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DOPNING

VA D G Ä L L E R E G E N T L I G E N ?

Det kom ett brev. En medlem i Svenska brukshundklubben (SBK) hade noterat
ett inlägg på Facebook där man rekommenderade ett lugnade preparat som
hundägaren själv använt inför Mentalbeskrivning hund (MH) och det hade
fungerat bra.”Är det verkligen tillåtet?” undrade brevskrivaren. Svaret är ett
entydigt NEJ! Men vilka regler gäller för våra hundar och alla dessa preparat?
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FÖRE PROV, TÄVLING & UTSTÄLLNING
I princip får inga mediciner överhuvudtaget användas före
prov eller tävling. Utgångspunkten är nämligen att den hund
som är skadad eller sjuk (och som därför behöver medicineras
eller behandlas på annat sätt) inte ska delta i prov, tävling eller
på utställning. Uppenbara djurskyddsskäl är motivet till detta
grundläggande ställningstagande. Det handlar alltså inte i första hand om substansen är prestationshöjande eller inte.
MH är en egenskapsbeskrivning för att rasklubbarna ska
kunna bedöma avelsresultatet och för att den enskilde hundägaren ska få en uppfattning om hundens mentala egenskaper,
och det blir naturligtvis alldeles missvisande om hunden fått
ett ångestdämpande medel.
Inga lugnande medel får användas före MH – eller före något
annat prov, tävling eller utställning.
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annorlunda. Det är även här en rättviseaspekt, samt det faktum att djuret inte väljer själv och inte kan tänka tanken att
ett deltagande kan innebära skada för hälsan. Hunden gör hela
tiden sitt bästa. Det är du som måste vara den kloka och inte
utsätta den för skada.
Sjuka djur ska inte tävla! Vi människor har ett stort ansvar
för våra djur. Deras välbefinnande måste alltid gå före våra
ambitioner och förväntningar om utställningar och tävlingar.
Människor anses själva kunna ta ansvar för sina liv – men det
gör inte djuren. Därför är det mesta som vi ger till våra hundar
belagt med en karenstid för start.
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VILKA REGLER GÄLLER?

Vad finns det för regler och hur tar man reda på det? Det är
viktiga frågor som tyvärr inte är självklara. Grundregeln är
alltså att djur som behandlas inte får tävla under tiden den
behandlas och en tid (karenstid) därefter. Olika för olika preparat. Karensen börjar första dagen efter avslutad behandling.
När det gäller lugnande preparat som Serene-Um®, Zylkene®,
Adaptil® och liknande preparat kan det kännas självklart att
det är förbjudet. Om du ska testa/beskriva hundens mentalitet
får du naturligtvis inte påverka den. Men varför får man inte
använda exempelvis örondroppar före en utställning eller en
tävling? Hunden mår ju dåligt om vi inte behandlar
		
den! Svaret är att man ser olika på dopning för
			
djur och människor. För människor är det
			
en rättviseaspekt. Man får inte använda
preparat som påverkar tävlingsresultat och människor
förväntas förstå vilka
eventuella hälsorisker
ett deltagande kan
innebära. För djur
är det delvis

UNDANTAG FRÅN REGELN

Det finns några få undantag från regeln. Rutinmässig avmaskning och annan parasitbekämpning exempelvis fästingprofylax, kan ges. Om hunden däremot behandlas med parasitmedel
mot exempelvis rävskabb, loppor/löss eller mjällkvalster får
den inte delta vid utställning, prov eller tävling förrän den är
frisk och smittfri, vilket kan anses vara efter den sista rekommenderade parasitbehandlingen. Inte heller för vaccinationer
finns någon karenstid. Tänk dock på att om hunden inte alls
är vaccinerad tidigare måste man vänta 14 dagar till utställning, prov eller tävling för att hunden ska ha ett bra skydd.
Det övergripande regelverket står i tillämpningarna av Djurskyddslagen.

NATIONELLT DOPNINGSREGLEMENTE & ATC-LISTAN
Svenska Kennelklubben (SKK), Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund (SHCF) och Svenska Draghundsportförbundet (SDSF) tillämpar ett nationellt dopningsreglemente
för hund som gäller för all hundsport i Sverige. Eftersom SBK
och rasklubbarna ligger inom SKK-organisationen gäller alltså
samma bestämmelser för SBK:s tävlingar, prov, utställningar
och beskrivningar.
Generellt gäller att hunden under pågående medicinering
och efterföljande karenstid inte får delta i någon form av utställning, prov eller tävling. Olika karenstider gäller för olika

OPERATIVA INGREPP
Generellt får en hund inte delta i tävling/prov etc om den
är opererad så att det ”påverkar utseende, prestation,
reaktion eller yttring av skada eller sjukdom”. Det finns dock
möjlighet till dispens i vissa fall, till exempel vid armbågseller höftledsoperation. Dispensansökan skickas till SKK enligt
samma principer som vid medicinsk långtidsbehandling.
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preparat och det kan vara 7, 14, 28 dygn eller 6 månader. Allt
detta står att läsa på SKK:s sida www.skk.se/sv/prov-tavling/
regler/doping/ Där finns också den s.k. ATC-listan där alla läkemedelsregistrerade preparat finns med.
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ICKE LÄKEMEDELSREGISTRERADE
PREPARAT OCH ALTERNATIVA BEHANDLINGAR
Förutom de mediciner som skrivs ut eller rekommenderas av
veterinärer finns det en uppsjö av alternativa preparat och behandlingsformer i form av kosttillskott så som glukosamin,
chondrioitinsulfat, nyponpulver, kolloidialt silver, MSM och
mycket mer. Får man använda dem?
Generellt gäller att om hunden får dessa ämnen för att den
är sjuk tillämpas en karenstid på 14 dagar (för vissa preparat 6
månader). Det står om dessa ämnen i nationellt dopningsreglemente för hund som också återfinns på SKK:s hemsida.
När det gäller kosttillskott kan gränsen vara otydlig. Kosttillskotten i form av tex essentiella fettsyror och vitaminer
räknas som livsmedel och då är det ingen karens. Om kosttillskotten ”anges återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska
funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan” räknas de som läkemedel och har 14 dygns
karens. Till dessa preparat hör även tex Zylkene® och andra
lugnande och ångestdämpande preparat.
Vad gäller exempelvis vätskeersättning så skiljer det sig för
olika preparat. Om preparatet innehåller mer än bara spår av
bikarbonat gäller sju dagars karenstid.

KASTRERING
Här gäller nya regler från 1 januari 2017. Kirurgiskt kastrerad
hanhund får inte delta i utställning eller exteriörbeskrivning,
däremot på prov och tävling.
För s k kemisk kastrering gäller sex månaders karens efter
det att preparatet slutat göra sin verkan. För chipimplantatet
t ex Suprelorin® med verkningstid på sex månader gäller alltså
att man inte får tävla eller ställa ut på sex + sex månader.
För kastrerad tik gäller andra regler. Här medges generell dispens. Det gäller vid kirurgisk kastrering och även vid
medicinsk kastrering. Förutsättningen är dock att det är en
kontinuerlig medicinsk behandling och att ett preparat med
indikation för tik används. Inom draghundsporten gäller dock
delvis andra och i viss mån strängare regler ifråga om medicinsk kastrering.
Observera att tillfälligt uppskjutande av löp inte omfattas
av generell dispens. Man får alltså inte ge en tik tabletter för
att förhindra eller avsluta löp för att hon ska tävla. För sådan
behandling gäller sex månaders karenstid efter sista behandlingsdag.
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En hundförare blev avstängd i sex
månader - troligtvis för att ha gett sin
hund tuggben som innehöll grönt te,
där det känsliga dopningsprovet gav
utslag för koffein.

DISPENSER
Ibland finns det hundar som måste stå på ständig medicinering
för tex atopi eller epilepsi eller någon annan kronisk sjukdom.
Men hunden mår bra och mår ännu bättre om den får jobba
och träna och tävla. Går det? Svaret är ”många gånger men
inte alltid”. En hund som tex går på epilepsimedicin kanske
kan vara med på utställning, men inte på en mentaltest eller
skyddsarbete.
Om du har en hund som behöver sin medicin men som du
ändå vill tävla med kan du söka dispens hos SKK. Då krävs att
den har en klart fastställd diagnos och att sjukdomen är under
klinisk kontroll. Vid bedömning av dispensansökan sker detta
i första hand utifrån bakomliggande sjukdomsorsak. I kapitel
8 i dopningsreglementet anges en del exempel när möjlighet till
dispens finns eller inte finns. Det finns en särskild blankett som
kan beställas från SKK. På den ska både hundägaren och behandlande veterinär fylla i uppgifter innan den sänds till SKK. n

SAMMANFATTNING
• Sjuka hundar ska inte tävla. För de flesta mediciner
finns föreskrivna karenstider.

Man bör känna till att det finns tuggben och godis som
innehåller koffein och kakao som kan upptäckas vid dopningstest.
En del kosttillskott och alternativa mediciner har ibland visats
vara kontaminerade med förbjudna ämnen som inte står i innehållsförteckningen, men som kan visa sig vid en dopningskontroll. Det är alltid hundföraren/hundägaren som är ansvarig
för att förvissa sig om att hunden verkligen får tävla.
Om man är osäker så kan man ringa SKK – eller för säkerhets skull inte ge hunden något de sista två veckorna före
tävling. En frisk hund behöver inte alla dessa tillskott och en
sjuk hund ska inte tävla!

ÖVRIGA BEHANDLINGAR
Vissa andra behandlingar har också karenstid – såsom akupunktur, ultraljud, TNS, vibrationsplatta. Vid dessa behandlingar gäller sju dygns karenstid.
Back-on-Track finns som ett täcke av material där keramiska
partiklar ingår. Om täcket används i behandlingssyfte på en
sjuk eller skadad hund gäller en karenstid på sju dygn. Om
det används på en hund som är frisk så kan det användas utan
restriktion.

• Förebygg sjukdom genom att hålla hunden i god
kondition. Om du har en hund av brukshundras kan
du träna och göra ett uthållighetsprov för att
bekräfta att din hund har god kondition.
• Ger du din hund ett bra foder ska den inte behöva
kosttillskott.
• Ta till vana att alltid informera din veterinär om du ska
tävla, göra prov eller ställa ut när hunden ordineras 		
medicin. Vilken karens gäller för just detta preparat?
Detta kan du dock inte förvänta dig att din veterinär
alltid har kunskap om. Det är helt och hållet ditt
ansvar att kontrollera detta med SKK.
• Om du ska ställa ut eller tävla i ett annat land – glöm
då inte att kontrollera vad som gäller utifrån det
landets dopningsreglemente. Om du ingår i något av
våra landslag är det alltid det strängaste dopningsreglementet som gäller oavsett vad som gäller i
Sverige eller det land där man tävlar.
• Tänk även på smitta. En ansamling av hundar t ex på
utställning innebär alltid en smittrisk och din hund får
inte vara med om den har hosta eller diarré eller
parasiter även om den inte står på behandling för det.
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