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Förkortningar
ATC - Anatomical Therapeutic Chemical classification system
BPH - Beteende- och personlighetsbeskrivning hund
FCI - Federation Cynologique Internationale
IFSS - International Federation of Sled Dog Sports
IF - Internationell Specialidrottsfederation
RF - Riksidrottsförbundet
RIN - Riksidrottsnämnden
SDSF - Svenska Draghundsportförbundet
SFS - Svensk Författningssamling
SHCF - Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund
SJV - Statens Jordbruksverk
SJVFS - Statens Jordbruksverks Författningssamling
SKK - Svenska Kennelklubben
SKK/DopK - Svenska Kennelklubbens Dopingkommitté
SKK/CS - Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse
WADA – World Anti Doping Agency
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1. Bakgrund
Dopingreglerna syftar till att skydda hunden!

Detta reglemente gäller från 2014-01-01.
Eventuella uppdateringar återfinns på www.skk.se sök på ”doping”.

Initiativet till de nu gällande dopingreglerna togs inför beslutet att införa totalisatorspel på hundkapplöpning i Sverige
från och med år 2000. Såväl hundorganisationerna (Svenska Kennelklubben, Svenska Draghundsportförbundet och Svenska
Hundkapplöpningssportens Centralförbund)
som spelarrangörerna och de ansvariga
myndigheterna krävde tydliga regler så att
hundar inte skulle utsättas för doping eller
annan otillbörlig påverkan.
I samband med detta togs också ett helhetsgrepp på djurskyddsfrågorna vid all
form av tävling, prov och utställning. Även
tidigare har det ju som bekant varit förbjudet att exempelvis färga hundarnas päls
och nos på utställning.
Huvudmotivet till dopingreglerna är djurskyddet, vilket måste betonas eftersom det
annars blir svårt att förstå att sådana åtgärder
som smärtstillande medel, akupunktur, kiropraktik mm betraktas som ”doping eller
annan otillbörlig påverkan”. Anledningen
till restriktionerna är alltså helt enkelt att
en hund som behöver någon form av behandling uppenbarligen inte är frisk och
därför inte ska delta i olika aktiviteter som i
grunden utövas för förarens tillfredsställelse.
Grundkravet är nämligen att en hund på
tävling, utställning eller prov inte får vara
skadad eller sjuk.

Ordet doping får många att tänka på idrottsmän som tar prestationshöjande medel. Men
i hundsammanhang är alltså inte detta den
viktigaste problematiken - hunden kan ju,
till skillnad från idrottaren, inte själv avgöra
vilka hälsorisker den vill ta genom att äta
diverse ”kosttillskott” mm. Huvudmotivet
för restriktioner avseende doping och annan
otillbörlig påverkan på hund är inte i första
hand att förhindra ”fusk”, även om denna
aspekt också finns med i bakgrunden, t ex
vid konkurrensbedömningar. Utgångspunkten är alltså djurskyddet, vilket bl a innebär
att även karenstiderna har satts utifrån ett
djurskyddsperspektiv, dvs att karenstiderna
har beräknats utifrån den tid det beräknas ta
för hunden att tillfriskna från den sjukdom/
det tillstånd som vanligtvis behandlas med
den aktuella åtgärden/substansen.
Ingen listning har gjorts avseende naturläkemedel, växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel, homeopatiska
läkemedel eller kosttillskott, varken för djur
eller för människor, eftersom dessa medel
inte är föremål för samma kontroll som
läkemedel. Det finns således inga garantier
för att dessa preparat innehåller enbart vad
som anges på förpackningen, inte heller
för att skilda tillverkningssatser har samma
sammansättning.
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Det bör påpekas att listningen av substanser
som är belagda med karenstider aldrig kan
bli helt komplett. Detta beror på att det över
hela världen tillkommer såväl nya läkemedel
som nya substanser av annat slag hela tiden.

1.1

Lag, förordning och
myndighetsföreskrift

Djurskyddslagen (SFS 1988:534)
§ 2, § 5 Grundläggande bestämmelser
om hur djur skall hållas och
skötas
§§ 10-12 Operativa ingrepp m.m.
§§ 17-18 Tävling med djur och förevisning
av djur
Djurskyddsförordningen (SFS 1988:539)
§§ 25-28 Operativa ingrepp m.m.
§ 38

Tävling med djur och förevisning
av djur

Myndighetsföreskrift
Statens Jordbruksverk (SJVFS 2011:24)

1 kap

Allmänna bestämmelser

2 kap

Djurhållarens skyldigheter

7 kap

Doping

Bilaga 2

Begränsningar i användning av
läkemedel, övriga substanser och
ämnen samt otillåtna metoder

1.2

Utdrag ur SKKs regelverk

Allmänna regler för utställningar, prov
och tävlingar
Inledning

• Hundens välfärd har alltid högsta prioritet
på samtliga arrangemang inom SKKorganisationen.
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Punkt 7.
Doping och andra otillbörliga förhållanden

• Deltagande hund får inte vara skadad eller
sjuk. Den får inte heller vara påverkad på
otillbörligt sätt, det vill säga den får inte
vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan
påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.
• 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.
• Då utställningsbestyrelse/provledning/
tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av eventuell doping eller annan
otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig att ställa aktuell
hund till förfogande för provtagning och
för de ytterligare undersökningar som kan
föranledas därav.
Särskilda regler för utställningar
Punkt 14.
Behandling av päls, nos eller hud

• Hund vars päls, nos eller hud har behandlats med ämne som förändrat dess färg
eller struktur, får inte delta på utställning.
Detta innefattar användning av exempelvis färg, hårspray, gelé, mousse, krita
och talk. Endast sådana preparat som
uttryckligen är ämnade för att underlätta
kamning/borstning (conditioner/balsam)
och/eller ge antistateffekt får användas på
en i övrigt obehandlad päls före deltagande
i utställning.

BAKGRUND

1.3

Utdrag ur
SHCFs regelverk

Utdrag ur Regelverk för hundkapplöpningssporten
§ 3.9 Doping

Registrerad hund som tränas för eller deltar i
tävling får inte utsättas för doping eller andra
otillbörliga åtgärder som kan påverka hundens prestationsförmåga eller temperament.
Vad som är att betrakta som doping framgår
av SKKs framtagna ATC-lista (Nationellt
dopingreglemente för hund).
§ 8.2 Anteckning i ID-bok (Tävlingsbok)

Veterinära anteckningar får endast göras av
veterinär på därför avsedd plats i tävlingsbok. De veterinära anteckningarna ligger till
grund för bedömningar av hundens hälsotillstånd och lämplighet som tävlingshund.
§ 8.58 Otillåten behandling av hund (doping)
och provtagning

All form av medicinsk eller annan behandling av hundar med preparat upptagna i
supplement som dopingpreparat och som
syftar till att påverka hundens prestationsförmåga eller temperament är förbjuden.
Licensierad person och/eller den som registrerats som ansvarig för hunden är skyldig
att omedelbart efter beslut eller på tid som
särskilt meddelas ställa hunden till förfogande för provtagning och undersökning.
Licensierad person eller den som registrerats som ansvarig för hunden äger rätt att
närvara personligen eller genom ombud vid
provtagningen.

1.4

Utdrag ur
SDSFs regelverk

Nationella tillägg till International Federation of Sled Dog Sports (IFSS) regler,
alla stilar
§ 1.2 Doping

Svenska antidopingregler gäller för både
förare och hundar.
§1.2.1 Doping i samband med idrottsutövning

Är förbjuden i enlighet med Riksidrottsförbundets stadgar samt där angivna antidopingregler. Djur som används av idrottsutövaren ska enligt dessa WADA‐baserade
regler omfattas av ett eget dopingreglemente,
fastställt av internationell specialidrottsfederation (IF), vilket för draghundsportens del
= IFSS. Dessa internationella regler gäller i
Sverige med nedanstående (§ 1.2.2) undantag. Om ett lands nationella dopingregler,
p.g.a. exempelvis djurskyddslag, är strängare
än de, som fastställts av IF, gäller nämligen
de nationella i tillämpliga delar.
Förare har genom anmälan förbundit sig att
följa gällande dopingföreskrifter avseende
såväl förare (RFs dopingreglemente, www.
rf.se) som hund (Nationellt dopingreglemente
för hund, www.skk.se), avseende karenstider
och dispensmöjligheter för otillåtna substanser och metoder. Dessutom avseende
procedurer och disciplinära åtgärder, IFSS
Anti-Doping Rules Dogs, http://sleddogssport.net.
I samband med veterinärbesiktning före
tävling är förare skyldig att uppge all 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 dopingkommissionen för hund och
dess ansvarsområden

För att motverka doping av hundar i Sverige har SKK, SHCF och SDSF samordnat
respektive organisations regelverk mot
doping av hund i ett nationellt dopingreglemente samt bildat en nationell dopingkommission.
Nationella Dopingkommissionen utgör en
expertgrupp för dessa tre hundorganisationer. Kommissionen har att, i varje enskilt
fall utifrån djurskyddsaspekter och reglerna
i det nationella dopingreglementet, bedöma
huruvida ett analyssvar, en metod eller en
annan påverkan kan betraktas som doping
eller annan otillbörlig påverkan. Nationella
Dopingkommissionen rapporterar sin bedömning till berörd organisation och kan
även, i egenskap av expertgrupp, biträda respektive organisation vid en eventuell rättslig
prövning. Därutöver svarar respektive
organisation för beredning och eventuella
disciplinära påföljder i det enskilda fallet.
Kommissionens arbetsuppgifter
• Se till att det ”Nationella Dopingreglementet för hund” överensstämmer med
aktuell lagstiftning, såväl avseende de
gemensamma delarna som avseende de
delar som gäller för de enskilda organi8

sationerna.
• Kontinuerligt uppdatera ATC-förteckning med karenstider kopplat till Nationellt dopingreglemente för hund.
• Se till att reglementet och dess tillämpningar svarar mot de etiska krav som ställs
av organisationerna och av samhället.
• Fortlöpande hålla sig informerad om såväl
nationell som internationell utveckling
och forskning inom kommissionens
arbetsområde.
• Uppdatera reglementet och dess tillämpningar utifrån nya kunskaper och rön.
• Verka för att respektive organisation
tecknat avtal med laboratorier, som har
att utföra analyser av tagna dopingprov.
• Verka för rekrytering och utbildning av
dopingkontrollfunktionärer.
• Utifrån inkomna analyssvar och/eller
annat utredningsunderlag samt gällande
reglemente göra en bedömning huruvida
en hund, kan anses vara utsatt för otillbörlig påverkan eller inte.
• Med fokus på djurskydd och etik sprida
information om doping, och härigenom
ge utövarna inom organisationernas olika
verksamheter möjlighet att få kunskap
om gällande dopingreglemente och dess
tillämpningar.
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• Bereda och handlägga ärende som av
organisation eller enskild förts till kommissionen.

2.2

Principhantering
av dopingärenden

All provtagning sker genom uttagande av
två såvitt möjligt identiska prov, benämnda
A-prov och B-prov.
Analyssvar från aktuellt laboratorium sänds
till av respektive organisation utsedd samordnare 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 därefter för
nödvändig beredning. Ett positivt (eller
ifrågasatt positivt) analyssvar vidarebefordras till Nationella Dopingkommissionen för
utlåtande, vilket tillställes berörd organisation snarast. Av utlåtandet framgår huruvida
kommissionen i varje enskilt fall utifrån
reglerna i Nationella dopingreglementet
för hund bedömer om ett analyssvar eller
en åtgärd 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
ansvaret för kontrollen ligger på den som
initierat åtgärden. Hunden kan av SKK
avstängas under utredningstiden. För utredning ansvarar SKKs Dopingkommitté.
SKK/CS beslutar om eventuella resultat ska
strykas. Strykning av resultat kan avse såväl
individuellt resultat som resultat uppnått
av lag eller grupp/er där hunden ingått.
Hund som konstaterats dopad eller utsatt
för annan otillbörlig påverkan, eller som

inte ställts till förfogande för dopingprov,
kan efter beredning och SKK/CS beslut
avstängas mellan 3 och 24 månader. I vissa
fall kan fråga om disciplinärt ansvar prövas
av SKK/Disciplinnämnden.
Nationellt dopingreglemente för hund gäller
i tillämpliga delar även för svenskägd hund
som startar i annat land.
2.2.2 SHCF		
Regelverk för hundkapplöpningssporten
§ 8.58 Otillåten behandling av hund (doping)
och provtagning

SHCF har rätt att vid varje tid besluta om
provtagning av licensierad hund, således
även vid annan tidpunkt än i samband med
tävling. Beslut om provtagning får också
fattas av tävlingsdomare eller tjänstgörande
banveterinär eller annan person som bemyndigats därtill av SHCF. Företrädare för berörd myndighet kan i enlighet med lag eller
avtal också ha rätt att beordra provtagning.
Rutiner vid dopingprovtagning/Beordrande av
dopingprov

Licensierad och/eller ansvarig person är
skyldig att ställa hund till förfogande vid
beordrad provtagning. Licensierad person
och hund som inte ställs till förfogande
avstängs till dess att orsaken till uteblivandet
klargjorts.
Rutiner vid dopingprovtagning/Förbundsstyrelsens rutiner vid positivt dopingprov

SHCFs styrelse sammanställer provsvar, Nationella Dopingkommissionens utlåtande,
hundägarens redogörelse och eventuella
övriga handlingar som berör ärendet och
väcker skriftligen talan hos SHCFs ansvarsnämnd.
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SHCFs stadgar, § 7.01.04 Prövning av ärende

Ärenden anmäls av förbundsstyrelsen
genom att förbundsstyrelsen skriftligen
påkallar prövning hos ansvarsnämnden.
Ansvarsnämnden skall inom 30 dagar från
att ärende inkommit för prövning meddela
förslag till beslut i ärendet och överlämna
detta för yttrande till förbundsstyrelsen.
SHCF Stadgar, § 7.03.01 Dopingbrott

Visar dopingprov positivt resultat innehållande otillåten substans har förbundsstyrelsen att föreslå ansvarsnämnden påföljder.
SHCF Stadgar, § 7.03.04 Generell påföljd oavsett
förseelse

Förbundsstyrelsen fattar beslut om interimistisk avstängning från den dag besked om
positivt dopingprov erhållits och fram till att
ansvarsnämnden fattat beslut om påföljd.
2.2.3 SDSF
Kontroll av doping inom SDSF sker efter
beslut av förbundets styrelse eller av denna
bemyndigad person eller på initiativ av RF
enligt RFs riktlinjer. Om SDSF eller till
SDSF ansluten klubb, distrikt eller rasklubb
är lokal arrangör av internationellt mästerskap eller cup-tävling kan provtagning
initieras av IFSS. På svensk mark gäller
den del av respektive reglementena som är
strängast. Detta innebär att den nationella
förbudslistan, den internationella provtagningsproceduren och den internationella
resultathanteringen f.n. gäller.
Enligt gällande regler är varje tävlande
skyldig att ställa hund till förfogande vid
beslutad provtagning. Hund betraktas som
”del av” idrottsutövaren, varför det alltid är
föraren som är skyldig att ställa hund till
förfogande, oavsett ägarförhållande.
Kallelse till dopingprov lämnas vid tävling
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till föraren vid målgång i samband med identitetskontroll av hunden. Vägran att ställa
hund till förfogande jämställs med positivt
dopingprov. Rutin för dopingprovtagning
på hund har utformats för att likna den på
människa i så hög grad som möjligt, vilket
innebär att den kontrollansvariga aldrig
vidrör hund eller uppsamlat urinprov innan
transportkärlet garantiförslutits.
Vid positivt provsvar meddelas föraren till
aktuell hund omedelbart tävlingsförbud,
samt ges tillfälle att omgående inkomma
med skriftlig redogörelse för hundens
handhavande och vad den givits att äta
och dricka tiden före tävlingen, liksom att
inkomma med eventuell trolig förklaring till
den otillåtna substansens förekomst i provet.
Föraren underrättas vidare om de rättigheter
och skyldigheter han/hon har, bl a om rätt
att välja om B-provet ska analyseras på den
tävlandes bekostnad, om rätt att i så fall
närvara vid B-provets analyserande, samt
om rätt till överklagande.
Misstanke om ”annan otillbörlig påverkan”
handläggs i tillämpliga delar på motsvarande
sätt.

2.3

Utkrävande av
ansvar i dopingärenden

2.3.1 SKK
Av SKKs stadgar § 14 framgår att person som
åsidosatt de regler och anvisningar som SKK
utfärdat kan tilldelas erinran, varning, varning i kombination med registreringsförbud
och/eller i kombination med tävlingsförbud,
eller kan uteslutas.
Av SKKs Utställnings- och championatregler 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
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delta vid utställning, prov eller tävling.
Vid utställning är anmälaren (anmälarna)
ansvarig(-a) för hunden. Vid prov och tävling 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.
Efter det att ärende behandlats i SKK/DopK
anmäler SKK/CS i samråd med kommitténs
ordförande ansvarig för hunden till SKKs
Disciplinnämnd, om så anses befogat,
samt 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, eller del därav.
Beslut i ärenden med fällande dom tillställs,
efter särskilt beslut av SKK, NKU och
FCI för kännedom och eventuell åtgärd.
För hund som inte är svenskägd tillställs
beslutet för kännedom och eventuell åtgärd
hemlandets nationella huvudorganisation
(kennelklubb).
2.3.2		 SHCF
Ansvar för åsidosättande av SHCFs bestämmelser och föreskrifter beträffande
doping regleras i SHCFs Stadga § 7. Härav
framgår att person och hund kan tilldelas
tävlingsförbud i minst 2 månader upp till
24 månader. Vid grovt dopingbrott kan
påföljd bli uteslutning och avstängning
på livstid. Dessutom kan vid dopingbrott
och grovt dopingbrott 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 underställd SKKs regelverk, inkl
SKKs Disciplinnämnd.
Samtliga till sporten aktivt knutna personer
görs ansvariga genom licensförfarandet som
omfattar ägande, tävlande, träning, handhavande, uppfödning, funktionärsuppdrag
m m. Dessa är skyldiga att känna till regler
för inskränkningar i hunds rätt att delta
i tävling eller tävlingslika träningsförhållanden 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 utredning. Även berörd hund avstängs.
Ansvarig person ska vara införstådd med
att dopingprov kan komma att tas även vid
annan tidpunkt än i direkt anslutning till
tävling och träning.
SHCF avrapporterar dömda fall till Nationella Dopingkommissionen. För hund
som inte är svenskägd rapporteras beslutet
även till i berört land ansvarig organisation.
I djurskyddsfrågor är licensierad ägare/
tränare underställd SKKs Disciplinnämnd
genom sitt obligatoriska medlemskap i SKK.
SKK har rätt att polisanmäla dopingbrott
som brott mot djurskyddslagen.
2.3.3 SDSF
Inhemskt ärende

I fråga om svenskt nationellt ärende gäller
Riksidrottsförbundets (RFs) stadga kap 13,
”Regler mot doping” och ”Idrottens antidopingreglemente” fullt ut. Idrottsutövare
som gör sig skyldig till doping, eller den som
hjälper en idrottsutövare att dopa sig, kan
11
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bestraffas enligt kap 14 i RFs stadgar. Dömande instans är Dopingnämnden och som
åklagare fungerar RFs dopingkommission.
Domslut kan överklagas till idrottens högsta
domstol, Riksidrottsnämnden (RIN).
Bestraffning kan utgöras av (§ 4) Tillrättavisning, (§ 5) Böter eller (§ 6) Avstängning.
Avstängning kan omfatta antal månader
upp till livstid och avser alla idrotter. Under
strafftiden får den dömde varken tävla, delta
i idrottsuppvisning eller utöva ledaruppdrag.
Av Idrottens antidopingreglemente i § 12
framgår: ”Om djur befinns dopade gäller
vad som föreskrivs i vederbörande internationella förbunds (IFs) regler.” För SDSFs
del innebär detta IFSS Anti-Doping Rules
Dogs.
I svenskt nationellt ärende är dömande instans SDSFs förbundsstyrelse. Beslutet kan
överklagas till Riksidrottsnämnden.
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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
sådana analysresultat inte bedöms av RF.
Ärende i utlandet

I fråga om prov som tas på svensk deltagare
vid tävling utomlands gäller i det första skedet IFSS Anti-Doping Rules. Enligt dessa
ska misstanke om dopingbrott anmälas till
den nationella specialidrottsfederationen,
i detta fall SDSF, som prövar ärendet och
meddelar utslag till IFSS.
Enligt IFSS regler kan för den som första
gången döms för brott mot dopingreglerna
utdömas påföljd alltifrån tillrättavisning till
avstängning upp till 4 år eller vid upprepat
brott under livstid.
Även den som är behjälplig till doping kan
bestraffas enligt ovan.

3. Anvisningar för
dopingkontroll, allmänt

Allmänt
Då det i nedanstående punkter refereras till
organisationen avses SKK, SHCF eller SDSF.
• Dopingkontroll kan genomföras vid eller
i anslutning till utställning, prov eller tävling. Dopingprovtagning kan bli aktuell
även vid annan tidpunkt än i anslutning
till tävling.
• Dopingkontroll kan beslutas av organisationen eller av tjänstgörande tävlingsveterinär.
• Dopingkontroll ska genomföras av förordnad provtagare eller legitimerad veterinär.
• Dopingkontrollfunktionär ska vid anmodan uppvisa förordnande och legitimation.
• Dopingkontrollfunktionär ska vara ojävig.
Med detta avses att funktionären inte får
ha ett egenintresse av utfallet av dopingkontrollen.		
• Kallelse till provtagning ska ske skriftligen.
Mottagandet av kallelsen ska bekräftas
genom underskrift av ansvarig för hunden.
Vid kallelsen utdelas ett informationsblad
innehållande referens till organisationens
regler angående skyldighet att ställa hund
till förfogande för dopingprov, samt en
beskrivning av provtagningsrutinerna och
den vidare behandlingen. Underlåtelse

•
•
•
•

•

att infinna sig till provtagning ska genast
meddelas organisationens dopingsamordnare.
Ansvarig för hunden bör närvara vid
provtagningen, i annat fall ska ombud
för denne närvara.
Dopingprov tas i första hand via urinprov
och i andra hand via blodprov.
Vid tagning av blodprov och urinprov
ska veterinär vid behov kunna tillkallas.
Vid urinprovstagning kan ansvarig för
hunden, under provtagarens överinseende, vara behjälplig. Samtliga inblandade
i provtagning ska använda skyddshandskar.
Utväljande av hund för provtagning kan
ske av respektive organisation eller person förordnad av organisationen. Även
tjänstgörande veterinär kan, om så anses
påkallat, besluta om provtagning.

Utrustning
• Godkänd provtagningsutrustning ska
användas.			

Genomförande
• Hundens identitet kontrolleras.
• Dopingkontrollfunktionär verkställer
provtagningen med bistånd av de med13
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hjälpare som befinnes nödvändiga, och
som tillhandahålls av arrangören.
• Ansvarig för hunden har rätt att förse den
med vatten.

Hårprov

Urinprov

För provtagning finns särskilda provtagningsanvisningar.

För provtagning finns särskilda provtagningsanvisningar.
• Om erforderlig urinmängd inte erhållits
inom rimlig tid tas blodprov.

Blodprov
För provtagning finns särskilda provtagningsanvisningar.
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För provtagning finns särskilda provtagningsanvisningar.

Nosprov

Protokoll över dopingprovtagning
Vid all provtagning ifylls protokoll över dopingprovtagning, vilket ska bifogas proven.

4. Karenstider för vissa
behandlingar och åtgärder

4.1

Principer

För vissa behandlingar och andra åtgärder
tillämpas ett totalt förbud. Av praktiska skäl
kan en hund dock tillåtas delta i prov, tävling
eller utställning sedan 6 månader förflutit,
förutsatt att behandlingen/åtgärden kan antas sakna kvarstående effekt efter denna tid.
Vid andra behandlingar/åtgärder tillämpas
karenstid som innebär att hunden får delta
i prov, tävling och/eller utställning sedan
karenstiden löpt ut. Det bör observeras
att sådana karenstider inte innebär 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 farmakokinetiken hos hund är starkt begränsad.
Karenstiderna har istället satts utifrån ett
djurskyddsperspektiv, innebärande att karenstiderna baseras på den tid det beräknats
för hunden att tillfriskna från den sjukdom/
det tillstånd som vanligtvis behandlas med
den aktuella åtgärden/substansen.

Tills vidare tillämpas fyra olika
karenstider;
• 7 dygn
• 14 dygn
• 28 dygn
• 6 månader
Vid långtidsbehandling (längre än 28 dygn)
kan dispensförfarande bli aktuellt. Med
långtidsbehandling avses även upprepade
behandlingsperioder.
För licenspreparat kan särskilda regler gälla.

4.2.

Karenstider

Karenstider framgår av avsnitten 6.1, 6.2,
7.1.
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5. Dispenser

5.1

Principer

Hund som varit föremål för åtgärd enligt
avsnitten 6 eller 7 får delta om dispens
för deltagande har beviljats eller om karenstiden (se avsnitt 4) för åtgärden gått
ut. Dispensgivning aktualiseras endast vid
långtidsbehandling och bedömningen baseras därvid i första hand på djurskyddsskäl
utifrån underliggande sjukdomsorsak. Se
även avsnitt 8.1.
Dispens beviljas av respektive organisation.
Information i underlaget i ett dispensärende
kan, i enlighet med SKKs grundregler,
medföra att hunden inte bör användas till
avel. Dispens ska sökas och beviljas före
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deltagandet och kan avse en eller flera olika
typer av arrangemang. Ansökan om dispens
inlämnas på fastställt formulär (se ifyllt
exempel sidan 30) vilket kan rekvireras från
respektive organisation.
Beviljad dispens ska medföras vid arrangemanget och ska uppvisas på begäran.

5.2

Dispensförfarande, övrigt

Från och med den 1 juli 2011 gäller även
Statens Jordbruksverks föreskrift SJVFS
2011:24. Om dispens krävs även från bestämmelserna i denna föreskrift inlämnas
ansökan även till Statens Jordbruksverk.

6. Otillåtna substanser

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 klassifikationssystem.
Injektioner
Har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn
förutsatt att ingående substans inte har åsatts
längre karenstid.

Undantag

Vaccinationer och antiparasitmedel får ges
utan karenstid.
Ledinjektioner
Har generellt åsatts en karenstid om 14 dygn
förutsatt att injicerad substans inte har åsatts
längre karenstid.
För ytterligare information om substanser
och karenstider, kontakta SKKs handläggare
av dopingärenden.

Karenstid, exempel:

A

Matsmältningsorgan och ämnesomsättning
KARENS
				
Förekommer 0, 7, 14, 28 dygn samt 6 mån
A02A		
Antacida medel, ex natriumbikarbonat
7 dygn
A02B		

Protonpumpshämmare, ex omeprazol

7 dygn

AO3		
Antikolinergika, spasmolytiska och motilitetsstimulerande medel,
		ex Atropin

7 dygn

A04A		

Antiemetika, ex Cerenia

7 dygn

AO7E		

Medel vid intestinala inflammationer, ex Salazopyrin

A14		

Anabola steroider

28 dygn
6 mån
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B

Blod och blodbildande organ
				

KARENS

Förekommer 7, 14, 28 dygn samt 6 mån

B01A		

Antikoagulantia

28 dygn

B02		

Hemostatika

28 dygn

B03

Järnbristanemier, ex järndextran, gleptoferron

14 dygn

A

B03X A

Övriga medel vid anemier, ex erytropoietin

6 mån

C

Hjärta och kretslopp
				

KARENS

Förekommer 7, 14, 28 dygn samt 6 mån

D

Hud			
				

KARENS

Förekommer 0, 7, 28 dygn

D04A B

Lokalanestetika för utvärtes bruk, ex Xylocain salva

7 dygn

D06A		

Medel vid bakteriella och virala infektioner, ex Fucidin salva

7 dygn

D07		
		

Glukokortikoider för utvärtes bruk, ex Betnovat, Cortavance,
Fuciderm, hydrokortison, Locoid

7 dygn

D09		

Medicinska förband

7 dygn

G

Könshormoner
				
G01A		

Antiinfektiva/antiseptiska medel, ex Terramycin

G02A D

Prostaglandiner

G02C B

Prolaktinhämmare, ex Galastop

7 dygn

G03		
		
		

Könshormoner
* betr kastrering se avsnitt 8.1
* betr Alizin vet. dock

6 mån

G04		

Urologiska medel, ex Apomorfin, Propaline, Uridale

7 dygn

G04C X		

Medel vid benign prostatahyperplasi, ex Ypozane

6 mån

H

Hormoner, exkl könshormoner
				
H01B B		

18

KARENS

Förekommer 7, 28 dygn samt 6 mån

Oxytocin och analoger

7 dygn
28 dygn

28 dygn

KARENS

Förekommer 14, 28 dygn samt 6 mån
28 dygn

OTILLÅTNA SUBSTANSER

H01C/QH01C Hypotalamushormoner
		
* betr QH01C A93 Suprelorin (chipimplantat)
			
6 mån karenstid utöver angiven verkningstid enligt FASS vet.

6 mån

H02A 		

Korttidsverkande kortikosteroider

14 dygn

		
		
		
		

*
*
*
*

28 dygn
28 dygn
6 mån
6 mån

H03A A

Tyreoideahormoner

betr Florinef dock
betr betametason i depåform, ex Celeston bifas
betr metylprednisolon i depåform, ex Depo-Medrol dock
betr Triamcinolon i depåform, ex Kenacort-T dock

6 mån

I

Immunologiska medel
KARENS
					
				
0 dygn

J

Infektionssjukdomar
				
J01-J05
		
		

KARENS

Förekommer 0, 7, 14 dygn samt 6 mån

bl a Antibakteriella medel för systemiskt bruk
* betr J01C E09 Prokainpenicillin dock
* betr J51R C23 Prokainpenicillin + dihydrostreptomycin dock

7 dygn
14 dygn
14 dygn

L

Tumörer och rubbningar i immunsystemet
KARENS
					
				
6 mån

M

Rörelseapparaten
				

KARENS

Förekommer 0, 28 dygn samt 6 mån

M01A		
		

NSAID-preparat
* betr M01C B Guldpreparat, Myocrisin dock

28 dygn
6 mån

M02		

Preparat för utvärtes bruk, ex Orudis gel, Algesal

28 dygn

M09A 		

Övriga medel för sjukdomar i rörelseapparaten, ex hyaluronsyra

28 dygn

N

Nervsystemet
				
N01A, B

Anestetika

KARENS

Förekommer 7, 14, 28 dygn samt 6 mån
7 dygn
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N02		
Analgetika
28 dygn
		Undantag:
		QN02A F01, butorphanol (ex Torbugesic, Dolorex):
		
I de fall där butorphanol vid undersökning av friskt och symptomfritt djur
		
används i låg dos i kombination med annat sedativum.
7 dygn
		
		

Med undersökning av friska djur avses t ex röntgenundersökning
av armbågsleder, höftleder.

		

Vid andra indikationer, ex sjukdomsdiagnostik och behandling kvarstår

N03		

Antiepileptika, ex fenobarbital

6 mån

N04B		
		

Dopaminagonister
* betr N04B C07 Apomorfin dock

6 mån
7 dygn

N05		
Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel
		
* betr QN05A A04 Plegicil dock
		
* betr N05C M Övriga sömnmedel och lugnande medel,ex Dexdomitor,
			 Domitor, Rompun, Sedivet dock
N06		

Antidepressiva medel, ex QN06A A04 Clomicalm

N07		
		

Övriga medel med verkan på nervsystemet
* betr N07B C02 Metadon dock

28 dygn
7 dygn
7 dygn
6 mån
6 mån
28 dygn

P

Antiparasitära medel
				

28 dygn

KARENS

Förekommer 0, 7 dygn samt 6 mån

Antiparasitära medel godkända för hund, efter det sista behandlingstillfället

0 dygn

P01		
		

Medel mot protozoer
* betr P01C X01 Medel mot leichmaniasis dock

7 dygn
6 mån

QP51A 		

Medel mot protozoiska sjukdomar

7 dygn

QP52-QP54 			
		
* betr QP52A X60 Procox dock

0 dygn
7 dygn

R

Andningsorganen
				

KARENS

Förekommer 0, 7, 14 samt 28 dygn

		

S

Ögon och öron
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KARENS

Förekommer 7 samt 28 dygn

S01A		

Antiinfektiva medel, ex Chloromycetin, Fucithalmic

7 dygn

S01 B		

Antiinflammatoriska medel, ex Isopto-Maxidex

7 dygn

OTILLÅTNA SUBSTANSER

S01E		

Prostaglandinanaloger

28 dygn

S01F A
Antikolinergika, ex Atropin, Mydriacyl
		Undantag:
		S01F A06, tropikamid (t ex Mydriacyl)
		
Generell dispens från karenstid i de fall tropikamid används vid
		
undersökning av friskt och symptomfritt djur.
		
Med undersökning av friska djur avses t ex undersökning för
		
fastställande av ögonstatus.

7 dygn

		

7 dygn

Vid andra indikationer kvarstår

SO1X A/QS01X A
		
Övriga medel ex tårsubstitut, Viscotears, Isopto-Plain
		
* betr QSO1X A90 Ciklosporin ögondroppar, ex Optimmune, dock
S02C/QS02C Glukokortikoider i kombination med antiinfektiva medel,
		
ex Fucudin comp, Surolan, Aurizon

V

Varia			
				
V03A		
		

Medel vid förgiftningar
* betr QV03A B90 Antisedan.vet

0 dygn

7 dygn
28 dygn
7 dygn

KARENS

Förekommer 0, 7 samt 28 dygn
28 dygn
7 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.

Kosttillskott

0 dygn

Naturläkemedel
Växtbaserade läkemedel
Traditionella växtbaserade läkemedel
Homeopatiska läkemedel

14 dygn
14 dygn
14 dygn
14 dygn

Övriga stimulantia och sederande medel
* betr bl a teobromin, koffein dock

6 mån*
14 dygn

Övriga substanser med anabol effekt

6 mån

Övriga narkotikaklassade preparat

6 mån

Övriga medel för utvärtes bruk med åberopad medicinsk effekt, t ex liniment
*Mjukgörande hudvårdsprodukt utan åberopad medicinsk effekt.
(För utställning se ”Särskilda regler för utställning Punkt 14,
Behandling av päls, nos eller hud” på sid 6.)

0 dygn

Alkoholer

6 mån

Den som använder kosttillskott eller läkemedel, inklusive naturläkemedel, växtbaserade
läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel eller homeopatiska läkemedel, står
själv risken att medlet kan innehålla otillåten
substans. Nationella Dopingkommissionen
avser inte att upprätta någon förteckning
över tillåtna eller otillåtna medel inom
dessa grupper.
Nationella Dopingkommissionens klassificering av en produkt baseras förutom på
angivet innehåll även på vilka påståenden
som direkt eller indirekt görs om produkten
via förpackningstext, marknadsföringsmaterial etc, inklusive sådant som framgår av
eller antyds i produktnamnet.

22

14 dygn*

Kosttillskott
Kosttillskott är livsmedel vars syfte är att
komplettera normal kost och som är koncentrerade källor av näringsämnen, dvs
vitaminer och mineraler eller andra ämnen
med näringsmässig eller fysiologisk verkan,
var för sig eller i kombination. Begreppet
näringsämnen avser här endast vitaminer
och mineraler, ämnen med näringsmässig
verkan avser bl a essentiella fettsyror och
aminosyror, och ämnen med fysiologisk
verkan avser bl a fibrer och örter.
Kosttillskott sorterar under livsmedelslagen
(SFS 2006:804) och är inte föremål för
särskild kontroll. Inom humanidrotten
har upptäckts flera fall där kosttillskott har
innehållit otillåtna ämnen, t ex efedrin eller
höga halter koffein, varför stor försiktighet
bör iakttas.

OTILLÅTNA SUBSTANSER

Läkemedel
Begreppet läkemedel är övergripande och
kan indelas i olika grupper. Förutom vanliga (konventionella) läkemedel innefattar
läkemedelsbegreppet även naturläkemedel,
växtbaserade läkemedel och homeopatiska
läkemedel.
Enligt läkemedelslagen (SFS 1992:859) § 1
avses med läkemedel varje substans eller
kombination av substanser

1. som tillhandahålls med uppgift om att
den har egenskaper för att förebygga
eller behandla sjukdom hos människor
eller djur, eller
2. som kan användas på eller tillföras
människor eller djur i syfte att återställa,
korrigera eller modifiera fysiologiska
funktioner genom farmakologisk,
immunologisk eller metabolisk verkan
eller för att ställa diagnos.
Det är alltså inte bara en produkts objektiva
egenskaper som klassificerar den som läkemedel utan även säljarens avsikt med den
utbjudna produkten kan vara avgörande.
Naturläkemedel, växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel
och homeopatiska läkemedel
Naturläkemedel

Naturläkemedel är en undergrupp till
läkemedel där den eller de verksamma
beståndsdelarna har ett naturligt ursprung
utan att härröra från växtriket, och som
dessutom är lämplig/a för egenvård. Effekt
och säkerhet hos naturläkemedel baseras
på välbeprövad traditionell användning
som dokumenterats i Sverige eller i länder
vars läkemedelsanvändning liknar Sveriges,
och som till viss del stöds av vetenskapliga
effektstudier. Naturläkemedel ska användas

endast vid enklare besvär av tillfällig eller
lindrig karaktär.
Växtbaserade läkemedel

Växtbaserade läkemedel innehåller växtdelar
eller växtextrakt som aktiv komponent och
godkänns för försäljning på samma sätt som
konventionella läkemedel. Förutom visad
kvalitet och säkerhet krävs även vetenskapliga data och kliniska studier som bevisar effekten för det aktuella användningsområdet.
Traditionella växtbaserade läkemedel

Traditionella växtbaserade läkemedel är en
undergrupp till växtbaserade läkemedel
och innehåller uteslutande växtbaserat
material eller växtbaserade beredningar som
verksamma beståndsdelar, men kan även
innehålla vitaminer och/eller mineraler.
Kvaliteten på produkten bedöms på samma
sätt som för andra läkemedel. Säkerhet
och effekt bedöms huvudsakligen utifrån
traditionellt bruk av växtmaterial under
minst 30 år (varav minst 15 år inom EU).
Det finns inga krav om kliniska studier för
dessa läkemedel. Traditionella växtbaserade
läkemedel är avsedda att användas vid enklare besvär av lindrig eller tillfällig karaktär.
Homeopatiska läkemedel

Dessa läkemedel som framställs av substanser, så kallade stamberedningar, enligt
en homeopatisk tillverkningsmetod. Detta
vilket innebär att den aktiva substansen
späds ett antal gånger (”potentiering”),
varigenom ämnets halt kan bli extremt låg.
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7. Otillåtna metoder

7.1

Otillåtna metoder

Vid utställning, prov och tävling föreligger förutom förbud mot tillförsel av otil�låten substans enligt avsnitt 6, också
förbud mot exempelvis:
• åtgärder som häver smärta
• åtgärder som påverkar hundens allmäntillstånd
• åtgärder som påverkar sjukdomsprocess
Förbudet gäller oberoende av vilken teknik
som använts och omfattar således såväl
exempelvis kirurgisk som medikamentell
behandling och så kallad alternativa behandlingsmetoder. Exempel på de sistnämnda är
bl a akupunktur, artificiell UV-behandling,
elektricitet, feromoner, joniserande strålning, kiropraktik, laser, magnet healing,
TNS (transkutan nervstimulering), terapeutisk laser, ultraljud och vibrationsplatta.
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För att en hund som åtgärdats/behandlats
med någon av dessa metoder ska få delta i
utställning, prov eller tävling erfordras att effekten av den insatta åtgärden/behandlingen
ska ha försvunnit helt. Dock ska alltid minst
7 dygn ha passerat efter avslutad åtgärd/
behandling.
Kirurgiska ingrepp som förändrar hundens
utseende, prestation och/eller funktion kan
i vissa fall bli föremål för dispensförfarande.
Så kallad bloddoping är förbjuden. Även
all manipulation som kan ändra giltigheten
av ett prov för dopinganalys är förbjuden.
Vid utställning föreligger även förbud mot
åtgärder som ändrar den naturliga färgen
eller strukturen på hud, nos eller päls.

8. Handläggning av ärenden

8.1

Riktlinjer för dispensgivning

För hund som långtidsbehandlas, alternativt
opererats, för nedanstående tillstånd til�lämpas följande riktlinjer i samband med
förfrågningar och ev dispensansökningar.
Bedömning av dispensansökan sker utifrån
djurskyddsaspektens grundläggande inställning att en sjuk eller skadad hund inte ska
delta i verksamhet. I de fall dispensförfarande är möjligt förutsätts att behandlingar och
åtgärder är veterinärmedicinskt motiverade

och att avsedd effekt har uppnåtts. Utgångspunkt vid bedömning av dispensansökan
sker i första hand utifrån underliggande
sjukdomsorsak.
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.

Exempel:
Behandling med/mot
Allergiska hudsjukdomar

DISPENSMÖJLIGHET

finns

Bakteriella kroniska hudsjukdomar

saknas

Binjuresjukdom (Mb Cushing, Mb Addison)

saknas

Blödningssjukdomar

saknas

Cytostatikabehandling

saknas

Diabetes mellitus och diabetes insipidus

saknas

Enzymbehandling pga bukspottkörtelsjukdom

finns

Epilepsi				
finns
(dock inte för Lure Coursing, hundkapplöpning eller draghundsprov-/tävling, dock inte vid
mentaltest/-beskrivning, BPH eller motsvarande, dock inte vid IPO-prov eller bruksprov skyddshund)
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HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN

Hjärtsjukdomar			

saknas

Kroniska inflammatoriska mag-/tarmsjukdomar

saknas

Meningit			

saknas

Myasthenia gravis

saknas

Sköldkörtelrubbningar
(dock inte för Lure Coursing, hundkapplöpning eller draghundsprov-/tävling)
Operativa ingrepp avseende rörelseapparaten
Höftledsdysplasi 		

finns

DISPENSMÖJLIGHET

finns

(dock inte vid höftledsprotes)
Korsbandsruptur		

finns

Osteochondros			

finns

Patellaluxation			

finns

Perthes sjukdom		

finns

Short ulna			
(dock inte vid utställning/exteriörbeskrivning)

finns

Övriga operativa ingrepp
Cherry-eye			

finns

Dermoid sinus			

finns

Ektropion, entropion
(dock inte vid utställning/exteriörbeskrivning)

finns

Intraokulär protes

saknas

Pannus				
(dock inte för Lure Coursing, hundkapplöpning eller draghundsprov-/tävling
vid behandling med kortisonpreparat)

finns

Stenotic nares			
(dock inte vid utställning/exteriörbeskrivning)

finns

Uveit				
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DISPENSMÖJLIGHET

saknas

HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN

Övrigt, t. ex 			

DISPENSMÖJLIGHET

Guldimplantat			

saknas

Skydd, lindning av tidigare skada

finns

Tandreglering			
(dock inte vid utställning/exteriörbeskrivning)

finns

Kastrering			
Hanhund:
Kirurgisk			

DISPENSMÖJLIGHET

medges generell dispens

Hanhund som kastrerats kirurgiskt har rätt att delta vid nationellt prov och tävling.
För deltagande vid utställning och exteriörbeskrivning krävs att det genom intyg (utfärdat före
kastrationen men efter 6 månaders ålder) kan styrkas att hunden haft normalt utvecklade och
belägna testiklar. Från och med 2017-01-01 medges inte kirurgiskt kastrerad hanhund att delta
vid utställning och exteriörbeskrivning.
Vid internationella prov och tävlingar föreligger särskilda krav på testikelstatus - för upplysning om
detta, se det specifika regelverket.
Medicinsk			
Tik:
Kirurgisk behandling
Medicinsk kontinuerlig behandling
(gäller inte vid tillfälligt uppskjutande av löp)

saknas oavsett metod

medges generell dispens
medges generell dispens
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9. Övrigt

9.1

Definitioner

Prov
Arrangemang för bedömning av en hunds
prestationer och/eller egenskaper i relation till en förutbestämd 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 vid mästerskap och
liknande tävlingar. Som norm för sådana
mästerskap ligger dock ett provreglemente,
varför 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.
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 kvalitetsbedömning, men innehåller regelmässigt
också moment av konkurrensbedömning.
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Utställningsresultat används som en del i
utvärderingen av avelsresultat inom den
grupp av hundar som bedöms.
Tävling
Arrangemang för konkurrensbedömning
av hund.
Kommentar:

En tävling anordnas inte i första hand som
en del i utvärderingen av avelsresultat utan
utgör i första hand en konkurrensbedömning. Beträffande mästerskap och liknande
tävlingar, se dock under prov.
Statens Jordbruksverks föreskrift och allmänna råd om träning och tävling med djur
(SJVFS 2011:24), definierar all SKKs prov-,
tävling- och utställningsverksamhet som
tävling och klassificerar verksamheten i tre
nivåer: låg, mellan och hög djurskyddsrisk.
Träning
Övning med hund på ett sätt som är jämförbart med prov, utställning, tävling eller
annan funktionsanvändning beträffande
t ex innehåll, tempo, distans och utformning av hinder.

ÖVRIGT

Doping och annan otillbörlig påverkan
Användande av medel eller metod som
otillbörligt kan påverka utseende, prestation,
reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.

9.2

Blankett för
dopingprovtagning

9.3

Blankett för dispensansökan

Vid ansökan om dispens ska särskild blankett användas, se ifyllt exempel sidan 30.
Blankett för ansökan om dispens rekvireras
från SKK.

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

X Prov/Tävling

X Utställning

Hundkapplöpning

Korning:

Ange typ av prov/tävling:

Draghundsprov:

Exteriörbeskrivning
Mentaltest / MT

Lydnadsprov, Rallylydnad, Agility

Meritering
Tävling

Mentalbeskrivning / MH

X BPH

Hund
Ras

Hundens namn

Fido

Pudel, dvärg

Reg nr

ID-nr tatuering

SE12345/2012

Född

Chipnr

123456712345678

2012-01-01

Ägare/Ansvarig
Namn

E-postadress

Sven Svensson

sven@svensson.se

Adress

Lydnadsvägen 12
Postnr

Tel arb

Tel bostad

Postadress

123 45

Svenninge

012-3456789 012-7654321

Sven Svensson

Datum

Underskrift ägare/ansvarig

2013-12-01

Veterinärintyg

Ovan angivna hund behandlas/har behandlats för

Sköldkörtelrubbning

(angivet i enlighet med Djursjukhusföreningens diagnosregister)

med operation (metod)

X med följande preparat

Dosering

Forthyron 200 mg

3XXX

Behandlingstid fr o m 2013-12-01 t o m

Lars Larsson

Underskrift ansvarig veterinär

Tjänsteställe

Namnförtydligande

Datum

tillsvidare

Svenninge Djursjukhus

Lars Larsson

2013-12-01

Beslut (Ifylles av respektive organisation)

Ovan angivna hund har ej beviljats dispens för deltagande i

Ovan angivna hund har beviljats dispens för deltagande i

T23 Tabrin tryck 4000 ex jun 11

fr o m
Med hänvisning till SKKs grundregler bedöms hund med
ovan angiven diagnos som ej lämplig att utnyttjas till avel

tom

Hundens lämplighet för avel har ej bedömts

Underskrift beslut

Organisation

Namnförtydligande

Datum

Originalet och en kopia insändes till berörd organisation. En kopia behålles av hundägaren.
Svenska Kennelklubben
163 85 Spånga
Telefon 08-795 33 22 Telefax 08-795 30 04
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Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund
Boaredal 330, 446 93 Skepplanda
Telefon 0733-40 59 12

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

Noteringar
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Gäller från 2014-01-01

Nationellt
dopingreglemente
för hund

POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
TELEFAX

163 85 Spånga
Rinkebysvängen 70
08-795 30 00
08-795 30 40

T24 3000 ex dec 2013

www.skk.se

