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NatDopK nr 2/2019
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Nationella Dopingkommissionen på
SKKs kansli, Sollentuna 2019-05-23.

Närvarande:

Anders Eriksson (ordf), Åke Hedhammar/SKK (§§ 11-16),
Bengt Pettersson/SKK, Owe Johnson/SDSF, Jonna Petersson/SHCF

SKKs kansli:

Kjell Svensson,

Vid protokollet:

Brith Andersson

§4
Mötets öppnande
Hälsade ordföranden de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§5
Val av justerare
Utsågs Bengt Pettersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§6
Fastställande av dagordning
Fastställdes den förelagda dagordningen.

§7
Föregående protokoll
Förelåg protokoll från NatDopK nr 2/2018, 3/2018 samt 1/2019 via e-mail 2018-01-11, vilka
kommenterades i valda delar och därefter med godkännande lades till handlingarna

§8
Kennelfullmäktige 2019 samt följande verksamhetsperiod 2020-2021
a) Redovisning verksamhet 2018-2019
Förelåg av sekreteraren sammanställd redovisning över NatDopKs verksamhet perioden
2018-2019. Underlaget överlämnat till SKKs VD inför KF 2019.
b) NatDopK Arbetsordning
Genomgicks dokumentet Arbetsordning för Nationella dopingkommissionen. Uppdrogs till
sekreteraren att införa några korrigeringar i texten inför verksamhetsperioden 2020-2021.
c) Budget
Diskuterades förslag till budget verksamhetsperioden 2020-2021. Uppdrogs till sekreteraren
att överlämna underlaget till SKKs VD.
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§9
Statens Jordbruksverk /SJV
a) SJV
Förelåg Statens Jordbruksverk reviderade och slutligt fastställda föreskrift om träning och
tävling med djur, SJVFS 2010:45 (saknr L 17) gällande från och med den 21 juni 2018, vilken
NatDopK tidigare tagit del av.
b) Blankett för ansökan om dispens
Förelåg den slutliga versionen av den av SKK reviderade blanketten för ansökan om dispens.
I och med att ansökan inte längre behöver ske även till SJV har myndigheten i vissa delar
medverkat avseende blankettens innehåll. Numera distribueras inte blanketten i utskrift
utan den finns tillgänglig via SKKs webbplats, där den är digitalt delvis ifyllbar men får skrivas
ut för fysisk underskrift av hundägare och veterinär. En ytterligare ändring är att SKKs kansli
handlägger ansökan om dispens för samtliga tre hundorganisationer.
Förelåg för NatDopKs kännedom mailväxling från veterinär avseende textavsnitt på
blankettens veterinärdel. Veterinären var frågande till formuleringen ur föreskriften som SJV
fastställt även ska finnas i anslutning till veterinärs underskrift på blankettens veterinärdel.
Betonar NatDopK att underskriftens intygar veterinärens bedömning och inte ska uppfattas
som en garanti.

§ 10
Provtagning 2018
1.a) SKK
Dopingprovtagning via SKK centralt har skett vid;
- FCI Agility VM; sex prov, samtliga testade negativa.
- Stockholm Hundmässa; fyra prov varav ett påvisat otillåten substans.
b) SDSF
- SM Barmark; fyra prov, samtliga testade negativa.
c) SHCSF
- Inga prover tagna.
2. FCI Cirkular nr 36/2019
Förelåg för NatDopKs kännedom information från FCI angående dopingprovtagning vid 2018
års FCI European Coursing Championship i Danmark. Vid analys har dopingprov från två av
hundarna påvisat otillåten substans, vilket i båda fallen resulterat i en 4-årig avstängning från
deltagande vid internationella prov.

§ 11
BOAS/Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome
Informerade Åke Hedhammar om SKK och Arbetsgruppen för SRDs arbete avseende raser av
brakycefal typ, vilket har rönt stor uppmärksamhet internationellt. Ett flertal länder har
uppmärksammat och startat upp likartat arbete. I samarbete med rasklubbarna för fyra
specifika raser har SKK genomfört ca 400 inventeringsbeskrivningar.
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Påtalades att vid utställning ska bedömning avseende BOAS även ske och att Disqualified då
kan tilldelas om hunden uppvisar stora kliniska problem.
En del i arbetet att motverka exteriöra överdrifter förknippade med bland annat
andningsproblem är en särskilt framtagen blankett, Rapportering av kirurgisk åtgärd på hund
av brakycefal typ, som är tillgänglig i digital form på SKKs webbplats. Den klinik som har
utfört åtgärden fyller i blanketten och skickar in denna till SKK. Hundägaren medger
inrapportering och publicering hos SKK genom sin underskrift.
Avel på djur med sjukdom eller funktionshinder är enligt svensk djurskyddslagstiftning och
SKKs regler inte tillåten. Detta innebär att avel inte är tillåten på hund som till följd av
kliniska besvär orsakade av brakycefali behövt genomgå kirurgi i andningsvägarna. Hunden
åläggs därför avelsspärr i SKKs register, vilket också framgår på blanketten för
inrapportering.
Informerade Kjell Svensson att rutin är på väg att införas att förutom avelsspärr även belägga
tävlingsspärr på de hundar som varit föremål för kirurgisk åtgärd med anledning av BOAS.
Tackade NatDopK för intressant information och uttryckte sin uppskattning till det arbete
som pågår.

§ 12
Inkomna frågor om produkt/åtgärd
a) SHCF
NatDopK har tidigare (1/2017 § 14, 2/2017 § 24) behandlat frågeställning avseende
användande av Compression Suit i anslutning till hundkapplöpning.
Förelåg underlag från enskild hundägare angående det beslut NatDopK fattat avseende
produkten, vilket vidarebefordrats via SHCF.
NatDopK tog nogsamt del av erhållet underlag med bifogad marknadsföring från tillverkare.
Av marknadsföringen framgår bl a att produkten har en inverkan på hundens temperament
och verkar lugnande. Konstaterar NatDopK återigen att det syfte med produkten som
marknadsföringen anger innebär otillbörlig påverkan enligt dopingreglementets mening,
varför tidigare beslut kvarstår oförändrat; att användande av Compression Suit inte är tillåtet
när hunden befinner sig inom arrangemangets prov-/tävlingsområde eller motsvarande.
b) OCD/osteochondros - dispenskrav
Förelåg frågeställning avseende dopingreglementets krav om dispensförfarande för hund
som genomgått operativt ingrepp med anledning av OCD. I underlaget ställer frågeställaren
specifika frågor:
1. På vilka grunder bedömer man att en OCD-opererad hund behöver dispens för
utställning?
Svar: Vid OCD finns en ärftlig bakgrund. Kirurgiskt ingrepp utgör otillbörlig påverkan
och vid dispensförfarande gör dopingreglementet ingen skillnad mellan olika typer av
åtgärder.
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2. I de flesta fall gällande doping krävs det ju att man genom ett test eller liknande ska
kunna bevisa att djuret är dopat/påverkat på något vis. Hur gör man det vid OCDoperation?
Svar: Det är inte korrekt att det krävs ett ”test” för att påvisa om djuret är dopat eller
på annat sätt är otillbörligt påverkat. Även annan typ av bevisning, såsom t ex
journalutdrag, kan beaktas vid en eventuell utredning.
3. Hur säkerställer ni att regeln inte blir ett verktyg för t ex smutskastning eller för att
”ställa till besvär” för konkurrenter?
Svar: Smutskastning eller att ”ställa till besvär” är inte SKKs ansvar. Det är alltigenom
ett hundägaransvar att följa rådande regler. Se SKKs Allmänna regler för
utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar, punkt 7. Doping och andra otillbörliga
förhållanden; ”Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller
annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att
delta vid utställning, prov, tävling eller beskrivning”.
c) Munsanering
Informerade sekreteraren att det tycks föreligga en uppfattning att sedering i samband med
munsanering och tandextraktion har samma karenstid (7 dygn) som vid
röntgenundersökning av armbågsleder och höftleder på friska djur.
NatDopK finner att undantag avseende ordinarie karenstid inte är applicerbart i dessa
situationer i dopingreglementets mening, varför karenstiden om 28 dygn kvarstår
oförändrad.
Uppdrogs till sekreteraren att särskilt tydliggöra detta i informationen om karenstid vid olika
undersökningar på SKKs webb plats.

§ 13
Övriga frågor
Anonyma brev angående förekomst av färgning av dvärgschnauzer
Förelåg två anonyma brev i vilka framförs att färgning av dvärgschnauzer förekommer.
Avsändare anges vara Dvärgschnauzerägare respektive Besvikna dvärgschnauzerägare.
NatDopK tog del av breven, varefter dessa på grund av okända avsändare lades till
handlingarna utan åtgärd.

§ 14
Information från ledamöterna
a) Ordföranden
Informerade ordföranden om framtagen artikel till Svenska Vorstehklubbens
medlemstidning med information om dopingarbetet.
b) Ledamöterna
Informerade Bengt Pettersson om information om dopingarbetet vid temakväll i Karlstad
arrangerad av Värmlands Kennelklubb.
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c) Sekreteraren
Informerade sekreteraren om bifogad artikel från Norsk Kennelklubbs medlemstidning,
Hundesport nr 4/18, ”NKKs Antidopingreglement: Förekommer doping i hundesporten?”.
d) SKKs kansli
Informerade Kjell Svensson om SKK Disciplinnämnds beslut i ärende där NatDopK uttalat sig
på begäran av SKKs Utställningskommitté.

§ 15
Nästa möte
Beslöt NatDopK att avhålla nästa sammanträde 2020-05-12--13.

§ 16
Mötets avslutande
Tackade ordföranden för ett möte med som vanligt ingående diskussioner och konstruktiva
inlägg, varefter mötet förklarades avslutat.

Justeras:

Anders Eriksson
Ordförande

Vid protokollet:

Brith Andersson

Bengt Pettersson

