå
Telefon: 090-351 60

e-post: sdfs@racedogs.com
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