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 NatDopK nr 2/2010 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Nationella Dopingkommissionen 2010-05-24 på 

SKKs kansli, Spånga. 

 

 

Närvarande: Anders Eriksson (ordf), Håkan Kasström/SHCF, 

Åke Hedhammar/SKK (§§22-23), Bengt Pettersson/SKK 

  Carin Ahlstedt/SDSF 

 

Anmält förhinder: Katarina Sundberg/SKK 

 

Vid protokollet: Brith Andersson 

 

 

§ 7 Mötets öppnande 

 

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna, varefter mötet förklarades öppnat. 

 

 

§ 8 Val av justerare 

 

Utsågs Håkan Kasström att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 9 Fastställande av dagordning 

 

Fastställdes förelagd dagordning. 

 

 

§ 10 Information från ledamöterna 

 

Förelåg för NatDopKs kännedom underlag på engelska sammanställt av Håkan Kasström 

angående epilepsi samt läkemedel för behandling. Informerade Håkan Kasström att 

bakgrunden till att dokumentet sammanställts var ett positivt dopingprov inom 

draghundssporten i Tyskland. 

 

 

§ 11 Information från SKKs kansli 

 

Informerade Kjell Svensson, chef för SKKs Utbildnings- och tävlingsavdelning, om den 

remiss som Statens Jordbruksverk skickat ut angående förslag till nya föreskrifter och 

allmänna råd om träning och tävling med djur, vilka enligt uppgift ska träda ikraft redan 

2010-07-01. Av remissen framgår bland annat att SJV nu avser att införa en klassning av 

förekommande tävlingsformer med djur innebärande hög, medelhög respektive låg 

djurskyddsrisk. Förelåg även för kännedom SKKs yttrande över remissen. 

 

Informerade Carin Ahlstedt att SDSF avgett yttrande över SJVs remiss. 
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§ 12 Föregående protokoll 

 

Förelåg protokoll från NatDopK nr 1/2009, 2009-09-22--23 samt nr 1/2010, 2010-04-26, 

vilka kommenterades i valda delar och därefter med godkännande lades till handlingarna. 

 

Vidare förelåg för kännedom protokoll från SKK/DopK nr 1/2009, 2009-09-23 samt nr 

1/2010, 2010-04-26, vilka efter genomgång lades till handlingarna. 

 

 

§ 13 Bordlagda ärenden / Ledamöternas uppdrag 

 

NatDopK 1/2009, § 11 Back on Track 

Svarsskrivelse från ombud för företaget Back on Track angående ärende avseende företagets 

produkt samt tidigare skriftväxling i ärendet. Uppdrag till Katarina Sundberg att besvara 

skrivelsen från företagets ombud. 

 

Tog NatDopK del av den svarsskrivelse som sammanställts av Katarina Sundberg och som 

har skickats till ombudet för företaget Back on Track. 

  

NatDopK 1/2009, § 16 Inkommen skrivelse angående ålagd karenstid 

a) Läkemedlet tropikamid 

Skrivelse från veterinär med förslag om generell dispens från karenstid för det pupillvidgande 

läkemedlet tropikamid, som nästan uteslutande används vid den undersökning för ärftliga 

ögonsjukdomar som kallas ”ögonlysning”.  

 

NatDopKs beslut om generell dispens från karenstid för läkemedlet tropikamid vid 

undersökning av friskt och symptomfritt djur. Med undersökning av friskt djur avses t ex 

ögonundersökning för ärftliga ögonsjukdomar. Vid andra indikationer kvarstår karenstiden 

7 dygn. Uppdrag till SKKs kansli att via utskick informera de av SKKs veterinärkonsulter 

som berörs av beslutet.  

 

Tog NatDopK del av SKK kanslis utskick till berörda veterinärkonsulter. 

 

 

§ 14 Information från FCI 
 

Förelåg för NatDopKs kännedom: 

 

-Circular 02/2010. Av FCI fastställda ”International Guidelines about Dog Doping”.  

FCI uppmanar medlemsländerna att i största möjligaste mån anta regelverket. Kunde 

NatDopK konstatera att FCIs guidelines är grundade på det i Sverige rådande Nationellt 

dopingreglemente för hund. Informerade sekreteraren att FCI tidigare begärt att få en 

översättning av det svenska reglementet. 

  

 

§ 15 Protokollsutdrag 

 

Förelåg för NatDopKs kännedom protokollsutdrag från möte med Svenska Kennelklubbens 

Centralstyrelse 2009-11-25, angående Arbetsordning för NatDopK. 
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SKK/CS har noterat de smärre redaktionella korrigeringar som gjorts i texten, vidare att Brith 

Andersson har utsetts till kommissionens sekreterare samt att SKKs jurist Katarina Sundberg 

och apotekare Kristina Odensvik är adjungerade.  

 

 

§ 16 Beslut SKKs Disciplinnämnd 

 

Förelåg för NatDopKs kännedom beslut nr 35/2010 från SKKs Disciplinnämnd, i ärende 

avseende hund av rasen shar pei där NatDopK fått yttra sig avseende operativt ingrepp. 

 

 

§ 17 Delegeringsordning för SKK/DopK 

 

Förelåg för NatDopKs kännedom den av SKK/CS slutligen fastställda delegeringsordningen 

för SKKs Dopingkommitté. Kunde NatDopK konstatera att delegeringsordningen är justerad 

utifrån de önskemål som DopK framfört, samt att Kjell Bräster är adjungerad. 

 

 

§ 18 Dopingprov 

 

a) Positivt dopingprov SM Nordisk stil.   

Förelåg protokollsutdrag från SKK/DopK angående av NatDopK tidigare behandlat ärende 

(NatDopK 1/2010 § 4) avseende positivt dopingprov vid SM Draghund Nordisk stil.  

 

I DopKs beslut har framförts att det inte kunde uteslutas att de otillåtna substanserna kan ha 

tillförts via kontamination i samband med vattning och att hunden därigenom av misstag kan 

ha fått i sig de otillåtna substanserna. DopK beslöt därför att rekommendera SKKs 

Centralstyrelse att besluta att inte tilldela föraren disciplinärt straff då det inte kan uteslutas att 

hunden av misstag fått i sig de otillåtna substanserna. Vidare föreslog DopK att aktuell hunds 

resultat från SM Draghund, Nordisk stil, 2010-03-12, skulle strykas, samt att hundens 

nuvarande avstängning under pågående utredning upphör. SKK/CS beslutade i enlighet med 

DopKs rekommendation samt förslag. 

 

Hundföraren har i sitt yttrande uppgett att vattning av hunden både före och efter loppet skett 

med egna vattenflaskor. Utöver denna vattning av hunden vid målgång har hunden av 

arrangören fått en blandning av mjölk och vatten. Till detta använde arrangören militära 

kantiner, som av försvaret använts till kaffe mm. Vilka rutiner arrangören haft för rengöring 

av dessa kantiner är för föraren okänt.  

 

DopK har fört en diskussion avseende arrangörens tillhandahållande av vätska till hundarna 

och det riskfyllda i ett sådant förfarande, varvid DopK uttalat önskemål om att NatDopK för 

en diskussion avseende denna problematik.  

 

NatDopK har förståelse för en arrangörs välvilja med själva handlingen att tillhandahålla 

vätska till hundarna. Förde NatDopK en ingående diskussion om vad detta kan innebära för 

alla parter. 

  

Uttalar NatDopK en stark rekommendation till arrangörer att inte tillhandahålla dryck och 

kärl till deltagande hundar, då arrangören i och med ett sådant förfarande ikläder sig en stor 

risk. Finner NatDopK det vara relevant att denna information sprids inom organisationerna. 
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Förelåg även skrivelse via e-mail från SDSF, efter det att SDSF tagit del av kopia för 

kännedom av SKK/CS beslut. SDSF framför betänkligheter avseende CS beslut avseende 

föraren i relation till SDSFs regelverk, då SDSF ingick som medarrangör för den aktuella 

tävlingen. 

 

Tog NatDopK del av skrivelsen. Betonar NatDopK att SKK/CS fattat beslut endast inom sitt 

eget ansvarsområde, inte inom SDSFs. 

 

Diskuterade NatDopK mot bakgrund av SDSFs skrivelse förhållandet av att två organisationer 

kan vara berörda vid tävling inom draghundssporten och vad detta i olika sammanhang kan 

innebära. Uppdrogs till SKKs kansli att inför NatDopKs kommande möte utreda samt 

strukturera hur organisationerna länkar till varandra, såväl nationellt som internationellt, 

beroende på situation samt typ av prov/tävling.   

  

b) Frågeställning från SDSF avseende hantering av ärende     

Med anledning av provtagningsärende inom draghundssporten förelåg skrivelse från SDSF 

angående användning av mjölksyraneutraliserande produkt för återhämtning. Vanlig substans 

i de produkter som används i detta syfte är natriumbikarbonat.  

 

Inom hundkapplöpningssporten förekommer användning av så kallade återhämtnings-

produkter. NatDopK har tidigare fastställt att bikarbonat är en otillåten substans och åsatt 

substansen 7 dygns karenstid, vilket även framgår av den ATC-förteckning med karenstider 

som finns tillgänglig via SKKs webbplats. NatDopK har vid tidigare förfrågan från SHCF 

även uttalat att dessa produkter, oavsett innehåll, inte får ges till hund före en eventuell 

provtagning för dopinganalys.  

 

 

§ 19 Provtagning samt analys 

 

a) Pälsprov 
I den diskussion som har förts inom Nordisk Kennel Unions arbetsutskott om att verka för ett 

för länderna gemensamt dopingreglemente har FKK uppdraget att kontakta det laboratorium 

som föreslagits för en samordning av de nordiska ländernas päls- och hudanalyser.  

 

Informerade sekreteraren att förhandlingar pågår med det finska laboratoriet men att FKK 

ännu inte slutfört dessa förhandlingar. 

 

b) Utbildning av dopingkontrollfunktionärer 

Erinrade NatDopK om det behov som föreligger avseende utbildning av fler  

dopingkontrollfunktionärer. 

 

Informerade Carin Ahlstedt om att det efter genomförd kurs i oktober 2009 finns fyra nya 

dopingkontrollfunktionärer inom SDSF vilka kan nyttjas även av andra organisationer. 

 

Uppdrogs till Carin Ahlstedt att under 2010 genomföra ännu en utbildning för 

dopingkontrollfunktionärer, då med inriktning mot samtliga organisationer. Finner NatDopK 

det värdefullt om även de två funktionärer som för SKKs del en längre tid tjänstgjort som 

dopingkontrollfunktionärer kan beredas tillfälle att delta för utbyte av erfarenheter.  
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§ 20 Principiella ställningstaganden avseende vissa produkter 

 

a) Algyval Tog NatDopK del av produktinformation för karenstidsbedömning 

av produkten Algyval.  

 

Algyval är ett liniment, ”Massage Balm for sporting dogs”.  

Fann NatDopK efter genomgång av tillgänglig information att mot 

bakgrund av angivna indikationer samt produktens uppgivna effekt 

ska den klassas till gruppen naturläkemedel (eller motsvarande 

enligt Läkemedelsverkets nyare indelning/ benämning), tillika till 

gruppen övriga medel för utvärtes bruk, innebärande en karenstid 

om 14 dygn. 
 

 

b) WinterPad Tog NatDopK del av produktinformation för karenstidsbedömning 

av produkten WinterPad.  

 

Fann NatDopK efter genomgång av tillgänglig information att mot 

bakgrund av produkternas uppgivna effekt ska den klassas till 

gruppen naturläkemedel (eller motsvarande enligt Läkemedels-

verkets nyare indelning/benämning) samt tillika till gruppen övriga 

medel för utvärtes bruk, innebärande en karenstid om 14 dygn.  
 

 

c) Pronine flx Tog NatDopK del av produktinformation för karenstidsbedömning 

av produkten Pronine flx. 

 

Förutsatt att producenten kan garantera att ”smitta” med andra 

substanser inte kan ske under tillverkningsprocessen fann 

NatDopK att produkten ska klassas som kosttillskott. 

Därtill erinrar NatDopK om dopingreglementets syn på  

kosttillskott. 
 

 

d) diarsanyl Tog NatDopK del av produktinformation för karenstidsbedömning 

av produkten diarsanyl. 

 

Förutsatt att producenten kan garantera att ”smitta” med andra 

substanser inte kan ske under tillverkningsprocessen fann 

NatDopK att produkten ska klassas som kosttillskott. 

Därtill erinrar NatDopK om dopingreglementets syn på  

kosttillskott. 
 

 

 

§ 21 Revidering av reglemente samt ATC-förteckning  

 

a) Nationellt dopingreglemente för hund 

Genomgicks dopingreglementet avseende de ändringar som införts där behov av revidering 

anses föreligga. Uppdrogs till sekreteraren att justera texten där så beslutats. 
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Informerade sekreteraren att Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund tillskrivits 

med förfrågan om eventuella justeringar i de textavsnitt vilka är specifika för SHCF, men att 

SHCF ännu inte har inkommit med svar. Uppdrogs till Håkan Kasström att kontakta SHCF. 

 

Uppdraget till Carin Ahlstedt att sammanställa förslag till ett fristående dokument med 

instruktioner för genomförande av dopingprovtagning kvarstår.  

 

Diskuterade NatDopK generellt rutiner avseende analys av B-prov där otillåten substans 

påvisats vid analys av A-provet. Av organisationerna är det endast SDSF som låter den som är 

ansvarig för hunden besluta huruvida analys även av B-provet ska ske. Om ansvarig för 

hunden begär analys av B-provet kan kostnaden för detta komma att belasta denne. 

Carin Ahsltedt informerade att inom SDSF samt draghundssporten är detta förfaringssätt fullt 

etablerat internationellt och att analys av B-prov ytterst sällan sker.  

 

Sammantaget finner NatDopK att likartade rutiner inom de tre organisationerna avseende 

eventuell analys av B-prov är att föredra. 

 

Uppdrogs till Håkan Kasström att kontakta SHCF samt Bengt Pettersson att ta upp frågan i 

SKKs Dopingkommitté. 

 

 

b) ATC-förteckning med karenstider 

Genomgicks ATC-förteckningen avseende de ändringar NatDopK tidigare beslutat. 

 

Uppdrogs till sekreteraren att justera texten där så beslutats. 

 

 

§ 22 Nästa sammanträde 

 

Påminde ordföranden om att datumen 2010-10-19--20 sedan tidigare är fastställda för nästa 

sammanträde. 

 

 

§ 23 Mötets avslutande 

 

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

avslutat. 

 

 

Justeras: 

 

 

Anders Eriksson   Håkan Kasström 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Brith Andersson 


