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SKK/DopK nr 1/2013 

 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Dopingkommitté/DopK 
2013-10-07 på Thoresta Herrgård, Bro. 
 
Närvarande:  
Ledamöter:  Bengt Pettersson (ordf), Åke Hedhammar  
 
Adjungerade: Kjell Bräster 
  Kjell Svensson, SKKs kansli 
 
Vid protokollet: Brith Andersson 

 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Hälsade ordföranden de närvarande välkomna, varefter mötet förklarades öppnat. 
 
 
§ 2 Val av justerare 
 
Utsågs Kjell Bräster att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
 
Fastställdes förelagd dagordning. 
 
 
§ 4 Föregående protokoll 
 
Förelåg protokoll från SKK/DopK nr 1/2012, 2012-10-08, vilket kommenterades i valda 
delar och därefter med godkännande lades till handlingarna. 
 
Vidare förelåg för kännedom protokoll från NatDopK nr 1/2012, 2012-10-08--09, vilket 
efter genomgång lades till handlingarna. 
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§ 5 Ekonomisk rapport 
 
Förelåg resultatrapport vilken genomgicks samt diskuterades i vissa delar. Lades 
därefter till handlingarna. 
 
 
§ 6 Kennelfullmäktige 2013 samt SKKs verksamhetsperiod 2014-2015 
 
a) SKK/DopK 
Förelåg DopKs redovisning av genomförda åtaganden avseende prioriterade områden 
ur verksamhetsplanen och givna uppdrag av Kennelfullmäktige/KF 2011. 
 
Förelåg DopKs förslag till budget för verksamhetsperioden 2014-2015. Informerade 
Kjell Svensson om SKK Centralstyrelses förändringar i den föreslagna budgeten samt 
vilken budget som slutligen fastställts av KF. 
 
Förelåg DopKs förslag till delegeringsordning verksamhetsperioden 2014-2015.  
Uppdrogs till sekreteraren att justera DopKs delegeringsordning utefter förda 
diskussioner.  
 
b) NatDopK 
Förelåg för DopKs kännedom Arbetsordning för Nationell dopingkommission för hund, 
vilken i vissa delar omstruktureras samt uppdaterats.  
 
 
§ 7 SJV Föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur 
 
Förelåg för DopKs kännedom Jordbruksverkets remiss angående förslag till Beslut om 
ändring av Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:45) om 
träning och tävling med djur, Saknr L 17.  
 
Informerade Kjell Svensson om SKKs remissvar, vilket även förelåg för kännedom. 
Avseende den av SJV föreslagna ändringen, att klassa ”tävling för räddningshund” som 
hög risk från nuvarande låg risk har SKK ställt sig frågande och framfört verksamhetens 
samhällsnytta, samt att det inte har förekommit några indikationer på att det råder 
någon hög risk vid genomförande av IPO-R prov. I förslaget har den generella klassning 
av mästerskap på nationell och internationell nivå som hög risk tagits bort och ersatts 
av en specificering av grenar där mästerskap kan anses vara en hög risk. För SKK-
organisationen innebär detta att krav om veterinärs närvaro vid mästerskap föreslås 
ändras till att nu omfatta agility, lure coursing och flyball förutom räddningshund.  
 
I remissvaret framför SKK åter igen vikten av att SJV tar fram instruktioner för 
tävlingsveterinärer inom de områden där det framöver kommer att krävas veterinär 
medverkan. 
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I SJVs missiv till remissen aviseras att bilaga 2 i föreskriften, som behandlar doping och 
karenstider, kommer att ses över vid nästa revisionstillfälle som planerats att påbörjas 
i slutet av 2013.  SKK framför att man ser fram emot ett konstruktivt samråd i arbetet 
med revidering av denna bilaga. Samt att den kompetens som SKK har tillgång till 
genom NatDopK ställs till förfogande. 
 
 
§ 8 Provtagning samt analys 
 
a) Analys av päls-/hudprov 
Informerades DopK att Kjell Svensson och Brith Andersson har träffat representanter 
för ett av de större djursjukhusen som planerar att etablera ett laboratorium i 
Stockholmsregionen. Intresse för att sätta upp rutiner för analys av dopingprov finns 
och man har fått ta del av den information SKK har samt fått kontaktuppgifter till det 
laboratorium som tidigare utfört dessa analyser. 
 
Förelåg även för kännedom ett pressmeddelande från Djursjukhusgruppen, i vilket 
informeras om att Djursjukhusgruppen och Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm 
investerar i nytt avancerat laboratorium på Regiondjursjukhuset Bagarmossen. 
 
b) Utbildning av dopingkontrollfunktionärer 
Informerade sekreteraren att former för framtida utbildning av fler 
dopingkontrollfunktionärer kommer att behandlas vid NatDopKs del av mötet. 
 
  
§ 9 Kastration 
 
Förelåg för kännedom utdrag från protokoll från möte med SKKs Centralstyrelse med 
anledning av förslag från SKKs kommitté för Särskilda Rasspecifika 
Domaranvisningar/SRD.  
 
SKK/SRD föreslår CS att införa ett utställningsförbud för hanar som kastrerats. CS 
diskuterade förslaget ingående och beslutade att vid nästa regelrevidering skriva in ett 
förbud för kastrerade hanar att delta vid utställning. Innebär att beslutet om förbud 
för operativt kastrerad hanhund att delta vid exteriör bedömning, såsom utställning 
och exteriörbeskrivning, träder ikraft från och med 2017-01-01. Detta gäller oavsett 
när hunden är kastrerad. Nu gällande beslut avseende medicinskt kastrerade 
hanhundar kvarstår oförändrat att omfatta all verksamhet. 
 
Förelåg för DopKs kännedom även ett antal artiklar och andra underlag i ämnet.  
Av utdrag från protokoll för FCI Show and Show Judge Commission möte 2013-02-03 
framgår att chipimplantatet Suprelorin har diskuterats. Att man föreslår FCI General 
Committé att informera medlemsländerna om implantatet och att föreslå en skrivning 
om karenstid inför deltagande vid utställning. 
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Konstaterade DopK att i detta ligger Sverige i framkant då karenstid sedan många år 
redan gäller avseende deltagande vid utställning så väl som för prov och tävling. 
 
 
§ 10 Tandreglering 
 
Informerade sekreteraren om att representant för Svenska Sällskapet för 
Djurtandvård/SSDt har tagit kontakt angående bettreglering på hund samt belyst olika 
frågeställningar.  
 
SSDt har vetskap om att bettreglering enligt dopingreglementet är föremål för 
dispensförfarande samt att det inte finns möjlighet till dispens för deltagande vid 
utställning/exteriörbeskrivning. Då veterinären har tystnadsplikt är detta ett 
hundägaransvar. SSDt framför att man tycker det vore bra om det infördes registrering 
av bettreglering, vilket även skulle innebära förhinder att avla vidare på en 
bettreglerad hund.  
 
Meddelade Åke Hedhammar att underlaget kommer att behandlas vid NatDopKs del 
av mötet. 
 
 
§ 11 Revidering av dopingreglemente samt ATC-förteckning  
 
a) Nationellt dopingreglemente för hund 
Revidering av dopingreglementet är i slutskedet och vid NatDopKs del av mötet 
kommer en sista genomgång att ske. DopK har tidigare presenterats 
dopingreglementets nya utseende samt typsnitt. 
 
b) ATC-förteckning med karenstider 
Presenterade sekreteraren det nya utseende samt typsnitt som den reviderade 
versionen av ATC-förteckningen kommer att få. Även denna utformning följer SKKs 
grafiska profil. Den reviderade ATC-förteckningen kommer att vara tillgänglig i 
utskriftsskyddad version via SKKs webbplats, i likhet med föregående version.  
 
 
§ 12 Övriga frågor 
 
a) Suprelorin 
Informerade sekreteraren om inkommen frågeställning angående karenstiden vid 
medicinsk kastrering av hanhund med chipimplantatet Suprelorin. Frågeställaren 
undrar om karenstiden kan förkortas om veterinär avlägsnar implantatet. Meddelade 
sekreteraren att frågan har hänvisats vidare till NatDopK, som kommer att behandla 
denna vid NatDopKs del av mötet. 
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b) Atopi  
Sedan tidigare finns möjlighet till dispens vid behandling med anledning av atopi 
förutsatt klart fastställd diagnos, där sjukdomen är under kontroll och ordinerad 
behandling har avsedd effekt. Inom SKK-organisation har nu förändring till viss del 
skett i handläggningspraxis vid ansökan om dispens med anledning av denna diagnos. 
Att det vid ansökan om dispens med anledning av atopi kan föreligga möjlighet till 
dispens även vid lokal behandling med glukokortikoid.  
 
Meddelade Åke Hedhammar att NatDopK kommer att informeras om detta vid 
NatDopKs del av mötet.  
 
 
§ 13 Nästa sammanträde 
 
Beslöt DopK att avhålla nästa sammanträde 2014-02-20 alternativt 02-19.  
 
 
§ 14 Beslut avseende under mötet behandlade ärenden vilka inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
Beslöt DopK att inga ärenden behöver undantas innan protokollet är justerat. 
 
 
§ 15 Mötets avslutande 
 
Tackade ordföranden för ett möte med många konstruktiva inlägg, varefter mötet 
förklarades avslutat. 
 
 
Justeras: 
 
Bengt Pettersson   Kjell Bräster 
ordförande 
 
 
 
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. 


