
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

SHCF REGELVERK 
2021 - 2025 



Kapitel i regelverket: 

 

A. Om Regelverket och dess giltighet 

B. Att äga en kapplöpningshund 

C. Registrering och ID-bok 

D. För att kunna tävla med sin hund 

E. Att tävla med sin hund 

F. Att arrangera tävling 

G. Regler för SM 

H. Anläggning, Teknik och Funktionärer 

I. Doping och dopingprovtagning 

Register SHCF Regelverk 2021-2025 

0-klassning E14 

0-placering E9, H14 

A-domare H11 

Alternativanmälan F2 

Ankomst till tävling E1 

Anmälan till tävling F2 

Anmälningstid för tävling F2 

Annonsering av valpar C6 

Ansvar vid skada eller förlust A2 

Arrangera SM G1 

ATC-förteckning I1 

Avanmälan F2 

Avgift för tränare D4 

Avlivning B3 

Avstängning av tränare D2-D3 

Avvikelser i hunds tävlingsvikt E4 

B-domare H11 

Banbesiktning H3 

Banrekord H7 

Blodprov I3, I4 

Boxval F4 

Brott mot regelverk A4 

Byte av distans F4 

C-domare H11 

Defilering E7 

Deltaga i SM G2 

Depå/depåregler E1,E3, H5 

Depåpersonal H15 

Diskvalificerad segrare E9 

Diskvalifikation av hund D7 & E9 

Dispens från dopingreglemente I9 

Distans för SM G3 

Distanser H2 

Domarrapport F9, H11 

Dopingkommitté I2 

Dopingpreparat I1 
Dopingprovtagning H10, H11, I3-4 

 



 

Dött lopp E10 Målfoto H7 

Export av hund C1 Namnbyte C2 

Force majeure A3 Namngivning C2 

Framställan av startlista F8 Ny SM-klass G3 

Friskintyg E5 Ogiltigt lopp E11 

Funktionär H9 Omlopp E11 

Fördelning av hundar för tävlingslopp F4 Oren löpning E9 

Försening till tävling E2 Protest mot resultat/domslut E16 

Generella dispenser från dopingreglemente I10 Protokoll vid dopingprovtagning I5 

Godkännande av teknisk utrustning H4 Pseudonym B1 

Haratrapp H6 Publicering av rankinglista F3 

Harförare H6 Påföljd vid diskvalifikation D7 

Hund som vänder sig i box E8 Påföljd vid dopingbrott I8 

Hundlicens D5 Railer E13 

Identifiering C4 Ranking av utländsk hund med FCI-licens F7 

ID-kontroll E4 Rankinglista F3 

Importerad hund C3 Rankning av hund som ägs av utländska tränare F6 

Insättande i startbox E8, H14 Rankning av hund utan resultat i SHCFs databas F7 

Invägning E4 Rapportering av strukna hundar F9 

Karenstider I1 Rapportering av trial och licenslopp F10 

Kennelhosta E5 Rasbokstäver E14 

Klassgränser E14 Registrering av hund C1, C3 

Klassificering av hund E15 Reservhund F4 & G5 

Klassificering av resultat E14 Resultat av licenslopp D6 

Klasskillnader i lopp F4 Resultatrapportering F9 

Klubbkläder E7 Rutiner vid dopingprovtagning I4 

Kontroll av hunds tävlingsutrustning H14 & H15 Rutiner vid negativt svar på dopingprovtagning I6 

Kortdistans H2 Rutiner vid positivt svar på dopingprovtagning I7 

Krav på anläggning H1 Rättelse av resultat E16 

Kurvkontrollant H12 Rödmarkering pga strykning E5 

Kvalificering i SM-lopp G6 Sanktion för att anordna tävling H1 

Licenslopp D6 Sanktionsavgift H1 

Lottning av resultat E11 Seedning (ägare/uppfödare/storlopp/resultat) F4 & G4 

Lottning av seedade railers/widerunners F5 Seedning av railer och widerunner E13 

Lottning av startbox F4 Segerdefilering E9 

Långdistans H2 SHCFs kontrollant H3 

Längsta tillåtna distans B4 Skaderapportering B5 

Medeldistans H2 Skynke H8 

Munkorg E6 (E4) SM-ansökan G1 
Måldomare H7, H13 SM-klasser G3 



 

Sololicenslopp 

Starter 

D6 

H14 

Widerunner 

Åldersbestämning av hund 

E13 

C5 

Startvägran E8, H14 Ägarbyte B2 + B3 

Strykning av hund (Hunds utgående ur lopp) E5 Ägare av kapplöpningshund B1 

Stödhund D6 Ägarens ansvar B1, C1 

Supersprint H2 Ägarens ansvar vid träning av hund B4 

Särskilda regler vid tävling på veckodagar F10 Ändring av lottning F5 

Tidtagning H7 Ändringar i regelverk A1 

Tillträde till depå E1 Ändringar i tävlingsinbjudan F1 

Tillåten distans E11 Överlottning F5 

Tolkning av regelverk A2 Överlåtelse B3 

Tolkning av tävlingsinbjudan F1 Övrigtfältet i tävlingsanmälan F2 

Trial E12   

Tränare D1-D4   

Träning B4   

Träning på fast hare B4   

Träningsverksamhet H3   

Tvist A2   

Tävlande med hundar av ovanliga raser F10   

Tävlingsdomare H11   

Tävlingsinbjudan F1   

Tävlingsledare H10   

Tävlingsrapport F9   

Tävlingstäcken E6   

Undantag från klassificering E14   

Uppfångande efter lopp H8   

Uppförande A1   

Urinprov I3, I4   

Utbildning av funktionärer H9   

Utbildning av tränare D2   

Uteblivande från tävling E2   

Utrustning för dopingprovtagning I4   

Utökad veterinärbesiktning E4   

Vaccination av hund E1   

Veteran C5   

Veterinärbesiktning E4   

Veterinärrapport F9   

Vila B4   

Villkor vid tävlingsanmälan F2   

Vändande av hund i startbox H14   



A. Om Regelverket och dess giltighet 
 

A1. Regelverkets giltighet 

Detta regelverk är fastställt av SHCF att gälla från och med 1 
maj 2019. Reviderat 10 april 2021. Regelverket revideras vart 
fjärde år och förändringar  som träder i kraft däremellan 
kungörs via förbundscirkulär. 

 
Detta regelverk gäller och ska tillämpas vid 
hundkapplöpningstävling, träning och övrig verksamhet med 
anknytning till hundkapplöpning som bedrivs av tillståndsgivna 
sällskap, personer eller organisationer samt i anslutning till 
SHCF och sällskapens övriga verksamhet. 

 
Ändringar i detta regelverk beslutas av kongressen. SHCF:s 
styrelse kan dock göra ändringar. Beslut i SHCFs styrelse ska 
tas av minst 3/4 majoritet för att vara giltiga. Ändringar ska 
bekantgöras för sällskap och aktiva och införs i regelverket vid 
nästa revidering. 

 

Underställda detta regelverk samt övriga av SHCF eller anslutet 
sällskap utfärdade föreskrifter och bestämmelser är: 
- sällskap 
- hundägare 
- tränare 
- uppfödare 
- funktionär (i tillämpliga delar) 
- styrelseledamot i Sällskap eller SHCF 

 
Ovan nämnda personer är dessutom skyldiga att känna till 
innehållet i regelverket, övriga av SHCF eller anslutet sällskap 
utfärdade bestämmelser, djurskyddslagens innebörd samt de 
författningar och tillämpningsanvisningar om djur och smittskydd, 
som meddelas av Statens Jordbruksverk eller annan berörd 

myndighet. 

 
All verksamhet som är associerad med, tillståndsgiven av, eller 
licensierad under SHCF, ska ske med iakttagande av gott och 
sportsligt uppträdande, god hundhållning och gott djurskydd. 

Verksamheten ska ske i enlighet med det regelverk och stadgar 
som utgör grunden för SHCF och dess medlemssällskaps 
verksamhet. 

 
 

A2. Tolkning och tvist 

För att sportens anseende inte ska försättas i fara förbehålls rätt 
för SHCF styrelse (förbundsstyrelsen) att göra bedömningar av 
regelverkets tillämplighet, och i vissa särskilda fall kunna lämna 
undantag från detsamma. Till stöd för bedömningarna ska 
förbundsstyrelsen använda sig av stadgar och föreskrifter samt 
tillgänglig juridisk och veterinärmedicinsk expertis. Vid tvist om 
tolkning av detta regelverk gäller den mening som företräds av 
förbundsstyrelsen. 

 
Tvist angående tillämpning av detta regelverk ska slutligt 
avgöras genom skiljedom enligt de vid var tid gällande 
förenklade reglerna för Stockholms Handelskammares 
skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska ske i Stockholm. Utan 
hinder härav äger SHCF rätt att med anlitande av allmän 
domstol och andra myndigheter utkräva de avgifter, ersättningar 
och andra belopp som det enligt detta regelverk, SHCF:s stadgar 
eller förbundsstyrelsens beslut åligger medlem att betala till 
SHCF. 

 
För skador eller förluster, som under tävling och träning kan 
drabba hund, hundägare eller funktionär, har arrangören inget 



ansvar om inte skadan eller förlusten kan läggas arrangören till 
last som vårdslöshet eller försummelse. Det åligger hundägare 
att efter eget bedömande säkerställa att hund har rätt 
försäkringsskydd. 

 

 
A3. Force majeure 

SHCF eller sällskap, som på grund av omständighet som man 
inte kunnat råda över, såsom extrem väderlek, arbetskonflikt, 
myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i 
leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, svarar 
inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon 
åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. 

 

 
A4. Brott mot regelverk 

Den som bryter mot detta regelverk eller av förbundet, 
tävlingsdomare eller tävlingsledning meddelade föreskrifter kan 
avvisas från tävlingsområde och kan av SHCF styrelse utredas 
för ytterligare påföljder enligt 7.0 i SHCFs stadga. 



B. Att äga en kapplöpningshund 
 

B1. Ägande av hund 

Ägare av hund, registrerad i SHCF:s register, ansvarar såväl mot 
hunden, som mot sporten, myndigheter och allmänheten för att 
hunden sköts på ett i alla avseenden seriöst och godtagbart sätt. 
Ägare av kapplöpningshund ska behandla och vårda hundar väl 
och i enlighet med gällande lagstiftning och beprövad erfarenhet. 
SHCF för register över hundägare och hundar. 

 
Icke myndig person kan registreras som ägare till hund om 
målsman är medlem i till SHCF anslutet sällskap. Det ansvar 
som framgår av detta regelverk åvilar i sådant fall målsman. 

 
Registrerad hundägare kan av SHCF medges att i 
tävlingsprogram uppträda under pseudonym. Dock ska korrekta 
personuppgifter finnas i SHCF: s hundägarregister. 

 
Vid flera registrerade ägare ska en anges som huvudägare i 
SHCF:s register. Denne huvudägare anses i regelverksfrågor 
som hundens ägare. 

 
Hund, registerad i SHCFs register, som tävlar eller vistas 
utomlands lyder under det landets regelverk. När det gäller 
frågor som ej är knutna till själva tävlandet, utan snarare 
ägandet, gäller det svenska regelverket. 

 

B2. Förändring av ägarskap 

All förändring i ägarskap av registrerad hund ska så snart som 
möjligt efter förändringen anmälas till SHCF. Har förändring i 
ägarskap skett, utan att anmälan ingetts till SHCF ska hunden 
meddelas startförbud vid tävling. 

B3. Överlåtelse och avlivning 

Registrerad hundägare ansvarar för registrerad hund under den 
tid hunden finns i SHCF:s register. Sker överlåtelse av hund till 
person utanför hundkapplöpningssporten är det överlåtarens 
ansvar att förvissa sig om att hunden kommer att hanteras väl 
hos mottagaren. Överlåtaren ska informera mottagaren om 
sportens etiska regler och inhämta mottagarens skriftliga 
godkännande av dessa. 

Avtal för överlåtelse tillhandahålls av SHCF och ska insändas till 
registeransvarig så snart som möjligt efter ägarbyten. 

 
Registrerad hundägare får under inga som helst omständigheter 
föda upp eller överlåta hundar, som omfattas av SHCFs, 
verksamhet till djurförsök. 

 
Registrerad hundägare ska försäkra sig om att avlivning av 
registerad hund endast sker av legitimerad veterinär. Avlivning av 
hund före 10 års ålder får endast ske av veterinärmedicinska 
skäl. Meddelande om att avlivning skett ska insändas till SHCF. 
Veterinärintyg ska insädas till SHCF vid anmodan. 

 

 
B4. Ägarens ansvar vid träning av hund 

Hund som inte är färdigvuxen får inte ansträngas så att hundens 
utveckling sätts i fara. Unghund får inte utsättas för 
träningsmoment på bana efter fast installerad harattrapp före 12 
månaders ålder. Det åvilar registrerad hundägare att tillse att 
hunden ges tillräcklig vila mellan tävlingar och tävlingslika 
träningstillfällen. Tillräcklig vila är minst 2 tävlingsfria dagar 
mellan lopp. Som lopp räknas även träning på fast monterad 
harmaskin. Den sammanlagt längsta tillåtna distansen en hund 
får springa samma dag är 900 meter. 



Det är inte tillåtet att använda någon som helst form av levande 
byte vid träning. 

 

 
B5. Skaderapportering 

Alla skador som uppkommer vid verksamhet som är 
tillståndsgiven av SHCF ska rapporteras. Hund som skadas vid 
tävling ska undersökas av banveterinär, skadan ska anges i 
veterinärrapporten och är därmed inrapporterad till SHCF. 

 
SHCF ansvarar för att ta in information om övriga skador. 
Hundägare ansvarar för att medverka till denna rapportering. 



C. Registrering  

 
C1. SHCFs hundregister 

Ägarskap av hund som avser att ingå, ingår eller har ingått i 
SHCF:s verksamhet, ska registreras så snart som möjligt. 
Hund förblir registrerad under hela sin levnad förutsatt att det 
inte finns godtagbara skäl för tidigare avregistrering. Som 
godtagbart skäl till tidigare avregistrering avses t.ex. export av 
hund. Denna export måste kunna styrkas genom 
överlåtelsehandling. 

 
SHCF:s styrelse kan neka registrering av hund eller avregistrera 
redan registrerad hund. SHCF:s styrelse beslutar om avgifter i 
samband med registrering av hund. 

 

 
C2. Namngivning 

Uppfödare ska erhålla godkänt namn på hund innan registrering 
hos SKK sker. I samband med ansökan om registrering av hund 
ska uppfödare lämna förslag till hundens namn. Föreslaget namn 
som redan är upptaget, kan förväxlas med annat registrerat 
namn, bedöms opassande eller är skyddat enligt 
immaterialrättsliga regler, kan inte registreras för hunden. 

Ytterligare information om bestämmelser kring godkännande av 
namn finns i bilaga 1. 
Kan namnförslaget inte registreras, ska uppfödaren beredas 
möjlighet att lämna nytt förslag till namn. Hund ska ha samma 
namn i SKK:s och SHCF:s register om inte SHCF ger dispens för 
detta. 

 
Ändring av namn på registrerad hund kan ske efter ansökan, 
dock inte efter beviljad tävlingslicens. Av ansökan ska det gamla 
namnet framgå, föreslaget nytt namn samt motiven för 

namnändringen. Om SHCF beslutar att bevilja namnändringen 
förs den in i SHCF: s hundregister. 

 

 
C3. Registrering av hundar 

Svenskfödd hund ska registreras i SHCF: s register innan 
licenstagning/tävling. För registrering av svenskfödd hund krävs 
att hunden stammar från registrerade föräldrar, att hunden 
registrerats i SKK, att hunden är ID-märkt enligt gällande 
bestämmelser samt att ägaren är registrerad i SHCF:s register. 

 
För registrering av importerad hund krävs att importen godkänts 
av berörda myndigheter, samt att hunden omregistrerats hos 
SKK. Kommer hund från land med av SKK godkänd stambok- 
förare för tävlingshundar samt innehar giltig tävlings-licens eller 
liknande från detta land, kan SHCF interimistiskt meddela full 
tävlingslicens under 8 veckor från och med anmälningstillfället. 

 

 
C4. Identifiering 

För identifiering och att hunden är registrerad i SHCF i samband 
med licenstagning tillhandahåller registret en bekräftelse på att 
hunden är registrerad. På bekräftelsen ska hundens, Id-märkning 
(Chip eller tatuering), ålder samt fullständiga namn framgå. 



C5. Åldersbestämning av hund 

Hund räknas som född den första dagen i födelsemånaden. 
Hund räknas som veteran från och med den månad hunden 
fyller 6 år. Greyhound räknas som veteran från och med den 
månad hunden fyller 5 år. 

 

 
C6. Annonsering på SHCFs uppfödarweb 

För att få annonsera på SHCFs uppfödarweb så ska uppfödaren 
vara medlem i ett SHCF-anslutet sällskap. De blivande valparna 
ska kunna registreras i SKK. Om föräldradjuren inte har SKK- 
stamtavla så ansvarar uppfödaren för att visa upp underlag som 
styrker att framtida SKK-registrering kan ske. 



D. För att kunna tävla med sin hund 

 
D1. Tränare för kapplöpningshund 

För att en hund ska få delta i tävling måste det finnas en 
registrerad tränare. Tränare som är mantalsskrivna i Sverige ska 
vara medlemmar i svenskt sällskap som är anslutet till SHCF 
samt betala svenska tränar- och hundlicenser. Tränaren är i alla 

avseende ensamt ansvarig för hund som denne är registrerad 
som tränare för, och detta ansvar kan inte överlåtas, annat än vid 
en omregistrering. 
Det åligger tränaren att bedöma lämpligheten på alla som tränaren 
låter hantera hunden vid tävling och träning. 

 

 
D2. Att registreras som tränare 

Ansökan för att registreras som tränare görs på angiven blankett 
som återfinns på SHCFs hemsida. Ansökan skickas till det 

sällskap som sökanden tillhör. Sällskapen ansvarar därefter för 

utbildning samt godkännande av nya tränare enligt föreskrifter 

från SHCF. 

 
För att registrering som tränare ska kunna medges ska sökanden ha 

för året gällande medlemskap i till SHCF anslutet sällskap samt äga 

god kännedom om och acceptera de regler, anvisningar och 

föreskrifter som gäller för hundkapplöpnings-sporten. 

Medlemmar kan registreras som tränare från det att medlem fyllt 

femton år. För medlemmar under 18 år krävs godkännande från 

vårdnadshavare. 

Sällskapen rapporterar nya tränare till SHCF som inför dessa i 

sitt register. Därefter kan de hundar som tränaren registreras 

för medges deltagande i tävling. 

SHCF kan neka registrering av tränare som åsidosätter 
djurskyddet eller god hundhållning, bryter mot stadgar eller 
regelverk, sätter hundkapplöpningssportens anseende i fara eller 
i övrigt uppträder på ett synnerligen osportsligt eller oetiskt sätt. 

 

 
D3. Avstängning av tränare 

Beslut om avstängning av tränare kan ske enligt 7.0 i SHCFs 
stadga. 

 

 
D4. Avgifter för tränare 

SHCF kan besluta om avgifter för registrerade tränare. Sådant 
beslut meddelas i förbundscirkulär och eventuella avgifter 
annonseras på SHCFs hemsida. 

 

 
D5. Tävlingslicens för hund 

SHCF utfärdar tävlingslicens för hund. Licensen utfärdas för ett 
kalenderår och förnyas årligen utan provlopp genom att 
hundägare erlägger av SHCF fastställd avgift. Tävlingslicens för 
hund förnyas dock inte om licensen vid föregående års slut varit 
indragen eller om SHCF finner att särskilda skäl i övrigt 
föreligger mot ett förnyande. 

Tävlingslicens kan utfärdas för hund om; 
– Är registrerad i SHCF:s hundregister. 
– Hunden äger löpsäkerhet dokumenterad genom erforderliga 
licenslopp (Se vidare under Licenslopp) 
– Hunden har ansvarig tränare 
– Hundens tränare har för året gällande medlemskap i SHCF 
anslutet sällskap. 
– Hunden är vaccinerad enligt SKKs bestämmelser. 



 
D6. Licenslopp 

Med licenslopp avses lopp för utfärdande av tävlingslicens 
bedömda av behörig domare. För deltagande i licenslopp krävs 
att hunden är registrerad i SHCF och en bekräftelse på detta 
kan visas upp för behörig domare inför licensloppet Hund får 
delta i licenslopp från 15 månaders ålder. 

 
Sololicenslopp kan utföras över banans sprint eller 
medeldistans. 

 
Licensloppet ska innehålla minst två stödhundar och kan utföras 
över medel- eller kortdistans. Med stödhund avses löpsäker 
hund som har eller har haft tävlingslicens och inte fråntagits 
denna på grund av oren löpning. Domare ska godkänna 
sammansättningen av loppet innan start. 

För licenslopp gäller att deltagande licenshund ska passera eller 
passeras av minst en av de i övrigt deltagande hundarna på ett 
sådant sätt att licenshundens löpsäkerhet och lämplighet 
härigenom kan bedömas. I trial och licenslopp ska samtliga 
hundar vara tävlingsutrustade. 

 
Hund ska underkännas i licenslopp om: 
1. Den inte klarar startmomentet. 
2. Den inte jagar tillfredställande. 
3. Den har svårigheter med kurvtagningen. 
Om hund underkänns i licenslopp får hunden inte delta i nytt 
sådant lopp förrän 10 dagar förflutit räknat från dagen efter det 
underkända loppet. 

Mellan licenslopp ska tillräcklig vila tillämpas. Detsamma gäller 
om licenslopp bedöms som ej bedömbart. 

 
Resultat av alla licenslopp ska införas och signeras på 
licensblankett. Efter fullgjort licenslopp ska arrangerande 
sällskap sända in resultatet till SHCF. 

 

 
Licenslopp kan utföras även utomlands så länge det sker under 
samma förutsättningar som det svenska regelverket anger. 
Hundägare ansvarar då för att resultat av genomfört lopp, 
signerat av domare, skickas till SHCF för registrering. 

 

 
D7. Indragande av tävlingslicens 

a. Hund som diskvalificeras pga oren löpning får startförbud i 15 
dagar. 
b. Om hund efter sådant startförbud genomför 3 (tre) 
tävlingslopp utan ny diskvalificering så faller den 
diskvalificeringen och reglerna enligt punkt a. gäller därefter. 

c. Hund som ånyo diskvalificeras efter startförbud och inom 3 
(tre) tävlingslopp mister licensen. 
d. Nytt licenslopp för hund som mist licensen ska genomföras 
med minst två stödhundar och får tidigast genomföras efter 30 
dagar efter den senaste diskvalifikationen. Hund som återtagit 
licensen följer därefter samma regler som andra hundar. 

e. En hund kan ta om sin licens, enligt punkt d, högst fyra 
gånger. 



E. Att tävla med sin hund 

 
E1. Tillträde till depåområde 

Utsedda funktionärer och registrerade tränare äger rätt till 
tillträde till depåområde vid tävlingar. Tränare äger rätt att, till sin 
hjälp anlita annan person/personer för hjälp med aktiviteter i 
samband med tävlingen. De personer som medföljer tränare in i 
depåområde får vistas där på tränarens ansvar. Tävlingsledare 
kan medge tillträde till depån för annan person. 
Hund som ska delta i tävling ska vara på plats senast på den tid 
som angivits i inbjudan och i minst 45 minuter efter genomfört 
lopp. Sen ankomst kan medföra avstängning från tävlande och 
startavgiftens förverkande. 
Hund ska för att få tillträde till depåområde vara vaccinerad i 
enlighet med SKK:s vaccinationsbestämmelser. 
I de fall som tränare inte kan uppvisa giltigt vaccinationsintyg ska     
hunden tillåtas starta vid den aktuella tävlingen eller träningen 
men tävlingsledaren eller träningsansvarig meddelar 
förbundssekreteraren att vederbörande inte kunnat visat upp 
giltigt vaccinationsintyg. Inlottnings och startförbud läggs på 
vederbörande tills kopia på vaccinationsintyget kommit in till 
registeransvarig. 

 
 

E2. Försening eller uteblivande från tävling 

Om tränare försenas till tävling äger tävlingsledaren rätt att 
disponera om loppen för att möjliggöra deltagande av försenad 

tränares hundar. Vid upprepade förseningar kan SHCF vidta 
åtgärder. 
Om hund uteblir från tävling utan att meddelat förfall ska 
tränarens sällskap meddelas. Tränare till hund som uteblir 
rapporteras till SHCF. Vid upprepade förseelser kan SHCF vidta 
åtgärder. 

 

 
E3. Regler för vistelse i depån 

Hund ska, från och med att den inskrivits vid tävlingsbanan tills 
minst 45 minuter efter genomfört lopp, vistas i depå och där 
hållas kopplad. Medföljande andra hundar som ej ska tävla ska 
hanteras på samma sätt som tävlingshund. Tävlingsledaren har 
befogenhet att kontrollera att medföljande andra hundar har 
fullgott vaccinationsskydd. 

 
Tränare samt annan person är vid depåvistelse skyldig att följa 
de direktiv och ordningsregler som meddelas av sällskapet. 
Underlåtenhet att följa meddelade direktiv rapporteras till 
tävlingsdomare som beslutar om omedelbar åtgärd. 
Tävlingsdomaren ska dessutom rapportera det inträffade, efter 
genomförd tävling, till SHCF som kan besluta om ytterligare 
påföljd enligt förbundsstadgan §7.0. 

 

 
E4. Identitetskontroll, invägning och veterinärbesiktning 

Identitetskontroll av i tävling ingående hund ska ske vid två 

tillfällen under tävlingsdagen. 
1. I samband med veterinärbesiktning. 

2. När hundarna samlats upp i paddock inför start. 
Vid identitetskontroll enligt 1 ska även avvikelse av hunds 
tävlingsvikt kontrolleras. 



Hunds tävlingsvikt ska kontrolleras och införas i tävlings/tränings 
rapport vid trial, licenslopp, och vid varje tävlingstillfälle. Vikten 
ska sedan inrapporteras till SHCF. 

Om hunds vikt skiljer sig markant från den tidigare vikten (mer än 
5%) ska detta rapporteras till tävlingsveterinär som gör en 
bedömning kring hunds lämplighet för start. 

 
Hundägare ska beredas möjlighet att väga sin hund en andra 
gång, innan hund tas in på tävlingsbanan. Vid avvikelser från 
den föregående vikten ska tränare kunna få hunden undersökt 
av tävlingsveterinär. 

 
Hund ska innan tävling besiktigas och godkännas av 
banveterinär. Hund ska under besiktning bära munkorg. Närhelst 
under tävling, om banveterinär så finner påkallat, kan hund 
kallas till ytterligare veterinärbesiktning. Om veterinärbesiktning 
inför omlopp framgår under E9. Närmare föreskrifter om 
veterinärbesiktning meddelas i bilaga 2. 

 
Då hund räknas som veteran och då hund som i sin senaste 
start gått omkull ska delta i tävlingslopp ska vågpersonalen 
meddela detta till tävlingsveterinär. Tävlingsveterinären ska då 
utföra en grundligare kontroll av hundens kondition, motsvarande 
den genomgång som görs för ett friskintyg. 

 

 
E5. Hunds utgående ur lopp 

Tävlingsdomare och/eller banveterinär kan besluta om att hund 
utgår ur lopp. Tävlingsdomares beslut om utgående ur lopp är av 
disciplinär natur, banveterinärs beslut är av veterinärmedicinsk 
natur. Beslutar veterinär om utgående ur lopp före eller under 
tävling, ska detta och orsaken till beslutet antecknas av 
veterinären på veterinärrapport som insänds till SHCF. Hund 
som stryks av tävlingsveterinär stängs av under 10 dagar, eller 

den tid som veterinären meddelar. Avstängningen kan hävas 
genom att friskintyg utfärdat av veterinär insändes till 
registeransvarig. 

Arrangerande sällskap kan, vid tveksamma väderförhållande, 
meddela SHCF att hundar som strukits av deras tränare pga 
banans skick ska undantas rödmarkering. 
Hund som stryks av tränare innan tävlingsdagen stängs av under 
10 dagar från den dagen då starten skulle ha skett. 

Hund som stryks på grund av kennelhosta stängs av under 14 
dagar, detta gäller även de hundar som ägaren/tränare i övrigt 
förfogar över. 

Dessa regler gäller även vid start utomlands och även utländska 
hundar som ej finns SHCFs register (hundar med utländska 
tränare) stängs av från svenska tävlingar enligt ovan angivna 
tider. 

 
 

E6. Hundens tävlingsutrustning 

När hundarna samlas in i paddocken före start till dess att hund 
infångats efter lopp och är under kontroll ska hund bära 
tävlingsmunkorg av typ som godkänts av SHCF. Munkorg ingår i 
tävlingsutrustning. 

Deltagande hundar ska bära av SHCF godkända tävlingstäcken. 
Tävlingstäcke ingår i tävlingsutrustning. Hundarnas 
tävlingsutrustning ska kontrolleras innan hundarna går in på 
banan. 

Vilka typer av munkorgar och tävlingstäcken som är godkända 
framgår i bilaga 3 och 4 till detta regelverk. 

 

 
E7. Defilering inför tävlingslopp 

Inför varje lopp ska defilering ske med deltagande hundar. 
Tävlingsledare bestämmer om genomförandet av defileringen. 
Defilering ska dock alltid ske på sådant sätt att hundarnas 
startnummer klart framgår. Tävlande ska bära tröja eller jacka 



från det sällskap som hund tävlar för. Den som underlåter att 
följa tävlingsledares beslut kan ådra sig påföljd enligt 
förbundsstadgan §7.0 

 

 
E8. Insättande av hundar i startboxar 

Hundar ska insättas i startboxarna i ordningen udda startnummer 
först och därefter jämna startnummer. Starter har dock rätt att i 
undantagsfall frångå denna startordning 
Hund som inte inom 30 sekunder från startfunktionärs order om 
insättande i startbox kan placeras i boxen ska anses ha 
startvägrat. Sådan hund ska tas ur loppet och 0-placeras. Om 
startvägran bestämmer startfunktionär. 

 
Hund som efter det att den insatts i startbox och bakre lucka 
stängts vänder sig i boxen får endast vändas rätt en gång. 

Vändande av hund i startbox får ske av startfunktionär eller 
tränare, på beordran av startfunktionär. Står hund felvänd efter 
det att loppet startat ska den, om möjligt, tas ur loppet och 0- 
placeras. 

 
Efter att hund placerats i startboxen får den inte påverkas av 
hundförare eller annan genom tillrop, slag på boxen eller på 
något annat sätt. 

 

 
E9. Diskvalificering 

Tävlingsdomare ska diskvalificera hund som löper orent. Med 
oren löpning avses att hund anfaller och därmed hindrar 
medtävlande. Oren löpning föreligger dock inte om hund 
försvarar sig mot annan angripande hund genom att avvisa 
anfallet. 

Tävlingsdomare kan vidare diskvalificera hund som inte följer 
banan, stannar, stannar upp eller vänder under loppet eller löper 
mot banans riktning. Hund som på grund av skada eller kollision 
beter sig på sådant sätt ska dock inte diskvalificeras utan istället 
0- placeras. Reglerna för diskvalifikation och 0-placering gäller 
för alla hundar vars resultat ska registreras. 

 
Diskvalificerad hund hanteras enligt lydelsen D7. Indragande av 
tävlingslicens. 

 
Hund som på grund av skada, olyckshändelse eller därmed 
jämförbar anledning inte kan fullfölja loppet eller på annat sätt 
oavsiktligt stör loppet ska 0- placeras istället för att 
diskvalificeras. Vid skada på 0- placerad hund ska 
tävlingsveterinär avgöra när hunden åter får starta. Sådant 
beslut ska antecknas på domarprotokollet och 
veterinärrapporten. 

 
Hund som 0-placerats vid två på varandra följande lopp får inte 
delta i nytt tävlingslopp förrän 10 dagar förflutit, räknat från 
dagen efter tävlingsdagen. Om hunden vid sådant lopp åter 0- 
placeras ska hunden genomföra licenslopp enligt punkt D7d 
innan ny tävlingsstart får ske. 

 
I tävlingslopp där segraren diskvalificeras ska ingen 
segerdefilering genomföras. 

 

 
E10. Dött lopp 

I lopp där två eller fler hundars placering inte kan särskiljas, så 
kallat dött lopp, delas placeringen mellan de aktuella hundarna. 
Detta gäller dock inte i kvalificeringslopp där placeringen avgörs 
genom lottning. Sådan lottning genomförs av tävlingsdomare. 



E11. Ogiltigförklaring av lopp och omlopp och lottning 

Tävlingsdomare har rätt att besluta om att lopp ska 

ogiltigförklaras. Beslut om ogiltigförklaring kan fattas i följande 

fall: 
1. Om startboxen inte fungerat tillfredställande vid start. 

2. Om fel uppkommit på harattrappen eller dess mekanism eller 
om den i övrigt inte fungerat tillfredställande. 
3. Om loppet störts genom yttre påverkan så att det framstår 
som uppenbart att loppets sportsliga karaktär äventyrats. 
Innan tävlingsdomare fattar beslut om ogiltigförklaring ska hen 
inhämta kurvkontrollanternas uppfattning. 

 
Om lopp ogiltigförklaras kan omlopp ske. Omlopp får dock ske 
tidigast 30 minuter efter det att det ogiltigförklarade loppet 
avslutats. 
Innan omlopp får genomföras ska samtliga i loppet deltagande 
hundar genomgå ny veterinärbesiktning. Om tävlingsveterinären 
vid sådan besiktning beslutar om att hund ska utgå ska detta 
antecknas i tävlingsrapportens resultatruta. Tränare har rätt att 
stryka sin hund från omlopp utan att tävlingsförbud tilldelas den 
berörde hunden 

Hund som gått omkull i lopp får ej delta i omlopp. Vid tveksamhet 
avgör domaren om hund gått omkull. 
Hund får inte delta i mer än två tävlingslopp varav ett omlopp 
under en och samma tävlingsdag. Sådant lopp, inklusive 
omlopp, räknas som ett lopp avseende hunds vila mellan lopp. 

 
Den sammanlagt längsta tillåtna distansen en hund får springa 
samma tävlingsdag är 900 meter. 

 
I kvalificeringslopp där omlopp inte dömts som godkänt av 
tävlingsdomare, kan tävlingsledare besluta att tillämpa särskild 
lottning enligt nedan: 

Den hund som vid sina senast fyra starter är högst graderad av 
de deltagande hundarna deltar i lotteriet med sex lotter. Övriga 
hundar deltar med fem, fyra, tre, två respektive en lott i den 
ordning de graderats och placerats vid sina senaste fyra starter. 
Hundar som hamnar på samma gradering och placering deltar 
med samma antal lotter. Dragning sker därefter bland samtliga 
lotter. Den först dragna lotten anger segraren, den näst därefter 
dragna lotten anger loppets tvåa och så vidare. 

Hundar åsätts inte gradering för resultat erhållet vid lottning 
enligt denna bestämmelse. 

 

 
E12. Trial 

Ett godkänt trial ska innehålla minst 3 hundar. Hundar som fyllt 
sju, eller greyhounds som fyllt sex, kan dock erhålla klass genom 
ett sololopp, T1. På samma sätt kan hundar erhålla klass genom 
sololopp på distansen stayer, oavsett ålder. Genomförd T1 ska 
anmälas till förbundet. 

 

 
E13. Seedning av railer och widerunner 

Om en hund visar tydliga tendenser att vara "Railer" eller 
”Widerunner" vid startögonblicket ska denna hund bedömmas 
som antingen railer "R" eller widerunner ”W". Denna bedömning 
ska ske av A- domare på banan, i samband med tävlingslopp 
eller trials med minst fyra hundar, genom att domare antecknar i 
domarrapporten att en hund bedöms som antingen ”railer" eller 
"widerunner". Noteringen R eller W ska också föras in i 
resultatet, i rutan Anmärkning, när hundens resultat läggs in i 
SHCFs databas. Hund seedas efter två sådana bedömningar av 
två olika domare vid två olika tillfällen. Observera att det är 
hundens beteende vid start och omedelbart därefter (cirka 25- 30 
meter) som ska ligga till grund för bedömningen. Hundens 



positionering i kurvan saknar betydelse för bedömningen. 

 
Nya tävlingshundar ska inte seedas förrän efter minst fem 
genomförda starter. En seedning kan hävas på motsvarande sätt 
som den tillkommer. 

 
Seedad hund tilldelas antingen en innerbox eller ytterbox vid 
framtida anmälningar, oavsett vad hundägaren önskar. Vid 

lottning tilldelas en seedad hund box ett eller sex, beroende på 
seedning, innan övriga hundar fördelas. I de fall som flera 
seedade hundar hamnar i samma lopp så lottas dessa 
sinsemellan innan övriga hundar. Seedade railers (R) ska alltid 
hamna innanför övriga startande hundar, och widerunners (W) 
utanför. 

Seedning av hund anges i SHCFs resultatdatabas. 
 

 
E14. Klassificering av resultat 

Hunds resultat klassificeras i fem klasser där ett (1) avser den 
snabbaste klassen och fem (5) den långsammaste. Whippet och 
övriga raser klassificeras enligt faktisk klass i relation till 
greyhoundklasserna. Till grund för klassificering ligger varje 
hunds individuella tid jämförd med övriga hundars tider för 
aktuell tävlingsdag. 

 
Klassificerat resultat ska anges med en bokstav som avser 
distansen och en siffra som motsvarar den klass tiden motsvarar 
aktuell tävlingsdag. Bokstaven ska vara: 

 
Supersprint: S för greyhound (s för Whippet) (Ss för Saluki) 
Kort: K för greyhound (k för Whippet) (Sk för Saluki) 
Medel: M för greyhound (m för whippet) (Sm för Saluki) 
Långt: L för greyhound (l för Whippet) (Sl för Saluki) 

Övriga raser ges rasbokstav och den lilla distansbokstaven. 
Reslutat för saluki ges rasbokstaven S, exempelvis Ss, Sk. 
Borzoi ges rasbokstaven B, Italiensk Vinthund rasbokstaven I 
och Galgo rasbokstaven G. Nya rasbokstäver beslutas av 
SHCFs tävlingsansvarig. 

 
För att hundar ska kunna graderas en tävlings- eller träningsdag 
ska följande kriterier vara uppfyllda: 
- Loppet ska vara godkänt av domare. 
- Banan ska vara i tävlingsmässigt skick. 
- Minst tre (3) tider ska registreras på distansen. 
- En av domare godkänd tävlings-/träningsrapport ska meddelas 
förbundsregistret. 

 
Lopp, eller enstaka hundar, som av domare bedöms ej ska ligga 
till grund för klassning/klassas kan undantas från sådan. Berörda 
hundar tilldelas ej klass utan rapporteras som K-,M- eller L- och 
tiderna tas ej med i beräkningen av bankonditionen. 

 
Gränser för klasser, intervall och hur klassgränserna beräknas 
återfinns i bilaga 5. Intervallen kan justeras av SHCF och nya 
intervall anslås i så fall på SHCFs hemsida. 

 
Hund som ej erhåller tid ska ej tilldelas klass utan markeras med 
ett streck (-). Alla tider bättre än den tid som motsvarar 1,0 ska 
räknas som klass 1-tider. 

 
 

E15. Klassificering av hund 

Klassning sker utifrån de 3 senaste starterna på distansen. 
Hundarna tillhör den högsta klass den uppnått i dessa 3 lopp om 
den ha gjort den högsta klassen i 2 av dessa 3 lopp annars tillhör 
den klassen närmast under. ( Ex:1-2-1 blir klass 1. Men 2-3-3 
blir klass 3) 



 

Nylicensierad hund går in i klass under den som gjordes på 
licensloppet. Därefter ska hund som inte startat på aktuell 
tävlingsdistans ges samma klass som hunden har på närmaste 
distans. 

 
Hunds klass över supersprint och långdistans påverkas inte av 
denna regel, där har hunden den klass den erhållit i tävling eller 
trial oavsett klassning på medel- resp kortdistans. Hund som inte 
tidigare startat över långdistans rankas in i en klass lägre än den 
klass hunden har på medel. 

 
 

E16. Rättelse/Protest 

Domares eller Tävlingsledares beslut är inte möjliga att 
protestera mot eller i efterhand rätta till. SHCF har ingen 
befogenhet att justera resultat i efterhand. Enda undantaget är 
att om teknisk bevisning i form av målfoto kan påvisa felaktigt 
beslut. Sådan protest ska lämnas in till SHCF senast dagen efter 
genomfört lopp. 



F. Att arrangera tävling 

 
F1. Tävlingsinbjudan 

Varje sällskap ansvarar för att publicera sin egen 
tävlingsinbjudan på sällskapets egen hemsida samt att skicka in 
all information till SHCF för framtagandet av en gemensam 
tävlingsinbjudan. 

SHCF publicerar en gemensam tävlingsinbjudan. Utgivnings- 
dagar och deadlines för denna beslutas och meddelas av SHCF. 
Ändringar i inbjudan ska godkännas av SHCFs tävlingsansvarig 
och anslås på SHCFs och sällskapets hemsida. 

 
Tävlingsinbjudan ska innehålla all relevant information om den 
planerade tävlingsdagen. 

· information om var anmälnings- och/eller rankinglista finns 
att tillgå 

· information om var och när lottning sker 

· information om vid vilken tid som tävlande hund måste 
inställa sig vid banan (en timme innan start om ej annat 
anges) 

· information gällande tid och tillvägagångssätt för 
avanmälan och strykning 

· kontaktuppgifter till tävlingsledning 

· om och hur reservinträde tillämpas – gäller främst 
avancemang i cuper 

· om och hur eventuell seedning tillämpas 

· eventuella särskilda regler som gäller aktuell tävlingsdag 
eller tävlingslopp 

· de inbjudna loppens distans, vilken ras, klass, nationalitet 
eller övrig begränsning som finns för att delta i loppen 

· ekonomiska förutsättningar för de enskilda loppen, såsom 
startavgift, veterinäravgift, prispengar och eventuell 
reducering av prispengar vid icke fulla lopp 

 
Inbjudan ska innehålla alla förutsättningar som gäller för hund att 
delta i specifikt lopp. Anges till exempel uppifrån så innebär det 
att de högst rankade hundarna ska lottas in. 

 

Förutsättningar får inte ändras efter anmälningstidens utgång om 
inte reservation angetts i inbjudan. 

 
Uppstår tvivel om tolkning av inbjudan avgörs frågan av SHCF. 
Avser tävlingsarrangör att företa ändring av tidigare meddelade 
villkor och förutsättning för i tävlingen ingående lopp ska berörda 
deltagares godkännande inhämtas för att ändringen ska bli 
bindande för dessa. 

 

 
F2. Anmälan och avanmälan till tävling 

Tävlingsanmälan ska ske via SHCFs webbanmälan och ska 
minst innehålla de uppgifter som är markerade med *, dvs 
hundnamn, idmärkning, datum, bana, distans, önskat boxval, 
cup/ej cup, anmälare och kontaktinformation. 

Det finns möjlighet att ange att man vill delta med sin hund 
endast om den kommer med i ett specifikt lopp – då anger man; 
endast + loppnamn i rutan för Övrigt. 
I anmälan kan också anges om man vill stå som reserv till ett 
lopp. 

 
Alterrnativanmälan används om man önskar att hunden ska tävla 
på en annan bana, ifall en tävling blir inställd eller om man inte 
kommer med i önskat lopp. 

 
Övrigtfältet ger anmälaren möjlighet att närmare begränsa eller 
utöka sin anmälan. Hundägare kan inte genom anmälan undvika 
att möta andra hundar än sina egna. Om sådant krav anges och 
två hundar med samma tränare enligt ranking hamnar i samma 



lopp stryks den lägst rankade hunden, om ej annat anges. 
(Om hund är inbjuden till lopp som rankas nedifrån stryks 
istället den högst rankade hunden.) 

Övrigtfältet kan också användas till andra praktiska förbehåll 
såsom att hunden bara ska delta om en annan tränares hund 
kommer med i lopp eller om tränaren vill att exempelvis minst 
två av tränarens hundar får delta i tävling. 

Det finns dock vissa förbehåll som ej får göras; 

- Om en tränare begränsar sin anmälan med att man ej vill 
möta en specifik annan hund (och då alltså ej sin egen - se 
ovan) 
så kommer den anmälan tas bort innan rankinglistan upprättas. 
- Om en tränare begränsar sin anmälan med att man inte vill 
möta en viss klass (som ligger inom intervallet 2 klasser för 
greyhounds (3 för whippet och övriga raser) så kommer den 
anmälan tas bort innan rankinglistan upprättas. 

 
Om man ej önskar att delta i cup eller annat lopp med flera 
omgångar ska detta anges i anmälan. 

 
Om flera anmälningar inkommit för samma hund är det den 
senaste som gäller. Anmälningstiden går normalt ut söndagen 
innan tävling, klockan 20.00. Efter anmälningstidens utgång kan 
inga nya hundar tillkomma och inga ändringar tillåts. 

Anmälningstiden kan vara en annan vid exemplevis SM eller vid 
andra veckotävlingar om så anges tävlingsinbjudan, efter 
godkännande av SHCF. Även vid dessa tillfällen anmäls 
hundarna via SHCFs hemsida. 

 
Anmälan är bindande och det åligger den som anmält hunden att 
kontrollera om hunden inlottats i den aktuella tävlingen. 

 
Hundägare kan avanmäla sin hund, utan särskild anledning till 
klockan 12 dagen efter utgången anmälningstid. I de fall hund 

tävlar mitt i veckan justeras denna tid till dagen efter genomförd 
tävling. Efter denna tid räknas en avanmälan som en strykning. 

 

 
F3. Upprättande av rankinglista 

För att avgöra vilka hundar som kvalificerar sig till de olika 
loppen måste en rankinglista upprättas. Senast dagen efter 
anmälningstidens utgång översänder SHCF en rankinglista 
till sällskapens tävlingsledare. 

 
Anmälda hundar rankas alltid per anmälningstidens utgång, 
Rankinglistan ska publiceras på sällskapets hemsida efter 
klockan 12 på måndagen (eller motsvarande vid 
veckodagstävling) utan ifyllda kommentarer. 

 
Första steget i upprättandes av en rankinglista är att ordna 
hundarna på respektive distans efter deras klass. Hundar som 
har samma klass särskiljs genom att lista de fyra senaste 
prestationerna oavsett distans. Bästa prestationen skrivs först i 
rankingen och därefter den näst bästa prestationen o.s.v. En 
hund som i sina senaste starter har noterat klasserna 4324 ges 
allstå rankingraden 2344. 

 
Vid samma rankingrad särskiljs hundarna efter den senaste 
prestationen och i löpande ordning. Om två eller flera hundar har 
exakt samma rad så jämförs hundarnas placering de fyra 
senaste starterna, med utgångspunkt från den senaste 
prestationen. Vid exakt samma rad inom prestation och placering 
så tillgrips lottning. 

 
Har hunden en nolla (0) räknas den som en sexa (6), alltså en 
klass sämre än den lägsta klassen i systemet. För hundar som 
har färre prestationer än fyra så räknas alla prestationer upp till 



fyra stycken en klass lägre än den sämsta prestationen. 

 
Ranking för raka lopp (Namngivna/graderade lopp med endast 

en omgång) 
Om man bjudit in till ett lopp för hundar uppifrån så är det de 

högst rankade hundarna som ska lottas in, oavsett om ägaren i 
anmälan angivit loppet eller ej. Enda undantaget är om någon 
Cup eller annan tävling med flera omgångar angivits. 

Hundägaren kan inte välja att gå utanför ett namngivet lopp om 
man är bland de högst rankade. I så fall får hunden gå en 
alternativ distans, om så angivits i anmälan. 

 

 
F4. Fördelning av hundar för tävlingslopp 

Innan fördelningen av hundar påbörjas ska alla hundar 
kontrolleras mot aktuell tävlingslista. I denna kontrolleras att de 
anmälda hundarna är aktuella för start för det angivna datumet. 

 
Rankingen används sedan för att placera hundarna i rätt lopp 
eller i rätt cup. Man bör inte skapa lopp med färre än fyra 
deltagande hundar, annat än i undantagsfall. Om loppet enligt 
ranking kommer att innehålla hundar från fler än två klasser för 
greyhounds respektive tre för whippets och övriga raser ska 
tränarna till de hundar som tillhör de lägre klasserna ge sitt 
medgivande. (Ex. Om ett greyhoundlopp innehåller hundar från 
klass 1, 2 och 3 så måste klass 3-hundarnas tränare ge sitt 
godkännande.) 

 
Hundar flyttas mellan distanser endast om det är motiverat för att 
få jämnare klass i ett lopp. Detta får bara ske efter hundägarens 
medgivande, på förfrågan från tävlingsledare. 

 
Om en hundägare anmält två hundar på samma distans och 
villkorat att de inte får mötas och de kommer i samma lopp enligt 

ranking så stryks den lägst rankade av hundarna, om ej annat 
anges. 

 
Tävlingsledningen äger rätt att sätta in reservhund i lopp där 
vakans uppstått. En reservhund är en hund som är anmäld till 
tävling inom anmälningstid men inte erbjudits möjlighet att delta i 
annat lopp. 

 
Seedning 

I cuper där seedning förekommer lottas först de seedade 
hundarna in i olika lopp, sedan lottas övriga hundar in i loppen så 
att de blir fulla alternativt innehåller lika många hundar. Därefter 
sker lottning av startbox i vanlig ordning. 

Seedning tillämpas endast i första omgången, därefter tillämpas 
resultatseedning 

 
Uppfödarseedning ska tillämpas i årgångslopp 

Ägarseedning tillämpas i lopp med fler än en omgång. 

Storloppseedning tillämpas om arrangören angivit detta i 

inbjudan. Antalet seedade hundar ska vara samma som antalet 

omgångar. 

Resultatseedning tillämpas i mellanomgångar i större cuper. 

Detta betyder att de hundar som gått vidare sorteras så att 1:or, 

2:or, 3:or och ev 4:or fördelas i de olika loppen så att summan av 

placeringar i respektive lopp blir så lik som möjligt. Man bör 

också ha i beaktande att loppen ska bli så rättvisa, i fördelningen 

av exempelvis vinnare, som möjligt. 
 

Ex; Om man inför en semifinal, med tolv hundar, har 
kvalificerade hundar från tre kvallopp med fyra från varje lopp 
betyder det att man har 3 x (1+2+3+4)= 30 placeringspoäng att 
fördela. Detta innebär 15 placeringspoäng till varje lopp. Detta 
kan uppnås genom att man tar två 1:or, en 2:a, en 3:a och två 



4:or i ett lopp. Detta loppet får då placeringspoängen 15. Det 
andra loppet får då följdaktligen en 1:a, två 2:or, två 3:or och en 
4:a vilket också ger placeringspoängen 15. 

 

 
F5. Lottning av startboxar: 

Lottning till tävling är offentlig och företas på tid och plats som 
anges i tävlingsinbjudan. 

 
Hundägare anger vid anmälan boxval enligt följande fyra 
alternativ: 
I (Inner) 
MI (Mitten/Inner) 
MY (Mitten/Ytter) 
Y (Ytter) 

Vid lottningen placeras alltid hundar med Y som val ut först, först 
dragen Y hund får box 6 därefter box 5 osv. I andra hand 
placeras hundar med valet I. Hundar som valt I får box i 
ordningen 1-2-3-4-5-6. Sedan placeras hundar som valt MI i 
ordningen: 3-4-2-1-5-6 och sist de med valet MY som får box i 
ordningen: 4-5-3-6-2-1. 

Om lottning gjord enligt ovan innebär att MY hamnar innanför MI 
ska MI-hund/hundarna flyttas inåt de steg som behövs. 

Extremhundar kan seedas enligt de regler som redan finns och 
då får en widerunner (W) alltid box 6 och en railer box 1 innan 
övriga hundar lottas. 

Ändring av lottning: 

De ändringar som görs ska annonseras ut på hemsida så att 
berörda hundägare kan ta del av dessa. Omlottning ska ske om 
hund felaktigt lottats in i lopp. 

Överlottning: 

I cup där eventuella strykningar ger en ojämn fördelning i de 
ingående delloppen, tillämpas om möjligt överlottning. I första 
hand lottas hundar med samma startbox som den strukna 
hundens över till det andra kvalloppet. Vid överlottning ska 
hänsyn tas till eventuella seedningar. 

 

 
F6. Hundar ägda av utländska tränare 

Hund som tävlat på en svensk bana rankas enligt sina svenska 
resultat om de inte är äldre än sex veckor. För hund med resultat 
äldre än sex veckor används samma metod som för hund som ej 
tävlat i Sverige för att få fram aktuell rankingrad (se nedan). 

Detta sköts av förbundets registeransvarig. 
 

 
F7. Hundar utan registrerade resultat i SHCF databas: 

( exempelvis utländska hundar) 

För anmälda hundar som inte finns registrerade i SHCF databas, 
biträder sällskapet att förse SHCFs registeransvarig med 
nödvändiga uppgifter i god tid innan tävlingen. Uppgifterna ska 
omfatta, hundnamn (som det anges i hundens stamtavla), 
födelsedata, kön, färg, härkomst, sällskapstillhörighet, tränare, 
uppfödare, ägare, födelseland, antal starter, placeringar samt de 
2-4 senaste raderna. 

 
För att hund som aldrig tävlat i Sverige ska kunna rankas 
kontrolleras hundens senaste starter och dessa tider jämförs 
med banrekord och normaltid på banan/banorna där tiderna 
noterats. Utifrån detta ges resultaten en klassning enligt det 
svenska systemet. 



 

Hundar, med utländska tränare, som innehar FCI-licens kan 
deltaga i svenska tävlingar. För dessa ska motsvarande uppgifter 
skickas in för att möjliggöra registrering och klassning av hund 
inför tävling. 

 

 
F8. Framställan av startlista 

Då lottningen är klar skickas uppgifterna till 
RegSHCF@gmail.com för framställning av Startlistor. 

 
Uppgifter som ska skickas med lottningen är; Tävlingsdatum, 
tävlingsbana, loppnummer, loppnamn, poängram på loppet (se 
särskilda regler) prispengar, starttid (för varje lopp), distans (i 
meter), startbox och hundarnas namn. I de fall det finns 
reservhundar rapporteras även dessa tillsammans med den 
aktuella distansen. 

 

 
F9. Resultatrapportering 

Efter avslutad tävling ska resultaten matas in på resultat.shcf.se 
enligt de instruktioner som anges där. Lösenord fås av 
förbundets registeransvarig. Resultaten måste lämnas in innan 
klockan 23.59 samma dag som tävling avhållits. 

 
En kopia av tävlingsrapporten, domarrapporten samt 
veterinärrapporten sänds därutöver till regSHCF@gmail.com 
alternativt till brevledes, till registeransvarig. Strukna hundar och 
dessa strykningars orsak rapporteras i samband med detta. 

 
Trial och licenslopp rapporteras så fort som möjligt i för detta 
avsedd mall till regSHCF@gmail.com. Mallen kan hämtas från 
SHCFs hemsida. Observera att hundarnas registreringsnummer 
måste anges i sin helhet vid denna rapportering. 

F10. Särskilda regler 

 
A. Tävlingsdagar på veckodagar 

Vid de tillfällen som det hålls tävlingar mitt i veckan så kräver det 
särskilda rutiner för de sällskap som tävlar helgen efter, om det 
finns hundar anmälda till båda tävlingarna. 

Lottning kan inte genomföras förrän dagen efter 
veckodagstävlingen då de berörda hundarnas resultat kan 
påverka sammansättningen av loppen. Dessutom måste 
resultaten komma in i databasen så de kommer med i startlistan 
för nästa tävlingsdag. Dessa hundar ska också ges möjlighet att 
avanmäla sig fram till klockan tolv dagen efter. 

Om dessa hänsyn är svåra att ta måste det anges i 
tävlingsinbjudan att man inte kommer att bereda plats för hundar 
som deltar i veckodagstävlingen. 

 
 

C. Tävlande med hundar av ovanliga raser 

För raser där det, i vårt register, finns färre än 20 registrerade 
hundar gäller speciella regler. 
För dessa raser får officiella resultat registreras även för lopp där 
endast två hundar deltar. Vid sammansättning av lopp behöver ej 
de vanliga reglerna kring klasskillnad (F4) tillämpas, dock bör 
tävlingsledaren tillfråga tränaren om stora klasskillnader finns 
bland de anmälda hundarna. 
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G. Regler för SM 

 
G1. Att arrangera SM 

Tidpunkten för Svenskt Mästerskap i hundkapplöpning fastställs 
av SHCF. Ansvaret att anordna tävlingen utdelas av SHCF. 
Sällskapen kan ansöka om att få anordna SM. Ansökan ska vara 
SHCF till handa senast den 15 september två år innan SM-året. 
SHCF utser för varje SM-tävling en förbundskontrollant som ska 
ge råd och anvisningar till utsedd arrangör under 
förberedelserna. Denne ska också övervaka att genomförandet 
blir korrekt och i full enlighet med gällande regler och 
bestämmelser. 

 
SHCF ska godkänna av arrangören föreslagen inbjudan. SHCF 

fastställer även dagsprogram samt ska godkänna av arrangören 

föreslaget tidsprogram, förutsättningar för boende och övriga 

relevanta omständigheter för deltagarna. 

 

Genomförandet av alla SM-tävlingar styrs av 
hundkapplöpningens övriga regelverk. Nedan redovisas därför 
endast de bestämmelser som avser specifikt SM-tävlingarna. 

 

 
G2. Att deltaga i SM 

Endast medlem i sällskap anslutet till SHCF får anmäla hundar 
till SM. För deltagande krävs att hundens ägare/tränare fullgjort 
alla sina förpliktelser gentemot sällskap och SHCF innan 
anmälningstidens utgång. För deltagande i SM krävs att 
hundens ägare/tränare är folkbokförd i Sverige. 

G3. SM Klasser 

Svenskt Mästerskap avgörs i flera olika klasser. Till SM ska 
följande klasser inbjudas; 
Whippet Veteran (Kort) 12 hundar 
Whippet Sprint (Kort) 12 hundar 
Whippet Tik (Medel) 12 hundar 

Whippet Öppen Klass (Medel) 12 hundar 
Greyhound Veteran (Kort)12 hundar 
Greyhound Sprint (Kort) 24 hundar 
Greyhound Tik (Medel) 24 hundar 
Greyhound Öppen Klass (Medel) 24 hundar 

 
Om arrangerande sällskaps bana erbjuder flera alternativa 
medeldistanser tas beslut angående vilken av distanserna som 
Svenskt Mästerskap ska avgöras över av SHCF. 

 
I de fall klasserna inte fylls tas beslut om sammanslagning eller 
inställda klasser av SHCF. För att klass ska genomföras bör 
minst 10 hundar vara anmälda vid lottningstillfället. 

 
För att starta en ny klass krävs beslut från SHCF. En ny klass 
kan startas då det i aktuell kategori avgjorts minst fem officiella 
lopp med minst 20 olika deltagare i klassen under ett år. Ny klass 
kan efter taget beslut frivilligt anordnats av arrangör som redan 
beviljats SM. Obligatorisk blir klassen först då nästkommande 
SM-tävling, efter beslutet, delas ut. 

 

 
G4. Seedning 

I Svenskt Mästerskap tillämpas storloppsseedning och 
ägarseedning i första kvalomgången, därefter tillämpas 
resultatseedning. 



G5. Reserver 

Till SM tillämpas inget resevinträde. 
 

 
G6. Kvalificering 

Om inget annat anges går de tre främsta från varje lopp vidare i 
tävlingen. I de fall loppen ej fylls kan andra regler för vidare 
avancemang tillämpas, då efter beslut av SHCF. Sådant beslut 
ska annonseras i samband med lottningen av de aktuella loppen. 



H. Anläggning, Teknik och Funktionärer 

 
H1. Krav på anläggningar 

Varje sällskap ska se till att tävlandet är säkert för såväl djur som 
människor. Anläggningarna ska även uppfylla eventuella krav 
som myndigheter och kommuner ställer för offentliga 
tillställningar. Tillståndsgivet sällskap eller annan tillståndsgiven 
organisation svarar genom sin styrelse för att tävlingar och 
verksamhet i övrigt anordnas och genomförs i enlighet med detta 
regelverk samt övriga av SHCF utfärdade stadgar, anvisningar 
och föreskrifter. 

 
Sällskap eller annan organisation som önskar anordna 
hundkapplöpningstävlingar och träningsverksamhet kan efter 
ansökan hos SHCF erhålla tillstånd för detta (sanktion). Ansökan 
om sanktion ska ske skriftligen varje år enligt anvisning från 
SHCF. SHCF kan ålägga tävlingsarrangör eller annan 
tillståndsgiven organisation att till SHCF betala viss 
evenemangsavgift per år eller per tävlingsdag, s.k. 
sanktionsavgift. 

 

 
H2. Distanser 

Tävlingsbana ska, vara uppmätt av SHCF eller av SHCF utsedd 
person. Uppmätning ska avse alla på banan förekommande 
tävlingsdistanser varvid utmärkning ska ske av såväl startburars 
placering som öppningspunkt och mål. 

Tävlingsdistanserna är: 
- supersprint, upp till 110 meter (endast för hund som fyllt 6 år) 
- kortdistans, upp till 350 meter 
- medeldistans, upp till 550 meter 
- långdistans, upp till 900 meter 
Samtliga distanser avser en tänkt linje, löplinjen, uppmätt 1 
meter ut från banans räls eller innersarg. Vid ombyggnad av 

bana eller om banlängden av annan orsak har förändrats ska 
detta anmälas till SHCF. SHCF förordnar ny uppmätning som 
ska utföras av person utsedd av förbundet tillsammans med 
banansvarig person. 

 

 
H3. Besiktning av banan 

Besiktning ska utföras varje år. Sällskaps banansvarig ska utföra 
egenkontroll av banan och protokoll från denna ska insändas till 
SHCF innan sanktion för tävling kan medges. En 
utökad besiktning kan även beslutas av SHCF och ska då 
utföras av annan person som bemyndigats av SHCF. 
Den årliga besiktningen sker enligt checklistan i Bilaga 6. 

 
Inför varje tävling ska besiktning av anläggningen utföras. 
Besiktningen sker av domare, tävlingsledning och eventuell 
banansvarig. Vid besiktningen ska nedanstående kontrolleras; 

 
- Kontroll av underlag (sand) 

Hårdhet – bevattning, ”packning” av banan 
Jämnhet i underlag såväl som i utformning och horisontellt 
plan 

- Kontroll av startboxar 
Galler, inredning och bakdörrar 
Funktion 

- Kontroll av ytterstaketet 
Reklamskyltars upphängning 
Stoppskynken 

- Kontroll av innerstaket 
- Kontroll av räls/vajer till harmaskin 
- Kontroll av akutbil 
- Kontroll av bår 



Protokoll över verkställd besiktning eller uppmätning tillställes 
SHCF. 

 
Sällskap och organisation som bedriver träningsverksamhet ska 
tillse att banans kondition och tekniska utrustning 
överensstämmer med de krav som ställs vid sanktionerad 
tävling. Vid träningsverksamhet, där hunds resultat vid trial/licens 
ligger till grund för anteckning i SHCF´s register, ska sällskap 
tillse att domare och erforderliga funktionärer finns på plats för 
genomförandet och säkerställandet av resultatet av sådan 
träning. 

 
SHCF:s kontrollant övervakar att tävling och officiell träning 
genomförs i enlighet med detta regelverk. Kontrollant är normalt 
tävlingsdomare, men kan vara annan av SHCF bemyndigad 
person. 

 

 
H4. Teknisk utrustning, 

SHCF är den instans som godkänner teknisk utrustning. Endast 
utrustning som godkänts får användas. 

 

 
H5. Depå, 

Vid tävlingsbana ska finnas ett anvisat, avgränsat område för de 
i tävlingen deltagande hundarna, en depå. I depån ska finnas ett 
område för id- och veterinärkontroll med erfoderlig utrustning. 
I depån ska det finnas möjlighet att kyla av hund efter lopp. 

 

 
H6. Harattrapp 

Hur haren ska framföras under lopp framgår av Bilaga 8. 
Harföraren bör inte köra haren i lopp där egen hund deltar. 

Harvagnen får bara undantagsvis köras när hundarna befinner 
sig på banan inför och efter start. Harvagnen bör inte bringas i 
rörelse förrän samtliga hundar befinner sig i startboxarna. Om 
harvagn drivs med inbyggd motor får denna inte startas förrän 
hundarna kallats till start och befinner sig i startområdet 
omedelbart bakom startboxarna. 

 
I det fall harmaskin stannar på grund av elektriskt eller mekaniskt 
fel eller inte utlöser öppningsmekanismen till burarna ska 
domaren beordra att hundarna omgående tas ur burarna och 
lämna banan. Först därefter startar felsökningsarbetet och 
efterföljande provkörning av harmaskinen. När provkörning har 
genomförts och funktionen säkerställts kallas det till start för den 
avbrutna starten. 

 

 
H7. Målbedömning och tidtagning 

Vid tävling ska ordningsföljden i mål avgöras av måldomare, med 
stöd av målfoto. Tidtagning ska ske fotoelektriskt, alternativt med 
målfotoutrustning med integrerad tidtagning samt med minst ett 
manuellt stoppur som mäter tiden för segrande hund. 

Målfoto ska tas vid målgång i varje lopp. Målfoto ska därefter och 
intill dess en timme förflutit från målgång i sista tävlingslopp 
hållas tillgängligt. Målfoton ska arkiveras hos tävlingsarrangören 
i minst tre månader efter tävlingen. 

 
Tid i lopp beräknas från det att starboxarnas främre lucka 
öppnats i 45 graders vinkel till underlaget, till dess hunden med 
sin nosspets passerar mållinjen. Tidtagning anges tid ned till 
hundradelar av en sekund 

 
Banrekord kan godkännas då tidtagning skett med fotoelektrisk 
utrustning eller målkamera med integrerad tidtagning. Banrekord 
godkänns av domare varefter uppgifterna förs in i SHCF:s 



register. Banrekord registreras endast i officiellt tävlingslopp där 
minst tre hundar deltar. 

 

 
H8. Uppfångande av hund 

Efter tävlingslopps avslutande ska deltagande hundar 
avskärmas från övriga delar av tävlingsbanan med 2 skynken, 
ett framför och ett bakom hundarna. 

Instruktioner för skynken finns i bilaga 9. 
 

 
H9. Funktionärer 

Enskild person kan av sällskap efter genomgången utbildning 
meddelas tillstånd att verka som funktionär vid tävling. 
Sällskapen ansvarar för att ge funktionärer erfoderlig utbildning 
för de olika funktionärsuppgifterna. 

 

 
H10. Tävlingsledare 

En av sällskapen utsedd tävlingsledare ansvarar för tävlingens 
genomförande. Tävlingsledaren beslutar i alla till tävlingen 
hörande tekniska och/eller organisatoriska angelägenheter, 
såvida dessa inte ska avgöras av tävlingsdomare. Tävlingsledare 
kan beordra dopingprovtagning. 

 

 
H11. Tävlingsdomare 

Tävling får endast dömas av den som av SHCF blivit utbildad, 
licensierad och godkänd som A-domare. Trial- och Licenslopp får 
även dömas av B-domare. Sololopp får även dömas av C- 
domare. Domare bör inte döma lopp där egen hund deltar. 

Tävlingsdomare kontrollerar inför varje tävling att utrustning och 
bananläggning överensstämmer med detta regelverk. 

 
Tävlingsdomare avgör ensam alla frågor rörande tävlingsloppen, 
från det att hundarna beordrats in på banan till dess att loppet 
avslutats och hundarna fångats in. Tävlingsdomare kan dock 
innan beslut fattas inhämta andra funktionärers bedömning. 

Tävlingsdomare är att anse som SHCF:s representant och fattar 
beslut under tävling i SHCF:s namn. Tävlingsdomare kan 
beordra dopingprovtagning. 

 
Tävlingsdomare ska även i övrigt övervaka att tävlingen 
anordnas och genomförs enligt detta regelverk Tävlingsledare 
och funktionärer har i detta avseende att rätta sig efter 
tävlingsdomares beslut och anvisningar. 

 

Domare ska ifylla domarprotokoll över genomförd tävling. Detta 
protokoll ska insänad till SHCF samt tillhandahållas på banan. 

 

 
H12. Kurvkontrollant 

Tävlingsdomare ska under lopp biträdas av kurvkontrollanter, en 
i varje kurva. Sällskapen utser kurvkontrollanter och ansvarar för 
att de får erfoderliga kunskaper för sin uppgift. En kurvkontrollant 
kan även bemyndigas genom en A-domares godkännande. 

 

 
H13. Måldomare 

Det ankommer på måldomaren att fatta beslut om 
ordningsföljden i mål och göra andra målbedömningar. 
Måldomaren ska använda sig av målfoto när detta finns. 

 

 
H14. Starter 

Startfunktionär (starter) ska före hundarnas inträde i startboxarna 

kontrollera att deltagande hundar är korrekt utrustade. I de fall 

som brister upptäcks äger starter rätt att vidta erforderliga 

åtgärder. 



 

Hundar ska insättas i startboxarna i ordningen udda startnummer 
först och därefter jämna startnummer. Starter har dock rätt att i 
undantagsfall frångå denna startordning 

Hund som inte inom 30 sekunder från startfunktionärs order om 
insättande i startbox kan placeras i boxen ska anses ha 
startvägrat. Sådan hund ska tas ur loppet och 0-placeras. Om 
startvägran bestämmer startfunktionär. 

 
Hund som efter det att den insatts i startbox och bakre lucka 
stängts vänder sig i boxen får endast vändas rätt en gång. 

Vändande av hund i startbox får ske av startfunktionär eller 
tränare på beordran av startfunktionär. Står hund felvänd efter 
det att loppet startat ska den, om möjligt, tas ur loppet och 0- 
placeras. 

 
Efter att hund placerats i startboxen får den inte påverkas av 
hundförare eller annan genom tillrop, slag på boxen eller på 
något annat sätt. 

 

 
H15. Depåpersonal 

Funktionär i depån ska, i god tid innan lopp, samla upp 

deltagande hundar i nästföljande lopp. Depåpersonal ska 

kontrollera att deltagande hundar är korrekt utrustade och att 

tränarna bär godkända klubbkläder. I de fall som brister upptäcks 

äger depåpersonal rätt att vidta erforderliga åtgärder. 

Depåpersonalen instruerar även deltagande inför och under 
defilering. 



I. Doping och dopingprovtagning 

 
I1. Doping 

All form av medicinsk eller annan behandling av hundar med 
preparat upptagna som dopingpreparat och som syftar till att 
påverka hundens prestationsförmåga eller temperament är 
förbjuden. Det ankommer på varje hundägare/tränare att känna 
till vad som stadgas i ”Nationella dopingreglementet för hund”. I 
den kompletterande ATC-förteckningen till dopingreglementet 
återfinns aktuella substanser och karenstid för dessa. 

 

 
I2. Dopingkommitté och expertgrupp 

Frågor om otillåten behandling och doping bereds av en 
dopingkommitté utsedd av SKK. I kommittén ingår ledamöter 
med särskild veterinärmedicinsk sakkunskap. 

För bedömning av dopingprov med positivt utfall svarar en 
särskilt utsedd expertgrupp bestående av veterinärmedicinska 
experter. Expertgruppens bedömning och dopingkommitténs 
utlåtande över huruvida det positiva provet ska betraktas som 
doping eller inte ska tillställas SHCF som vid konstaterad doping 
har att överlämna ärendet till SHCF:s ansvarsnämnd enligt 
förbundsstadgan § 7.03.01-7.03.06. 

 

 
I3. 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 och annan 
person som bemyndigats därtill av SHCF. Utväljande av hund för 
provtagning kan ske av SHCF eller person förordnad av 
organisationen. Förordnad person kan t.ex. vara tjänstgörande 

banveterinär, tävlingsdomare, eller annan utsänd med 
kontrollfunktion. 

 
Företrädare för berörd myndighet kan i enlighet med lag eller 
avtal också ha rätt att beordra provtagning. Sådan persons 
behörighet ska styrkas innan provet tas. Provtagning ska ske 
omedelbart efter beslut eller så snart det kan ske. 

 
Provtagning avser i första hand urinprov men kan även gälla 
blodprov. Vid blodprovstagning ska veterinär utföra 
provtagningen. Urinprov kan tas av för ändamålet utbildad 
personal. SHCF kan utse person för provtagning. 

 
Om provtagning företagits ska SHCF ofördröjligen underrättas. 
Provtagning ska även meddelas tävlingsdomare. 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. Registrerad hundägare eller den som registrerats 
som tränare för hunden äger rätt att närvara personligen eller 
genom ombud vid provtagningen. 

 
Registrerad person och hund som inte ställs till förfogande 
avstängs till dess orsak om uteblivande klargjorts varvid 
eventuella påföljder beslutas. 

 

 
I4. Rutiner vid dopingprov 

SHCF tillhandahåller för ändamålet avsedd utrustning för 
provtagning. Sällskapen ansvarar för att hålla sin utsutning 
aktuell. 

 
Materialet ska omfatta: 

· Urinprovsburkar 



· Blodprovsrör 

· Redskap för insamling av urinprov 
· Plasthandskar, engångs- 
· Handhavandeformulär 
· Protokollset inkl. streckkodsetiketter 
· Frigolitförpackningar samt kartonger för postbefordran. 
· Adressetiketter 
· Kuvert 
· Anvisningar för provtagningen, insändande av prov etc. 
· Loggbok 

· Eventuellt porto 
 

Det åligger provtagaren att innan provtagningen inleds noga läsa 

igenom, och därefter tillämpa anvisningarna och att då 

förseglingen brutits kontrollera att utrustningen är komplett. 

 

Provtagare påbörjar provtagningen med att meddela ansvarig för 
utvald hund att hunden ska lämna dopingprov samt var och när 
det ska ske. Ansvarig för hunden, eller ombud för denne, ska 
närvara hela provtagningen för att provet ska vara giltigt. 

Hundens identitet kontrolleras innan provtagning påbörjas. 
Ansvarig för hunden har rätt att förse den med dryck endast i 
form av rent vatten under provtagningen. 

 

a. Urinprov 

Då urinen samlats upp (med speciella redskap) ska den för 
hunden ansvarige övervaka när provtagaren genomför 
nedanstående moment. 

 
Uppsamlingskärlets innehåll fördelas i två provburkar (A- resp. 
B-prov) så att de kommer att innehålla minst 20 ml vardera. Om 
tillräcklig urinmängd ej erhållits inom rimlig tid tas blodprov. Den 
ansvarige för hunden har rätt att välja burkar. Locken påtrycks 
noggrant och går ej att öppna igen utan att perforeringen bryts. 

Provburkarna, inte locken, märks med streckkodsetiketter från 
bifogat protokollset. Den för hunden ansvarige ska ges möjlighet 
att kontrollera att etikettens och protokollets kontrollnummer 
överensstämmer med varandra. 
Burkarna förpackas i frigolitlåda och kartong, som förslutes med 
öppningssäker tejp och förses med adressetikett. Provet förvaras 
sedan kylt och oåtkomligt för obehöriga tills att det skickas till 
laboratoriet. 

 

b. Blodprov 

Veterinären/provtagaren tar blodprov, 2 x 7 ml, i 
provtagningsutrustningens två gröna vacutainerrör, samt 1 x 6 ml 
i utrustningens gula vacutainerrör (A- resp. B-prov). Alla tre rören 
ska alltså vara fyllda. Det gula röret innehåller en gele vilket gör 
att detta blodprov kan frysas ner och användas som B-prov. 

 
Då blodprovet tagits ska den för hunden ansvarige övervaka när 
provtagaren genomför nedanstående moment. Hunden ska 
medföras och ID-kontrolleras igen. 

 
Blodprovsrören märks med streckkodsetiketter från 
protokollsetet. Ansvarig för hunden ska ges möjlighet att 
kontrollera att etikettens och protokollets kontrollnummer 
överensstämmer med varandra. Rören förpackas i frigolitlåda 
och kartong, som förslutes med öppningssäker tejp och förses 
med adressetikett. Provet förvaras sedan kylt och oåtkomligt för 
obehöriga tills det skickas till laboratoriet. 

 

 
I5. Handhavandeformulär/protokoll 

Vid all provtagning används ett handhavandeformulär som ifylls 
och bifogas proven. Protokollet ska undertecknas av ansvarig för 
hunden, provtagare eller eventuell veterinär med 
namnförtydligande. 



Protokollet sänds enligt följande 

· Blankett 1, ska sändas till SHCF. (vit) 

· Blankett 2, ska sändas till banan/tävlingsarrangör. (gul) 
· Blankett 3, ska sändas med proverna till laboratoriet. (blå) 

· Blankett 4, lämnas till hundens representant. (rosa) 
Undertecknande av protokollet innebär att provtagningen skett 
på ett korrekt och fastställt sätt. 

 

 
I6. Hantering av negativt analysresultat 

Vid negativt analysresultat av dopingprov ska hundägare och/ 
eller registrerad tränare ofördröjligen underrättas. Detsamma 
gäller i det fall då ansvarsnämndens beslut blir friande. I det 
senare fallet ska interimistiskt avstängningsbeslut omedelbart 
hävas. 

 

 
I7. Rutiner vid positivt dopingprov 

Vid positivt dopingprov ska SHCF: 
1. Bedöma den samlade hanteringen i enlighet med 
anvisningarna för dopingprovtagning och säkerställa att alla 
rutiner följts. 

2. Meddela dopingkommissionen att svar rörande positivt 
dopingprov har inkommit från anlitat laboratorium. 
3. Beordra analys av b-provet. 
4. Utifrån resultatet av a-provet teoretiskt bedöma vilken sanktion 
som kan komma i fråga i avseende på förseelsens art i enlighet 
med gällande stadga. Sanktionen ska inte kunna utgå för längre 
tid än vad som senare kan bli aktuellt vid en slutprövning. 

5. Meddela berörd medlem att positivt prov inkommit samtidigt 
som interimistisk avstängning av hund och ansvarig för hund 
meddelas. 

6. Berörd medlem uppmanas att inom 14 dagar inkomma med 
förklaring samtidigt som en beskrivning av den kost, vitaminer, 

kosttillskott etc. som givits hunden inför tävlingen/träningen. 

7. Resultat av b-prov jämte den berördes förklaring insändes till 
dopingkommissionen för utlåtande. 
8. Sammanställning av a-prov, b-prov, den enskildes förklaring 
och redogörelse samt dopingkommissionens utlåtande 
sammanställs för vidarebefordran till SHCF Ansvarsnämnd. 

9. SHCF Ansvarsnämnd avgör var dopingbrottet ligger på 
skalan, ringa dopingbrott, dopingbrott eller grovt dopingbrott och 
beslutar om påföljd. 

10. Ansvarsnämndens beslut fastställs sedan av 
förbundsstyrelsen som meddelar den berörde det definitiva 
beslutet om påföljd. Härvidlag ska beslut om omfördelning etc i 
enlighet med stadgan innefattas, omfördelning berör resultat 
uppnådda från tillfället för dopingprovet fram tills den 
interimistiska avstängningen genomförs. 

11. Beslut om påföljd meddelas i förbundsstyrelsens protokoll. 
 

 
I8. Påföljd vid dopingbrott. 

Påföljder vid dopingbrott återfinns i SHCS stadga, §7.03.03.. 
 

 
I9. Dispenser 

Ansökan om dispens från dopingreglementet för hund görs hos 
Nationella Dopingkommissionen. Blankett och instruktion för 
detta finns att hämta på SKK hemsida. Deras beslut ska därefter 
meddelas även SHCF samt kunna visas upp vid anmodan. 

 

 
I10. Generella dispenser 

Tejpning av klofalsar är tillåtet enligt dispens lämnad av Doping- 
kommissionen. Det råder ett generellt förbud för lindning med 



undantag av när det behövs skydd för sporrarna och då ska 
benlindan placeras över sporren och den övre trampdynan. 
Lindningen får ej användas i syfte att stödja leden. 

 
Följande tre medel är godkända att användas mot fästingar, 
loppor och löss: Frontline, Tiguvon och Exspot. Se också SKK:s 
så kallade ATC-förteckning för vilka preparat som kan vara 
dopingklassade och därmed belagda med karenstid. 

 
Det finns även en generell dispens för löpsprutor. Dispensen är 

förenad med anmälningsplikt. Intyg från veterinär med uppgift 

om tidpunkt och preparat ska kunna uppvisas vid anmodan. För 

närvarande är följande tre preparat tillåtna: Covinan, Promon och 

Gestapuran. 


