Antidopingreglemente
Godkänt i Kennelklubbens fullmäktige 27.5.2012
Träder i kraft 1.1.2013

1 § Definitioner
I detta reglemente avses
1) med påverkande av hundens prestationsförmåga ökning, minskning eller upprätthållande av
hundens prestationsförmåga med hjälp av stimulerande, eggande, lugnande, förstärkande,
försvagande, bedövande, smärtstillande, och inflammationshämmande läkemedel och substanser
eller andra konstlade åtgärder. Som påverkande av hundens prestationsförmåga tolkas också
behandling av päls och nos på så sätt att färgen eller hårstrukturen förandras;
2) med person som är ansvarig för hunden avses hundens ägare eller avtalsenliga innehavare. Om
dessa är minderåriga, är den ifrågavarande personens målsman eller en av honom befullmäktigad
person som äger rättsförmåga ansvarig för hunden;
3) med hundtillställning en tillställning som Kennelklubben har godkänt eller en tillställning där
hundens egenskaper eller avelsvärde bedöms på så sätt att resultatet av bedömningen lagras i
Finska Kennelklubbens databas;
4) med dopingövervakare en person som Kennelklubbens styrelse eller någon av styrelsen utsedd
instans på förhand har utsett att ansvara för dopingkontrollen.
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a) med på lag baserat prov ett prov som veterinär med stöd av djurskyddslagen tar av hunden;
b) med slumpmässigt prov ett dopingprov där föremålet för provet har valts slumpmässigt;
c) med prov bestämt enligt framgång ett dopingprov som Kennelklubbens styrelse eller någon av
Kennelklubben utsedd instans på förhand har bestämt på grund av hundens placering eller
framgång;
d) med prov som bestämts på grund av avvikande prestation eller annan motiverad misstanke ett
dopingprov som i vissa fall tas av en viss hund på grund av motiverad misstanke.

2 § Sekretess
För dopingövervakare och assistenter vid provtagning gäller Kennelklubbens allmänna jävighetsreglemente.
Åtgärder och händelser I anslutning till dopingövervakning är sekretessbelagda.
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3 § Påverkande av hundens prestationsförmåga
Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att på ett konstlat sätt öka, minska eller upprätthålla ett djurs
prestationsförmåga med läkemedel eller andra motsvarande substanser eller preparat. Det är förbjudet att
behandla hundens päls och nos med färgämnen och att behandla pälsen med ämnen som påverkar
hårstrukturen och pälsens form. Sedvanliga substanser för pälsens vård, tvätt och trimning är dock tillåtna.
Syftet med bruket av sådana ämnen får inte vara att påverka hundens prestationsförmåga, pälsens kvalitet
och färg eller hårlagets form. Ämnena får inte heller medföra skada för hundens hälsa eller välmående.
Det är förbjudet att påverka eller försöka påverka hundens prestationsförmåga före eller under en
hundtillställning med kemiska substanser, läkemedel eller skötselåtgärder.
Blod-, urin-, hår- eller andra prov som tagits av hunden får inte under en hundtillställning innehålla
läkemedelsrester som inte hör till hundens organism (nollgräns). Läkemedel som i Finlands
läkemedelslagstiftning har godkänts att användas som medicinering vid vård och förebyggande av
hundsjukdomar är tillåtna, men medicinerna har karenstider. Finska Kennelklubbens styrelse kan efter att
ha hört Antidopingkommittén för djurtävlingar också fastställa gränsvärden för vissa läkemedel. Ett fynd
som underskrider gränsvärdet kan vara strafflöst. När det gäller läkemedelsrester är det inte av betydelse
om de har påverkat hundens prestationsförmåga. På grund av detta bör också hälsovårdsåtgärder vidtas i
god tid före tidpunkten för hundtillställningen.
Finska Kennelklubbens styrelse kan efter att ha hört Antidopingkommittén för djurtävlingar bevilja dispens
som låter en hund delta i hundtillställningar även om den genomgår läkemedelsbehandling för behandling
av en specifik sjukdom. Villkoren för beviljande av dispens är:
- Beviljandet av dispens främjar hundarnas välmående, hälsa samt de allmänna och rasspecifika
avelsmålen.
- En sjuk hund som med dispens tillåts delta i en hundtillställning även om den är under
läkemedelsbehandling, tas bestående ur avelsbruk (överförs till EJ-registret).
- Dispensen omfattar en betydande del av hundpopulationen.
- Beviljandet av dispens medför inte betydande risker för att läkemedlet används för förbättring av hundens
prestationsförmåga.
- Hundens hälsa och prestationsförmåga är normala under medicineringen. För den medicinering som
dispensen gäller finns en klart definierad dosering eller ett riktvärde som garanterar normal
prestationsförmåga för hunden.
- Innan dispens beviljas ska en veterinär individuellt granska hundens hälsotillstånd och därvid säkerställa
att varken sjukdomen eller medicineringen är ett hinder för deltagandet i hundtillställningen. Även
därefter ska en veterinär regelbundet kontrollera hundens hälsotillstånd och den korrekta doseringen av
läkemedlet. Ett giltigt intyg över veterinärundersökningen och medicineringen ska finnas med när hunden
deltar i hundtillställningen. Veterinärintyget får inte vara äldre än ett (1) år. De behövliga intygen och
tillsynsåtgärderna preciseras i antidopingreglerna, specifikt för varje sjukdom och varje läkemedel.
Betydelsen av läkemedelsrester som har hittats i antidopingprov behandlas särskilt i varje enskilt fall av
Finlands antidopingkommitté för djurtävlingar.
Den som är ansvarig för hunden skall på begäran redogöra för de läkemedel och naturläkemedel,
traditionella naturläkemedel, andra läkemedelsprodukter som kräver försäljningstillstånd och för
homeopatiska och antroposofiska produkter som hunden har fått.
Helt förbjudna läkemedel och åtgärder är
- anabola steroider
- tillväxthormoner
- kemiska och kirurgiska åtgärder som permanent tar bort känsla
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blodtransfusioner och andra artificiella försök att påverka en frisk hunds prestationsförmåga
genom att öka antalet röda blodkroppar med t.ex. erytropoietinhormon
implanteras som innehåller läkemedel
radioaktiva implanteras
färgning av hår, hud och nos samt ändring med kemiska ämnen av hårstruktur och form.

Veterinär har rätt att ge blodtransfusion och använda anabola steroider, med beaktande av karenstiderna,
om värden av hundens sjukdom påkallar detta.
Den person som är ansvarig för hunden svarar alltid för hundens behörighet att delta i tävlingen och skalla
iaktta gällande bestämmelser och karenstider efter varje vårdperiod. Användningen av förbjudna
läkemedel under hundtillställningar kontrolleras av Antidopingkommittén för djurtävlingar som avger
utlåtande om misstänkta brott mot antidopingreglementet. Kennelklubben beslutar om straffen.
Kennelklubben och de lokala arrangörerna av tillställningen svarar för provtagningen. Proven undersöks av
ett de internationella idrottsorganisationerna godkänt laboratorium. Proven tas och hanteras och för
deltagarnas rättsskydd sörjs på samma sått på alla i Finland arrangerade hundtillställningar.

4 § Grunderna för provtagning
4.1. På lag grundad dopingkontroll
Veterinär som utövar kontroll enligt djurskyddslagen har rätt att ta på lag grundade prov, om det föreligger
skäl att misstänka att under en hundtillställning har använts substans, preparat eller åtgärd som förbjuds I
djurskyddslagen.
4.2. Slumpmässig samt på hundens framgång baserad dopingkontroll
Kennelklubbens styrelse eller någon annan av styrelsen utsedd instans bestämmer årligen de
hundtillställningar under vilka tas slumpmässiga dopingprov eller på hundens placering eller framgång
baserade dopingprov. Kennelklubbens styrelse eller någon annan av styrelsen utsedd instans fastställer
också antalet prov. Kennelklubbens styrelse eller någon annan av styrelsen utsedd instans utser för varje
hundtillställning en dopingövervakare till vars uppgifter hör uppgifter enligt detta reglemente. Proven tas
av en för hundtillställningen utsedd veterinär eller någon annan person som Kennelklubbens styrelse eller
en av styrelsen utsedd annan instans har utsett.
4.3. Dopingkontroll som baserar sig på exceptionell prestation eller någon annan motiverad misstanke
Hundtillställningens överdomare eller ansvarig överdomare eller en domare som på utställningar bedömer
hundarnas utseende kan till en för hundtillställningen utsedd veterinär eller en av Kennelklubbens styrelse
eller av denna utsedd instans utsedd annan person som utsetts för dopingövervakning framställa tagande
av ett dopingprov av en viss hund på grund av en exceptionell prestation eller någon annan motiverad
misstanke.

5 § Förfarande vid dopingprovtagning
Den person som är ansvarig för hunden eller en av denna befullmäktigad person eller en person som under
tillställningen svarar för hunden och som är minst 15 år är skyldigt att ställa hunden till veterinärens eller
provtagarens förfogande för undersökning omedelbart när hundtillställningens dopingövervakare har
meddelat om provtagning.
Den person som är ansvarig för hunden eller den av denne befullmäktigade personen eller den person som
under tillställningen svarar för hunden skalla biträda vid provtagningen. Hundtillställningens
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dopingövervakare skall vid behov höra den person som är ansvarig för hunden, och dennes utlåtande skalla
bifogas till provtagningsdokumenten. Vägran till provtagning ses som medgivande till användning av
förbjuden substans eller metod.
Enligt beslut av Kennelklubbens styrelse kan användningen av förbjudna substanser kontrolleras och prov
tas av hundar som deltar I hundtillställningen under hundtillställningen eller efteråt. Den person som är
ansvarig för hunden eller den person som denne har befullmäktigat eller den person som under
tillställningen svarar för hunden är sklydig att på begäran av en I punkt 4.3. nämnd person ställa hunden till
förfogande för undersökningar.

6 § Straff
En hund som har givit ett positivt dopingprov stalls omedelbart på basis av information som har erhållits
från laboratoriet under tävlingsförbud. Hunden är uner tävlingsförbud tills Kennelklubbens styrelse har
behandlat saken efter att ha fått sakkunnigutlåtandet från Antidopingkommittén för djurtävlingar.
Om styrelsen konstaterar att en föreelse har skett, ogiltigförklarar styrelsen det resultat eller det pris som
hunden har fått. Priset övergår till följande prisberättigad hund. Styrelsen beslutar slutgiltigt om hundens
utställnings-, prov- och/ eller tävlingsförbud och längden av dessa, behandlar och fattar beslut I saken
beträffande personerna och anmäler vid behov ärende som gäller personer vidare till disciplinnämnden.

7 § Kostnader för provtagning och undersökning
Finska Kennelklubben svarar för konstnaderna för provtagningar och undersökningar av prov nämnda I
punkt 4.2. och 4.3 om provsvaret är negativt och när deltagande enligt detta reglemente ät tillåtet. Om
provsvaret är positivt och hundens deltagande enligt detta reglemente är förbjudet, svarar den person som
är ansvarig för hunden för kostnaderna.

8 § Kompletterande anvisningar
Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:s antidopingreglemente kompletteras av de anvisningar för
tagning och undersökning av dopingprov som Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:s styrelse har
fastställt samt styrelsens övriga kompletterande anvisningar som gäller detta reglemente.
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