Arbetsbeskrivning för banveterinärer
vid hundkapplöpningstävlingar

Förberedelser:
Det varierar mellan banorna vilka förbandsmaterial, skenor, etc som
finns tillgängligt. Kontakta gärna tävlingsansvarig innan för att veta vad
du som veterinär behöver ta med dig. Några mediciner finns inte att
tillgå så ”sunt förnuft” bör råda i vad man tar med sig.
Några tips:
-

Dropp (NaCl eller RA)
För sedering (domitor, dexdomitor etc)
Smärtstillande: NSAID, Temgesic etc
Adrenalin
Kramplösande: Stesolid/fenemal
Permanentkanyl, sprutor kanyler
Stetoskop
Avlivningsvätska
Telefonnr till närmsta kollega som kan ta emot skadade
hundar

Generellt sett sker det sällan större skador på hundarna under tävling.

Inför tävling (samma dag, innan första start):
Besiktning av anläggningen (banan) tillsammans med domare,
tävlingsledning och eventuellt banansvarig. Veternärens roll i
banbesiktningen är att leta efter eventuella skaderisker.
•

•

•

•
•
•

Kontroll av underlag (sand)
o Hårdhet – bevattning, ”packning” av banan
o Jämnhet i underlag såväl som i utformning och horisontellt
plan
Kontroll av startboxar
o Galler, inredning och bakdörrar
o Funktion
Kontroll av ytterstaketet
o Reklamskyltars upphängning
o Stoppskynken
Kontroll av innerstaket
Kontroll av räls/vajer till harmaskin
Kontroll av akutbil

Det åligger även veterinären att, tillsammans med domare och
tävlingsledare, fatta beslut om väderförhållandena kan innebära en risk
för hundarna. Vid exempelvis hög tenperatur kan veterinären stoppa
eller skjuta fram tävlingarna.

Besiktning av tävlande hundar.
Alla hundar vägs och identitet kontrolleras av banans personal. Om
besiktningen ligger i direkt anslutning till våg och id-kontroll behöver
veterinären inte kontrollera id-nr på de hundar som besiktigas.
Alla tävlande hundar genomgår en palpatorisk och okulär besiktning.
-

Kontroll slemhinnor och lymfknutor
Palpation av muskulatur
Böjning av leder
Kontroll tassar och klor
Kontroll vulva/testis

Okulär kontroll av rörelser i trav både i frångående och kommande
riktning.
Hundar som fyllt 6 år samt hundar som gått omkull i sin senaste start:
(depåpersonal meddelar vilka hundar som är aktuella)
Banveterinären ska då utföra en grundligare kontroll av hundens
kondition, motsvarande den genomgång som görs för ett friskintyg.
Veterinären gör en anteckning om genomförda ”frisk-besiktningar” i
veterinärrapporten.

Strax innan start
Kontroll av hundar som bär skydd i form av lindor eller tejpningar. Vad
gäller lindning och andra åtgärder hänvisas till gällande regler enligt
SKK.

Under tävling
- Att i möjligaste mån följa loppen för att se eventuella uppkomna
skador eller onormala rörelsemönster hos individer under lopp.
- Behandla/bedöma uppkomna skador på hundar under tävling.
- Rådgivning till ägare angående eventuella skador.
- Dopningprovtagning kan förekomma (se nedan).

Efter tävlingens slut
Veterinären stannar minst 15 minuter efter det att sista loppet gått, för
att vara tillgänglig om ägare upptäcker skador på sina hundar. Under
tiden sker rapportskrivning till SHCF, Jordbruksverket och länsstyrelsen.

Nedan följer delar av hundkapplöpningssportens
regelverk där veterinärens roll specificeras:
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.
C4. ID-bok
För identifiering av hund i samband med tävling, trial, licenslopp
och införande av veterinäranteckningar m.m. tillhandahåller
sällskapen en ID-bok.
..
Veterinära anteckningar får endast göras av veterinär på därför
avsedd plats i tävlingsbok. De veterinära anteckningarna ligger
till grund för bedömningar av hundens hälsotillstånd och
lämplighet som tävlingshund.
E4. Identitetskontroll, invägning och vetrinärbesiktning
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.
E9. Diskvalificering
...
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 i hundens ID-bok och tävlingsrapporten
E11. Ogiltigförklaring av lopp och omlopp och lottning
...
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.
...
I3. Provtagning (doping)
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
blodprovtagning 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.
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 (Aresp. 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.

Kontaktuppgifter SHCF:

Veterinärrapporten skickas till:
regshcf@gmail.com

För övriga ärenden:
shcf@shcf.se

Detta material är framtaget av Svenska Hundkapplöpningssportens
Centralförbund i samarbete med Jonna Petersson, leg vet

