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SKK/DopK nr 1/2008 
 
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Dopingkommitte 
2008-11-24--25 på Thoresta Herrgård, Bro. 
 
 
Närvarande: Bengt Pettersson (ordf), Åke Hedhammar 
 
SKK kansli:  Kjell Bräster 
 
Sekreterare:  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 
 
Efter justering av förelagd dagordning fastställdes densamma. 
 
 
§ 4 Information från sekreteraren och SKKs kansli 
 
Informerade Brith Andersson att från och med 2009-01-01 avser SKK att vid ansökan om 
dispens registrera beslutet för berörd hund i SKKs interna datasystem.   
 
Informerade Kjell Bräster om Svenska Spels nedläggning av spel vid hundkapplöpning, samt 
vad detta innebär avseende SKKs avtal med Travlab för analys av dopingprov.  
 
Tog DopK del av informationen. 
 
 
§ 5 Föregående protokoll 
 
Förelåg protokoll från SKK/DopK nr 2/2007, 2007-04-19 samt nr 3/2007, 2007-05-21, vilka 
kommenterades i valda delar.  
 
Lades protokollen därefter med godkännande till handlingarna. 
 
Därtill förelåg för DopKs kännedom protokoll från NatDopK nr 1/2007, 2007-04-18--19, 
vilket kommenterades i valda delar.  
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§ 6 Uppföljning motion KF 2007 
 
Förelåg utdrag ur protokoll från Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2007 avseende 
uppdrag till SKKs Centralstyrelse att utarbeta en modell för en systematisk doping-
provtagning, vilket av CS ålagts SKK/DopK. DopK har fört uppdraget till NatDopK för 
kännedom samt diskussion.  
 
NatDopK har diskuterat uppdraget med utgångspunkt från frekvens, ekonomi samt motivering 
som stöd för DopK. Ursprungstanken med dopingreglementet är djurskyddsaspekten, där det 
under senare år även tillkommit det sundhetsbegrepp som SKK/CS högprioriterat.  
 
 
§ 7 Protokollsutdrag från SKK/CS 
 
Förelåg protokollsutdrag från möte med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2007-06-01, 
avseende protokollsutdrag från SKK/DopK nr 3/2007 angående att bestyrelsen vid 
Wästmanland läns KKs utställning i Västerås 2007-04-22 anmält en ägare till hund av rasen 
chinese crested dog för att ha rakat hunden före bedömning. 
 
DopK har funnit att otillbörlig påverkan har skett och att hundägaren därigenom har brutit 
mot Nationellt dopingreglemente för hund, kapitel 7, Otillåtna metoder, samt brutit mot SKKs 
Utställningsbestämmelser, punkt 14, Särskilda bestämmelser för utställningar. SKK/CS beslöt 
att hundens resultat stryks för den aktuella utställningen och att ägaren inte kommer att 
anmälas till SKKs Disciplinnämnd. 
 
 
Förelåg protokollsutdrag från möte med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2007-09-05, 
avseende minnesanteckningar från överläggningar med SKK/DopK, Svenska 
Dvärghundsklubben och Chinese Crested Club den 19 juni 2007.  
 
Ämnet för mötet var diskussion om huruvida felaktig eller manipulativ hårborttagning 
förekommer när hundarna görs i ordning inför utställning. Rasklubben är medveten om att det 
kan förekomma oegentligheter men tycker sig ha god kontroll och kommer att se till att 
diskussionen och informationen hålls levande avseende hårborttagning och preparering. 
 
DopK kunde konstatera att det efter mötet inte inkommit några propåer om otillåten 
hårborttagning. Däremot har DopK och NatDopK i detta sammanhang uppmärksammats på 
förekomsten av att hundar lär utsättas för artificiell ultraviolett strålning, vilket är en otillåten 
metod som omfattas av Nationellt dopingreglemente för hund, kapitel 7. Otillåtna metoder.  
 
 
Förelåg protokollsutdrag från möte med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2007-11-25, 
avseende § 150 Dopingärende – misstänkt färgning av hund. 
 
Svenska Gordon Setterklubben har till DopK inkommit med en anmälan mot en norsk 
utställare av en gordon setter vid klubbens jubileumsutställning 2007-09-20. Domaren var 
tveksam till hundens färg på båda framtassarna. Ett foto som finns på hunden visar att båda 
framtassarna är vita. Ägaren till hunden har ombetts att inkomma med ett yttrande men har 
inte hörsammat detta. CS beslöt att stryka hundens resultat vid den aktuella utställningen samt 
att överlämna ärendet till Norsk Kennel Klub.  
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Förelåg protokollsutdrag från möte med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2008-02-06, 
avseende § 18 Dispens ögonärende. 
 
En uppfödare har till CS överklagat NatDopK beslut att rekommendera att inte använda en 
hund i avel pga ögonåkomma. NatDopK har i sitt beslut uttryckt att frågan om en hund ska 
användas i avel eller inte baseras på hundens underliggande sjukdom och inte på en eventuell 
behandling föranledd av sjukdomen. Förändrad medicinering utgör i detta fall således inte 
grund för ett ändrat ställningstagande. CS beslöt att avslå överklagandet. 
 
Tog DopK del av protokollsutdragen vilka diskuterades i valda delar.  
 
 
§ 8 Protokollsutdrag från SKKs Utställningskommitté  
 
Förelåg underlag från SKKs Utställningskommitté med anledning av hund vilken deltagit vid 
utställning med sutur i ett av de övre ögonlocken. SKK/UtstK har bordlagt ärendet i avvaktan 
på DopKs uttalande. DopK har hänskjutit ärendet till NatDopK för principiellt 
ställningstagande. 
   
Förelåg uttalande från NatDopK i vilket DopK meddelas att ingreppet är en korrektionssutur, 
som ett led i så kallad ”eye-tacking”, vilket utgör otillbörlig påverkan.  
 
Diskuterade DopK ärendet utifrån NatDopKs uttalande. Beslöt DopK att meddela SKK/UtstK 
att det operativa ingreppet utgör otillbörlig påverkan. 
 
Förklarades beslutet omedelbart justerat. 
 
 
§ 9 Dopingprov – Rutiner, analysärenden 
 
a) Dopingprov 2008 
 
Förelåg för DopKs kännedom sammanställning över utförda dopingprov inom SKKs 
organisation under 2008:  
 
Svenska Kennelklubben, World Dog Show 
Utställning. 
Pälsprov, 1 st, med anledning av protest.   Utan anmärkning 
 
World Championship Obedience. 
SKK beslutat om provtagning innan WDS.  
Urinprov från 3 hundar, 1 hund/dag.   Utan anmärkning 
Hundar från Österrike, Danmark samt Sverige.   
 
Svenska Vinthundklubben, EM i Lure Coursing 
Enligt FCIs regelverk för EM/VM Lure Coursing ska dopingprov genomföras, 
enligt respektive arrangörslands nationella regler. 
Urinprov från 6 hundar, 6 olika raser.   Utan anmärkning 
Hundar från Ryssland, Holland, Finland, Tyskland, Schweiz samt Sverige. 
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Svenska Brukshundklubben 
SM Lydnad/Agility. 
SBK beslutat om provtagning innan tävlingen. 
Urinprov 2 st. Blodprov 2 st.   Utan anmärkning 
 
SM Bruks/IPO. 
SBK beslutat om provtagning innan tävlingen. 
Urinprov 3 st.    Utan anmärkning 
 
 
b) VM för polarhundar, Åsarna  
 
Ansvarsförhållande vid positivt dopingprov 
Tog Brith Andersson upp problematiken avseende vilken organisation som ska ha ansvar för 
utredning vid positivt dopingprov vid tävlingar som arrangeras i samarbete med specialklubb 
inom SKKs organisation, annat förbund samt en internationell organisation. Vilket 
exempelvis kan bli aktuellt vid tävlingar inom draghundssporten. Detsamma avseende vilket 
regelverk avseende doping som är gällande i det fall avvikelser mellan regelverken föreligger.  
 
Då klara riktlinjer bör finna i dessa frågor beslöt DopK att föra upp frågan till SKKs 
Centralstyrelse för principiellt ställningstagande. 
 
 
§ 10 Dopingprov – Provtagning, analys 
 
Pälsprov 
Informerade Kjell Bräster att Statens Kriminaltekniska Laboratorium sagt upp avtalet 
avseende uppdraget att utföra päls- och hudanalyser, med hänvisning till hög arbetsbelastning 
inom ordinarie analysuppdrag. Förutom att utföra analyser på uppdrag av SKK har SKL även 
i mindre omfattning bistått övriga nordiska länders kennelklubbar då andra möjligheter har 
saknats.  
 
Med hänvisning till den diskussion som förts inom Nordisk Kennelunion om att verka för ett 
för länderna gemensamt dopingreglemente anser DopK det lämpligt att då arbeta för en 
samsyn inom Norden genom samordning av päls-och hudanalyser. Därigenom skulle man 
även kunna nå en tillräcklig provvolym och trygga fortsatta möjligheter att genomföra 
analyser. 
 
Beslöt DopK att i samverkan med NatDopK tillskriva SKK/CS med förslag att frågan om 
analyslaboratorium presenteras på NKU-nivå för att nå en samordning för denna typ av 
analyser i medlemsländernas verksamhet.  
 
Förklarades beslutet omedelbart justerat. 
 
 
§ 11 Handlagda ärenden 
 
Svenska Brukshundklubben 
Från Svenska Brukshundklubben (Kommittén för hundars mentalitet) har till SKK/DopK 
inkommit skrivelse med förfrågan om varför dispens har beviljats i enskilt dispensärende. 
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Förfrågan avser hund som med anledning av diagnosen epilepsi behandlas med fenemal, och 
där DopK har beviljat dispens för deltagande vid agilitytävling samt lydnadsprov.  
 
Ärendet har handlagts av DopK/VU. I sitt svar har VU klargjort att diskussion inte förs i 
enskilt dispensärende. VU har framfört att generellt sker bedömning av ansökan om dispens 
individuellt med utgångspunkt från bl a aktuell behandling – ibland även med information 
från behandlande veterinär – samt prov- eller tävlingsform. Därtill att för diagnosen epilepsi 
medges dispens för vissa tävlingsformer, dispens ges inte för deltagande i mentalbeskrivning 
eller mentaltest.  
 
DopK/VU har i sitt svar även pekat på rådande bestämmelser, att beslut avseende ansökan om 
dispens för deltagande vid av SKK eller medlemsorganisation arrangerad utställning, prov 
och tävling under medicinsk behandling fattas av SKK, inte av specialklubb. SBK kan med 
andra ord inte fatta beslut i ett sådant ärende. 
 
Beslöt DopK bekräfta DopK/VUs handläggning av ärendet. 
 
Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 
 
 
§ 12 D.A.P. /Dog Appeasing Pheromone/Hundens lugnande feromon 
 
Förelåg del av artikel avseende produkten D.A.P. /Dog Appeasing Pheromone/Hundens 
lugnande feromon, med redovisning av ”test” av produkten, vilken varit införd i Hundsport nr 
3/2008, samt produktinformation från företaget Ceva Vetpharma ABs webbplats. Av 
produktinformationen framgår att D.A.P. innehåller lugnande feromon som sägs förebygga 
rädsla och oro i olika situationer. Produkten saluförs i form av spray, doftavgivare samt 
halsband och finns därigenom i hundens omedelbara omgivning. 
 
DopK har hänskjutit ärendet till NatDopK för principiellt ställningstagande avseende 
produkten. 
 
Förelåg uttalande från NatDopK i vilket DopK meddelas att produkten D.A.P. åsätts 7 dygns 
karenstid, med hänvisning till Nationellt dopingreglemente för hund, kapitel 7.1 Otillåtna 
metoder, åtgärder som påverkar hundens allmäntillstånd. 
 
 
§ 13 Dispensärende 
 
Förelåg uttalande över dispensärende vilket DopK hänskjutit till NatDopK för principiellt 
ställningstagande; 
 
Ansökan om dispens (staffordshire bullterrier) där DopK beviljat dispens för deltagande vid 
utställning, men i enlighet med praxis kryssmarkerat rutan ”Med hänvisning till SKKs 
grundregler bedöms hund med ovan angiven diagnos som ej lämplig att utnyttjas i avel.” 
 
Hunden har med anledning av diagnosen fragmentering av processus coronoideus behandlats 
kirurgiskt.  
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Hundens ägare/uppfödare har framfört att behandlande veterinär inte anser att det finns en 
säker ärftlig faktor bakom diagnosen och ställer sig därför frågande till kryssmarkeringen. 
Vidare framförs uppfattningen att ställningstagande om utnyttjande i avel är en fråga som 
uppfödare borde kunna fatta beslut om på egen hand. 
 
NatDopK har konstaterat att när det gäller frågan om hundens lämplighet för avel har DopK 
gjort sin bedömning utifrån SKKs grundregler i relation till den aktuella diagnosen, vilken är 
en del av det s.k. armbågsledsdysplasikomplexet. NatDopK finner inte att skäl föreligger för 
ändring av DopKs beslut om kryssmarkering i rutan ”Med hänvisning till SKKs grundregler 
bedöms hund med ovan angiven diagnos som ej lämplig att utnyttjas i avel.” 
  
Beslöt DopK därmed att kryssmarkering i rutan ”Med hänvisning till SKKs grundregler 
bedöms hund med ovan angiven diagnos som ej lämplig att utnyttjas i avel.” kvarstår 
oförändrat. 
 
 
§ 14 Nästa sammanträde 
 
Beslöt DopK att avhålla nästa sammanträde 2009-09-22--23. 
 
 
§ 15 Mötets avslutande 
 
Tackade ordföranden för ett sammanträde 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. 


