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SKK/DopK nr 2/2011 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Dopingkommitte 

2011-11-21 på Thoresta Herrgård, Bro. 

 

 

Närvarande: Bengt Pettersson (ordf), Åke Hedhammar, Kjell Bräster  

 

SKKs kansli: Kjell Svensson 

 

Vid protokollet: Brith Andersson 

 

 

 

§ 11 Mötets öppnande 

 

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna, varefter mötet förklarades öppnat. 

 

 

§ 12 Val av justerare 

 

Utsågs Kjell Bräster att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 13 Fastställande av dagordning 

 

Fastställdes förelagd dagordning. 

 

 

§ 14 Information från ledamöterna 

 

a) ordföranden 

Informerade ordföranden om förfrågan från en länsklubb samt en rasklubb om information 

om dopingreglementet. 

 

b) sekreteraren 

Informerade sekreteraren om den nytryckning av blanketten Dispensansökan som skett. 

Anpassad förändring av blankettens utformning har skett utifrån erfarenheter vid 

handläggning av ansökningar. Blanketten har framställts av SKKs marknadsavdelning.  

 

Informerade sekreteraren från deltagande vid heldagsseminarium om den aktiva hundens 

hälsa arrangerad av Svenska Brukshundklubben. 

 

Informerade sekreteraren om information från Carin Ahlstedt, SDSF representant i NatDopK, 

att WADA/World Anti-Doping Agency dragit tillbaka beslut om avstängning av mexikanska 

fotbollsspelare efter dopingprov vilket vid analys påvisat förekomst av den otillåtna 

substansen klenbuterol. Spelarna har hävdat att det positiva dopingprovet var resultat av det 

kött de hade ätit under en måltid vid ett träningsläger. Vid efterforskning av WADA har 

mottagits information från en studie som indikerar ett allvarligt hälsoproblem i Mexico med 

anledning av kött kontaminerat med klenbuterol. 
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c) SKKs kansli 

Informerade Kjell Svensson om att Djurskyddsutredningen kommer att läggas fram den 28 

november. Vidare att deltagande kommer att ske vid den djurskyddskonferens som 

Jordbruksverket anordnar den 1 december.  

 

 

 

§ 15 Föregående protokoll 

 

Förelåg protokoll från SKK/DopK nr 3/2010, 2010-10-19 samt SKK/DopK nr 1/2011,  

2011-06-30, vilka kommenterades i valda delar och därefter med godkännande lades till 

handlingarna. 

 

Vidare förelåg för kännedom protokoll från NatDopK nr 3/2010, 2010-10-19--20 samt 

NatDopK nr 1/2011, 2011-06-30, vilka efter genomgång lades till handlingarna. 

 

 

 

§ 16 Delegeringsordning SKK/DopK samt Arbetsordning NatDopK  

 

a) Delegeringsordning för SKKs Dopingkommitté 

Förelåg av SKKs Centralstyrelse slutligen fastställd delegeringsordning för DopK perioden 

2012-2013. Diskuterade DopK kommitténs delegeringsordning utefter angivna uppdrag och 

ansvarsområden.  

 

b) Arbetsordning för Nationell Dopingkommission för hund 

Förelåg för DopKs kännedom Arbetsordning för Nationell Dopingkommission för hund 

2012-2013, vilken kommenterades i valda delar. 

 

 

 

§ 17 Protokollsutdrag, Information 

 

SKKs Jakthundskommitté 

Förelåg protokollsutdrag från möte med SKKs Jakthundskommitté 2011-08-11--12, § 73. 

Remitterat ärende från DopK angående annullerade resultat för hund som deltagit vid 

viltspårprov under medicinsk behandling. 

 

Tog DopK del av protokollsutdraget varefter detta lades till handlingarna. 

 

SKKs Utställningskommitté 

Förelåg protokollsutdrag från möte med SKKs Utställningskommitté 2011-11-01, § 134 b. 

UtstK har behandlat ärende med anledning av hund som efter höftledsröntgen deltagit vid 

utställning innan karenstids utgång. I sitt yttrande till UtstK har hundägaren anfört att hunden 

efter sedvanlig sedering tillförts preparatet Antisedan och att detta enligt FASS medför att 

”sederingen upphävs och att djuret återgår till initialt stadium”. Efter UtstK handläggning av 

ärendet har de inom karenstiden erhållna utställningsresultaten annullerats. UtstK har lyft 

hundägarens påpekande för DopKs kommentar. 

 

Beslöt DopK hänskjuta ärendet för prövning av NatDopK. 
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SKKs Avelskommitté 

Förelåg för DopKs kännedom information från SKKs Avelskommitté angående kastration av 

hund. Informationen är tillgänglig via SKKs webbplats under Avelskommittén, AK 

informerar.  

 

Tog DopK del av informationen. 

 

 

 

§ 18 SJV Föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur 

 

a) Erfarenheter allmänt 

Informerade Kjell Svensson, SKKs kansli, att av vad SKK noterat tycks Statens Jordbruksverk 

generellt bevilja dispens från veterinär medverkan vid olika typer av jaktprovsmästerskap. 

Däremot har ansökan om dispens avslagits vid övriga former av mästerskap. Som konsekvens 

av detta har det förekommit att mästerskap ställts in. Till exempel ansåg sig Rasklubben för 

alaskan malamute tvingade att ställa in sitt rasmästerskap då de inte såg någon möjlighet att 

klara den ekonomiska delen av SJVs krav på veterinärs medverkan. 

 

Informerades vidare att Förvaltningsrätten avslagit SKKs överklagan på SJVs avslag om 

dispens för veterinär medverkan vid Nordiskt Mästerskap i Lydnad på Stockholmsmässan, 

2010-12-18--19. Svenska Boxerklubben driver ett överklagande i Förvaltningsrätten över 

SJVs avslag på ansökan om dispens vid Boxer- SM sommaren 2011. 

 

Förde DopK återigen en ingående diskussion avseende föreskrifterna och dess konsekvenser 

för organisationen. Informerade Kjell Svensson att SKKs VD har kontaktat SJV i syfte att 

initiera ett möte.  

 

Förelåg för DopK kännedom kopia av skrivelse till SJV från veterinär som tjänstgjort som 

förordnad veterinär vid Försvarsmaktsmästerskap för Patrullhundar, arrangerat av Svenska 

Brukshundklubben.  

 

Konstaterade DopK att, utöver den inledande besiktningen, upplevde även denna veterinär sin 

närvaro och därmed uppkomna kostnader för arrangören som synnerligen överflödiga. Därtill 

påpekar veterinären det omöjliga i att innan mästerskapet besiktiga ett tävlingsområde 

bestående av 1000 ha skogsmark. 

 

 

b) Dispensförfarande SKK resp SJV 

I samband med handläggning av ansökningar om dispens har SKKs kansli efter kontakt från 

enskilda hundägare konstaterat att olika värderingsgrunder tillämpas vid beslut om dispens 

eller ej dispens. 

 

Utifrån Nationellt dopingreglemente för hund är underliggande sjukdomsorsak avgörande 

med utgångspunkt från djurskyddsaspekten, då djurets välfärd alltid har högsta prioritet inom 

organisationen. Bedömning huruvida möjlighet till dispens föreligger eller inte sker utifrån 

angiven diagnos samt utifrån djurskyddsaspekten huruvida det är lämpligt att delta i 

verksamheten eller inte. 
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Förelåg för DopKs kännedom exempel där hund inte har beviljats dispens att delta vid 

verksamhet inom SKK-organisationen men har fått dispens av SJV; 

 

-Kronisk eosinofil gastroenterit, behandlas med Flagyl samt Prednisolon (bruksprov samt 

lydnadsprov). 

-Reumatoid artrit i tåleder, behandlas med Prednisolon (vallhundstävling). 

 

I SJV beslut om bifall till ansökan om dispens anges att de nämnda läkemedlen ”inte påverkar 

hundens prestationsförmåga på ett otillbörligt sätt”. 

 

 

Informerade sekreteraren att vid utskick av beviljad dispens bifogas alltid ett 

informationsblad om SJVs föreskrift. I vilken form SJV informerar enskilda hundägare om 

Nationellt dopingreglemente för hund är dock oklart. 

 

 

 

§ 19 Provtagning samt analys 

 

a) Analys av päls-/hudprov 
Informerade Kjell Svensson, SKKs kansli, om dagsläget avseende laboratorium för analys av 

päls-/hudprov. Utifrån den diskussion som förts inom Nordisk Kennel Unions arbetsutskott 

om att verka för ett för länderna gemensamt dopingreglemente har framkommit att det 

uppdrag FKK har haft ännu inte slutförts. Informerades vidare att även SKKs kansli har haft 

direktkontakt med det tilltänkta laboratoriet. NKU/AU har frågan på agendan vid kommande 

sammanträde.  

 

b) Utbildning av dopingkontrollfunktionärer 

Konstaterar DopK att behov fortfarande föreligger avseende utbildning av fler 

dopingkontrollfunktionärer.  

 

 

 

§ 20 Dispensförfarande  

 

a) Draghundsprov Bedömning vid ansökan om dispens samordnas av SKK och 

SDSF. Avser DopK uppmärksamma NatDopK på att SKK inte 

beviljar dispens för deltagande vid meriteringsprov i de fall där 

SDSF inte beviljar deltagande vid tävling.  

  

b) epilepsi  Inom SKK-organisationen finns sedan tidigare möjlighet till 

dispens för hund som behandlas med anledning av epilepsi, dock 

med begränsning för deltagande vid mentalprov/-tester. Därtill 

finns begränsning för deltagande vid Lure Coursing samt 

draghundsprov/-tävlingar då SKK i dessa följer SHCF samt SDSF.  

  

 Beslöt DopK hänskjuta frågeställning till NatDopK om principiellt  

 ställningstagande avseende begränsning i dispensmöjlighet, för 

deltagande vid förekommande provformer inom 

skyddshundsverksamhet, vid behandling mot epilepsi.  
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c) short ulna  Till SKKs kansli har inkommit frågor om operativt ingrepp med 

anledning av short ulna faller under dispensförfarande.  

 

Beslöt DopK hänskjuta frågeställningen till NatDopK för 

principiellt ställningstagande.  

 

d) diabetes insipidus Till SKK kansli inkommen frågeställning om möjlighet till dispens 

finns för hund som behandlas med anledning av diabetes insipidus. 

 

Beslöt DopK hänskjuta frågeställningen till NatDopK för 

principiellt ställningstagande.  

 

 

 

§ 21 Läkemedelskongressen 2011 

 

Förelåg för DopKs information dokumentation från sekreteraren efter deltagande vid 

Läkemedelskongressen 2011. Kongress arrangeras årligen av Läkemedelsakademin i 

samverkan med Apotekarsocieteten. Årets övergripande tema var ”Morgondagens 

läkemedelsanvändning” där Sektionen Läkemedel för djur hade ett eget seminarieavsnitt 

under temat ”Vad är framtidens läkemedel för djur”.  

 

Tog NatDopK med intresse del av underlaget, vilket diskuterades i valda delar. 

 

 

 

§ 22 Revidering av reglemente samt ATC-förteckning  

 

Förde DopK en allmän diskussion avseende det pågående arbetet med revidering av 

Nationellt dopingreglemente för hund resp ATC-förteckning med karenstider. I vissa delar av 

texten krävs nu en justering av texten med anledning av SJVs föreskrift. Därtill utefter den 

regelrevidering som är i slutskedet en allmän översyn av de delar vilka specifikt berör SKK-

organisationen. Revideringsarbetet pågår under ansvar av NatDopK med sekreteraren och 

SKKs kansli som sammanhållande länk. 

 

 

 

§ 23 Nästa sammanträde 

 

Beslöt DopK att avhålla nästa sammanträde 2012-10-08 i anslutning till att NatDopKs 

avhåller nästa sammanträde 2012-10-08--09.  
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§ 24 Mötets avslutande 

 

Tackade ordföranden för ett möte med konstruktiva inlägg, varefter mötet förklarades 

avslutat. 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Bengt Pettersson   Kjell Bräster 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Brith Andersson 

 

 

 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock 

bli föremål för ändring av SKK/CS. 


