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Doping  

Med doping avses behandling eller tillförande av substans som påverkar hundens prestationsförmåga 

eller temperament. Träning och tävling med hund regleras i djurskyddslagen och 

djurskyddsförordningen, samt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och 

tävling med djur SJVFS 2019:26 Saknr L 17. 

 

Doping regleras i SJVFS 2019:26 Saknr L 17, kap 6, bilaga 1. 

Se ATC-förteckning på svenska läkemedelssubstanser med karenstid, bilaga 2. 

 

Det är djurägarens skyldighet att känna till och följa föreskrifterna gällande träning, prov och tävling 

med hund.  

 

Syfte  

Hundar ska enligt Djurskyddslagen (1988:534) behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och 

sjukdom. Vidare får de inte överansträngas, tränas eller användas vid tävling på ett sådant sätt att de 

utsätts för lidande.  

 

I specifika fall, där hunden har eller står under behandling för sjukdom som medför ingrepp eller 

medicinering med substans som är dopingklassificerat, kan undantag för att delta i prov, tävling och 

utställning medges. Detta gäller endast förutsatt att hunden inte bedöms utstå lidande.  

 

Dispensansökan för att delta i prov, tävling & utställning kan till exempel sökas för hund som har en 

åkomma, vilken kräver livslång behandling med preparat som är dopingklassificerat, förutsatt att 

hunden under behandling anses fungera och må väl.  

I de fall substansen potentiellt påverkar prestation, såsom antiinflammatoriska läkemedel och 

cortikosteroider, kan dispensansökan godkännas då doseringen är lägre än vad som direkt förväntas 

påverka hundens prestation, samt förutsatt att det inte strider mot SJV föreskrifter.  

 

Ansökan / dispens 

För att ansöka om dispens för deltagande i träning (kurs), prov, tävling och utställning i Svenska 

Hundklubben med hund, som behandlas eller har behandlats med dopingklassificerad substans, fyller 

djurägaren eller ansvarig person i formuläret ”Dispensansökan” som finns på centrala hemsidan.  

 

Instruktioner:  

• Om godkännande av dispens behövs hos SJV förenklas hanteringen om den ansökan är färdig 

innan ansökan skickas in till SHK.  

• Företrädesvis skrivs majoriteten av texten i blanketten på dator. Tryck på ”Kommentera” uppe 

till höger i PDF-dokumentet. Vänsterklicka i dokumentet för att markera var texten ska föras 

in.  

• Under ”Veterinärintyg/Medicinsk information” anger behandlande veterinär diagnos samt 

behandlingsregimen, inklusive preparat och dosering. Djurägaren kan fylla i samma del, men 

ska då bifoga journalkopia som underlag.  
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• Påskriven ansökan scannas in och mailas till info@svenskahundklubben.se. Det finns möjlighet 

att posta dokumentet. Ring kontaktpersonen på hemsidan eller maila till ovanstående 

mailadress för att få gällande postadress.  

 

 

Beslutet delges djurägaren snarast, och gäller tills behandlingen avsevärt förändras.  

 

Kopia på beslut förvaras så att det kan uppvisas på prov, tävling eller utställning vid förfrågan.  

 

Djurägaren är skyldig att göra en ny dispensansökan om doseringarna eller behandlingen ändras 

avsevärt, tex. vid ökad dosering av substans.  

 

Det råder strikt ansvar på djurägaren att hunden inte utsätts för lidande i samband med 

träning (kurs), prov, tävling, och utställning.  
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