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1 § Provtagningsplats
Hundtillställningens arrangör skall för provtagningen anvisa en ren, tillräckligt rymlig plats som den av
Kennelklubben utsedda dopingövervakaren har granskat och som är avskild från tillställningens övriga
verksamhet. Platsen kan vara inomhus eller utomhus. I provtagningsplatsens omedelbara närhet bör finnas
ett stadigt skrivunderlag och en förvaringsplats för prover och utrustning. På platsen skall finnas en plats
där man kan tvätta händerna.
Tillställningens arrangör skall reservera tillräckligt många personer som är vana att handskas med hundar
att biträda den person som är ansvarig för hunden när hunden förs till provtagningsplatsen och under provt
agningen. Personer behövs för att följa med provtagningen under hela den tid provtagningen varar även i
det fall att den som svarar för hunden själv samlar upp urinprovet i det kärl som givits honom. Hunden får
inte äta någonting på provtagningsplatsen, men den skall gärna ges någonting att dricka (rent
vattenledningsvatten eller vatten på flaska. Man kan emellanåt låta hunden vila i en bil eller i en
utställningsbur under dopingöver vakarens eller assistentens tillsyn. Provtagningen kan fortsätta efter
exempelvis en halvtimmes vila. Det är förbjudet att röka och dricka kaffe på provtagningsplatsen.

2 § Provtagning
Kennelklubben förser dopingövervakaren med behövlig provtagningsutrustning. Dopingövervakaren svarar
för att det alltid finns en tillräcklig mängd provtagningsutrustning på lager. Arrangören av tillställningar skall
från sitt eget kenneldistrikt på förhand skaffa provtagningsutrustning för utställningar och prov samt en
mikrochipsavläsare för kontroll av identifieringsmärkningar.
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2.1. Dopingövervakarens uppgifter
Dopingövervakaren eller en av denne utsedd biträdande person svarar för att rätt hund kommer till
provtagningen, och den till dopingtest valda hundens identifieringsmärkning kontrolleras för att fastställa
dess identitet. Dopingövervakaren eller en av denne utsedd funktionär följer med och övervakar den för
testning bestämda hunden utan avbrott ända tills provet har tagits. Dopingövervakar en eller en av denne
utsedd biträdande person rapporterar till veterinären, om hunden har befunnits ha blivit behandlad eller
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skött eller på något annat sätt har haft möjligheten att få främmande substanser i sin kropp eller om man
har försökt manipulera provtagningen.
Den person som är ansvarig för hunden, en av denne befullmäktigad person eller en person som under
tillställningen svarar för hunden (i det följande ansvarsperson) skall hela tiden vara närvarande vid
provtagningen. Den dopingövervakare som svarar för provtagningen skall för ansvarspersonen redogör
a för dennes rättigheter och skyldigheter i samband med provtagningen. Dopingövervakaren redogör för
hundens ansvarsperson för syftet med provtagningen, dess förlopp och för den förseglingsutrustning som
används vid provtagningen. Han förklarar också klart och tydligt hur ansvarspersonen skall följa med
hanteringen av provet, ifyllandet av provtagningsblanketterna och placeringen av proverna i speciella
provförsändelsekuvert. Hundens ansvarsperson väljer själv önskad provtagningskartong. Skyddspåsen för
prov tagningsutrustningen kontrolleras och konstateras att den är hel och sakenligt försluten.

2.2. Provtagningsutrustning
Provtagningsutrustning som förvaras i låsta utrymmen:
på förhand förpackad provtagningsutrus
tning för små och stora hundar
förseglingsiburkar
rena pappersark och kuvert för hårprov
vass sax som är lätt att rengöra
antiseptiska dukar
bomullspinnar
träspatlar
blodprovsrör (för tagning av serum) engångshandskar i storlek S, M och L
otalkade engångshandskar i storlek 7 och
8½ (för tagning av hår- och nosprov)
gulrandiga försändelsepåsar
hushållspapper
provtagningsblanketter
pennor
spritlöslig tuschpenna
separata påsar för sändning av urin/blod- och hårprov.

2.3. Urin- och blodprov
Urinprov av hund tas direkt i provtagningsburken. För provtagningen reserveras 4 timmar från det hunden
har kommit till provtagningsplatsen. Provtagaren och dennes assistent skall använda engångshandskar så
att kontaminering av provet undviks vid provtagningen (spridning av främmande substanser från händerna
till provet). Om den mängd urin som på en gång fås från hunden inte är tillräcklig, kan den erhållna
mängden hällas i en provtagningsburk som mellanförseglas under tillsyn av dopingövervakaren och
hundens ansvarsperson med mellanförseglingstejp. På mellanförseglingen skrivs namnet på hundens
ansvarsperson. Provtagningen fortsätter i samma provtagningsburk tills en tillräcklig mängd vätska har
erhållits. Dopingövervakaren kan avbryta provtagningen efter fyra timmar från dess början, om inget prov
har erhållits.
Alla erhållna urinprov sammanslås i provtagningsburken (den mellanförseglade provburken öppnas).
Urinen fördelas i två provflaskor. A-provet skall vara 50 ml, B-provet 20 ml urin. Om en tillräcklig mängd
urin inte erhålls, hälls i B-flaskan ca 10 ml urin och resten i A-provsflaskan. När det gäller små hundar som
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väger mindre än 5 kilo är inte en så här stor mängd urin att förvänta. I dessa fall räcker det med 5 ml urin i
B-provet, och resten hälls i A-provsflaskan. Flaskorna försluts genom att man trycker fast locket noggrant så
att provet inte läcker under transporten. Flaskans förseglingslänk träs uppifrån ner till ett djup av två
hullingar så att locket och flaskan förenas på så sätt att locket inte kan öppnas obemärkt.
Det finns två förseglingstejper med samma nummer, den ena märkt för A-provet och det andra för Bprovet. Förseglingstejpen fästs på sidan av provflaskan så att den löper horisontalt över flaskans
förseglingslänk. Förseglingens kodnummer antecknas på blanketten. Numren skall skrivas ut fullständigt så
att nollorna i början eller slutet inte lämnas bort. Kodnumren antecknas med en spritlöslig tuschpenna
också på blodprovsrören och urinflaskorna. De förseglade burkarna försluts en och en i minigrippåsar.
Blodprov tas endast i specialfall, t.ex. om man misstänker att hunden har givits alkohol. Provtagningsstället
rengörs vid behov med en antiseptisk duk som finns i kartongen. Veterinären tar blodprovet i två vanliga
blodprovsrör genom att tappa blod från injektionsnålen direkt i rören. Vakuum behövs inte. Beroende på
hundens storlek skall ca 10 ml tappas. Blodprovsrören försluts noggrant och placeras i förseglingsrör.
Undersökningarna görs från serumet.

2.4. Hår- och nosprov
Hårprovet samlas från tre ställen i hundens päls: från hjässan eller nackhåret, från bakbenet vid hasen och
från hundens kropp. Proven klipps av med en ren sax. En ca 1 cm bred och 1 mm tjock hårtuss från varje
provtagningsställe är tillräckligt som prov. Provtagaren skall ha noggrant tvättade händer eller otalkade
engångshandskar. Saxen tvättas noggrant efter provtagningen om prov tas från flera hundar. De från de tre
olika ställena tagna hårtussarna blandas och fördelas i två prov, A- och B-prov. Detta sker under tillsyn av
hundens ansvarsperson. A-provet placeras på ett rent papper, och pappret viks flera gånger. Efter detta
placeras provet i ett rent kuvert. B-provet hanteras på motsvarande sätt. Proven skall vara torra när de
försluts i kuverten. Kuverten försluts med förseglingstejperna för A- och B-prov.
Nosprovet tas i första hand från nosens övre kant eller från nosens mittfåra antingen genom att man gnider
området med en bomullspinne eller skrapar noggrant med en träspatel. Två prov tas, det ena som A- och
det andra som B-prov. Provpinnen/träspateln läggs på ett rent papper och pappret viks flera gånger på
samma sätt som för hårprovet. De två proven försluts i separata kuvert. Kuverten försluts med
förseglingstejperna för A- och B-prov.

2.5. Ifyllande av blanketten
Provtagningsblanketten skall fyllas i noggrant. Provtagningsblanketten är gemensam för samtliga prov. På
blanketten antecknas utöver datum också klocktiderna när hunden har kommit till provtagningsplatsen och
när proven har tagits. Hundens ansvarsperson eller av denne befullmäktigad person eller den person som
svarar för hunden under tillställningen följer med förseglingen av proven och kontrollerar att de på
blanketten antecknade kodnumren överensstämmer exakt med de nummer som antecknats på
förseglingspåsarna samt godkänner provtagningen med sin namnteckning. Ansvarspersonen uppmanas
också fylla i den punkt på blanketten där hundens medicinering och andra behandlingar under de två
senaste veckorna efterfrågas. Också den dopingövervakare som svarar för provtagningen och ett vittne
som närvarit vid provtagningen undertecknar blanketten.
Eventuella avvikande händelser under provtagningen skall antecknas i protokollet innan detta
undertecknas. De särskilt märkta delarna av provtagningsblanketten hör till Kennelklubben,
dopingövervakaren och hundens ansvarsperson. Till laboratoriet skickas endast den del av blanketten som
inte innehåller uppgifterna om hunden eller hundens ansvarsperson.
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2.6. Slutförande av urinprovtagningen
De i minigrippåsar förpackade A- och B-urinproven och den röda delen av provtagningsblanketten försluts I
den gulrandiga försändelsepåsen. Flera urinprov kan förpackas i samma påse, dock så att A-och B-proven
från samma hund förpackas i samma påse. I försändelsepåsen sätts några ark hushållspapper eller annat
sugkraftigt material för den eventualitet att flaskorna läcker eller går sönder. Påsen försluts på så sätt att
man avlägsnar den genomskinliga tejpen och trycker omsorgsfullt fast den limmade delen ända till
kanterna.

3 § Hantering av prov och fortsätta åtgärder
Proven postas så snabbt som möjligt till laboratorierna som ordinära försändelser. Proverna postas i en
provförsändelsepåse. Adressuppgifterna finns färdigt på påsen, och försändelsen har betalats på förhand.
Blod- och urinprov förvaras i kylskåp och hårprov i rumstemperatur i ett låst rum eller utrymme innan de
postas. Dopingövervakaren svarar för förvaring och sändning av proven. Blod- och urinprov skickas till ett
internationellt godkänt djurdopinglaboratorium, hår- och nosprov till ett brottstekniskt laboratorium.
Laboratoriet undersöker inte prov bl.a. i följande fall:
- kodnumren är felaktiga eller de kan inte tolkas entydigt
- mängden A- eller B-prov är otillräcklig
- förseglingen är bristfällig
- den till laboratoriet skickade blanketten innehåller hundens eller den persons uppgifter som svarar för
hunden.
Laboratoriet skickar resultatet av undersökningen till Kennelklubben inom en månad efter att ha fått
provet. Undersökningen av hår kan ta längre tid. Om främmande substanser upptäcks i provet, begärs av
den person som är ansvarig för hunden en redogörelse som skall ges inom en vecka efter begäran.
Mottagna redogörelser lämnas till Antidopingkommittén för djurtävlingar, som ger sitt utlåtande om saken.
Kennelklubben beslutar om fortsatta åtgärder. Resultaten av positiva dopingprov delges den lokala
länsveterinären.
Den person som är ansvarig för hunden har rätt att inom en månad efter att ha fått resultatet av A-provet
låta undersöka B-provet på egen bekostnad i ett av de internationella idrottsorganisationerna godkänt
dopingtestlaboratorium där han eller en av honom befullmäktigad person får närvara vid undersökningen
av provet.

4 § Dopingreglementet kompletteras av Kennelklubbens styrelses separata anvisningar för
medicinering och skötsel av hundar
Kennelklubbens styrelse har beslutat att på Kennelklubbens hemsidor publicera en riktgivande förteckning
över minimikarenstiderna för olika läkemedel och vissa åtgärder som används vid vård av hundar. Tiderna
är inte bindande, utan den vårdande veterinären kan vid behov förlänga karenstiden enligt hundens
sjukdom eller den vård som hunden har fått. Den av Kennelklubbens styrelse tillsatta
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Antidopingarbetsgruppen uppdaterar vid behov förteckningen efter att ha hört Antidopingkommittén för
djurtävlingar. Datumet för den senaste uppdateringen antecknas i slutet av listan.
Kennelklubben låter trycka trycksaken Hundens läkemedelsbokföring, i vilken antecknas den medicinering
som veterinären ordinerat för hunden från början av medicineringen till dess slut samt den längsta
riktgivande minimikarenstiden som medicineringen påkallar, om hunden får flera olika mediciner. Det
rekommenderas att ägaren i denna trycksak också antecknar den vård han själv har gett.
Läkemedelsbokföring är inte obligatoriskt, utan kan ersättas med ett av veterinären givet separat intyg av
vilket samma uppgifter framgår.

5 § Förfarande vid ansökan om dispens för hundar som ges viss medicin för behandling av
kronisk sjukdom
Hundar som behöver ständig medicinering för behandling av kronisk sjukdom kan enligt Kennelklubbens
antidopingreglemente delta i hundevenemang endast med dispens som har beviljats av Finska
Kenneklubben. Dispens kan beviljas enligt de villkor som fastställs i detta direktiv. Hunden överförs
permanent till EJ-registret (Ej för avel-registret) i samband med handläggningen av dispensansökan. Orsaken
till överföringen till EJ-registret sparas som offentlig information i avelsdatasystemet. Hundens avkommor
registreras inte efter att hunden har överförts till EJ-registret. Som prefix till registernumret av en hund som
införts i EJ-registret antecknas bokstäverna EJ, och i hundens registerbok antecknas ”Avelsförbud”.
Förutsättningar för ansökande och beviljande av dispens och handläggning av dispens
–
–
–
–
–
–

–

Dispensansökan sänds till Kennelklubben. Hundens registerbok i original bifogas till ansökan.
Ansökningsblanketten är medicinspecifikt och i den ingår ett veterinärintyg över hundens
hälsotillstånd.
Genom att underteckna ansökan godkänner ägaren att hunden överförs permanent till EJ-registret
och att orsaken till överföring från ett register till ett annat sparas i hundregistret.
Hunden kan anmälas till hundevenemang först efter att handläggningen av dispensansökningen har
slutförts och hunden har överförts till EJ-registret.
Dispens beviljas tillsvidare då villkoren för beviljandet uppfylls.
Hälsogranskningen förnyas regelbundet, minst var 12:e månad, för sjukdomskontroll, kontroll av
hundens hälsotillstånd och inställning av lämplig dos. Vid behov kan veterinären från fall till fall
förutsätta mera frekventa kontrollbesök.
Deltagande i hundevenemang förutsätter att hunden har ett gällande veterinärintyg över
sjukdomskontroll. Som veterinärintyg lämpar exempelvis en vårdjournal eller anvisningar för vården
hemma. Dokumentet ska vara bekräftat med datum och veterinärens underskrift. Intyget över
kontrollbesök ska medtas vid deltagande i hundevenemang.

Medicinerings- och sjukdomsspecifika villkor och observationer
Punkt a) Sköldkörtelhormon
–
–

–

Indikation: behandling av hypotyreos
Hypotyreos har diagnostiserats på tydliga grunder med beaktande av kliniska symptom, ändringar i
reglering av tyroxin (T4) och tyreoideastimulerande hormon (TSH) och respons vid behandling med
läkemedel.
Utgående från hälsoundersökningen har hundens hälsotillstånd och prestationsförmåga återgått till
det normala avseende hypotyreos, och sjukdomen är under kontroll innan ansökan om dispens
inlämnas.
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–
–

Hunden har inte diagnostiserats med en annan samtida sjukdom som påverkar kontrollen av
hypotyreos.
Veterinärgranskning minst var 12:e månad.

Punkt b) Ciklosporin
–
–
–
–
–
–

Indikationer: hudsjukdomar atopi, sebaceous adenitis (SA), perianala fistlar/anal furunkulos
Indikationer: ögonsjukdomar pannus, kronisk ytlig keratit, ögontorrhet
Sjukdomen har diagnostiserats på tydliga grunder med beaktande av kliniska symptom,
undersökningsfynd och respons vid behandling med läkemedel.
Utgående från hälsoundersökningen har hundens hälsotillstånd och prestationsförmåga återgått till
det normala avseende sjukdomen, och sjukdomen är under kontroll.
Hunden har inte diagnostiserats med en annan samtida sjukdom som påverkar sjukdomskontrollen.
Veterinärgranskning minst var 6:e månad.

Punkt c) Fenylpropanolamin
–
–
–
–

Indikationer: behandling av urininkontinens hos steriliserade tikar.
I ansökan ska framgå att tiken är steriliserad.
Förutsätter inte EJ-registrering och inte heller anmärkningen ”Avelsförbud” i registerboken.
Registerboken behöver inte sändas till Kennelklubben i samband med ansökan.
Veterinärgranskning minst var 12:e månad.
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