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Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Dopingkommitte /DopK 2012-10-08 på Thoresta Herrgård, Bro. 
 
 
Närvarande:  
Ordinarie ledamöter: Bengt Pettersson (ordf), Åke Hedhammar  
 
Adjungerade: Kjell Bräster 
  Kjell Svensson, SKKs kansli (fr o m § 7) 
 
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 2/2011, 2011-11-21, vilket kommenterades i valda 
delar och därefter med godkännande lades till handlingarna. 
 
Vidare förelåg för kännedom protokoll från NatDopK nr 2/2011, 2011-11-21--22, vilket 
efter genomgång lades till handlingarna. 
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§ 5 Information från ledamöterna 
 
a) ordföranden 
Informerade ordföranden från besök vid Nordiska Mästerskapet i fårvallning. Arrangör 
var Svenska Vallhundsklubben och tävlingen, som var ett mycket bra arrangemang, 
genomfördes i Lekeberg, Närke.  
 
b) ledamöterna 
Informerade Åke Hedhammar om den djurskyddskonferens som Jordbruksverket 
genomför den 13 november. Tema för konferensen är avel och Åke Hedhammar avser 
att i sitt anförande informera om SKKs arbete inom detta område. 
 
c) sekreteraren 
Informerade sekreteraren om SKKs remissyttrande över förslaget till ny 
djurskyddslagstiftning. 
 
Informerade sekreteraren att från och med NatDopKs möte nr 1/2012 ersätter Owe 
Johnson Carin Ahlstedt såsom Svenska Draghundsportförbundet/ SDSFs representant.  
 
Informerade sekreteraren att Håkan Kasström har aviserat sin avgång från NatDopK 
och för nu en dialog med Svenska Hundkapplöpningsförbundet/SHCF om ersättare 
utifrån den person han har föreslagit som sin ersättare i kommissionen. Inför förslag på 
namn har även Åke Hedhammar varit involverad. Målsättningen är att ersättare ska 
vara klart innan sommaren 2013.  
 
 
§ 6 Ekonomisk rapport 
 
Förelåg resultatrapport vilken genomgicks samt diskuterades i vissa delar. Lades 
därefter till handlingarna. 
 
 
§ 7 Protokollsutdrag 
 
Förelåg protokollsutdrag från möte med SKKs Kommitté för särskilda 
domaranvisningar/SRD-K, 2012-04-11, § 30 Möten med ras-/specialklubbar, a) chinese 
crested dog 
 
Utdraget avser rasen chinese crested dog och presentationsöverdrifter genom ej 
tillåten preparering eller oetisk hårborttagning. Rasklubben har i skrivelse framfört att 
det finns behov av undervisningsmaterial för domare och andra intresserade kring hur 
normal hud på chinese crested dog ser ut respektive hur hud skadad genom otillåten 
preparering ser ut . 
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SRD-K har diskuterat huruvida rasens problem med hudskador är av den arten att det 
alls hör hemma under SRD. Bekymren är inte relaterade till överdriven typ och 
ogynnsam avel utan är mer att betrakta som ett presentationsproblem och man bör 
omvärdera om rasen alls ska vara listad i SRD. 
 
SRD-K beslöt att kalla ras- och specialklubb till möte kring de rasspecifika frågorna om 
hud och hudskador. Mötet förslås ske i samverkan med Domarkommittén och 
Dopingkommittén. Dessutom föreslår SRD-K att rasklubben tar initiativ till ett 
utbildningsmaterial rikt på illustrationer inom nämnda områden. 
 
Tog DopK del av protokollsutdraget och avvaktar vidare kontakt i frågan. 
 
 
§ 8 Redovisning av VU beslut  
 
2012-06-01. Skrivelse från hundägare med önskemål om förnyad prövning. 
Inkommen skrivelse med önskemål om förnyad prövning från hundägare vars hund 
(labrador retriever) ej beviljats dispens för deltagande vid prov-/tävlingsverksamhet 
under medicinering med anledning av kronisk eosinofil enterit och kronisk kolit. 
 
I sin skrivelse framför hundägaren att dispens har beviljats av Jordbruksverket samt att 
behandlande veterinär har bedömt att hunden har en stabil sjukdomsbild och inte får 
någon otillbörlig prestationshöjning av medicineringen. 
 
I VUs svar till hundägaren har VU tydliggjort att bedömning, om möjlighet till dispens 
föreligger eller inte, sker utifrån Nationellt dopingreglementes värderingsgrund där 
bakomliggande sjukdomsorsak är avgörande. Nationella Dopingkommissionen har 
utifrån detta fastställt att möjlighet till dispens inte finns för medicinsk behandling med 
anledning av den diagnos hunden har fått, detta oavsett vilket preparat hunden 
ordinerats.  
 
Med hänvisning till detta fann inte VU att skäl förelåg till att ändra tidigare beslut, att 
inte bevilja dispens för medicinsk behandling med anledning av kronisk eosinofil 
enterit och kronisk kolit, varmed beslutet kvarstår oförändrat. 
 
Bekräftade DopK VUs beslut. 
Beslöt DopK förelägga NatDopK underlaget för kännedom. 
 
 
§ 9 SJV Föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur 
 
Förelåg för DopKs kännedom minnesanteckningar från möte i Jönköping den 26 april 
mellan SKK och Jordbruksverket, Enheten för Sällskapsdjur, angående SJVs krav om 
veterinärs närvaro vid mästerskap samt SJVs dopingföreskrifter.  
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Vid detta möte, som var en uppföljning av mötet på SKKs kansli i mars, deltog Kjell 
Svensson och Åke Hedhammar.  
 
Informerade Kjell Svensson att SKK efter mötet har lämnat förslag på förändring av 
föreskriften men någon ny utgåva av föreskriften har ännu inte utkommit. Däremot 
har SJV i vissa delar redan ändrat sin tillämpning avseende veterinärs närvaro vid 
mästerskap. Inom Svenska Brukshundklubbens verksamhet har SJV efter mötet gett 
dispens från krav om veterinär medverkan vid de mästerskap som inte omfattar agility 
eller räddningshund. För Svenska Vallhundsklubben kvarstår oförändrat att 
vallhundsprov är klassat som medelhög risk med hänvisning till de djur som vallas. 
Däremot behöver inte veterinär finnas på plats under hela provdagen. SKK har 
framfört att arbetsinstruktioner saknas för den veterinär som blir förordnad som 
besiktigande veterinär. Även utbildningsplan saknas. Vid mötet meddelade SJV att 
arbetsinstruktioner och utbildningsplan kommer att tas fram inom en snar framtid. 
 
Vid mötet framfördes ånyo att det är mycket olyckligt att djurägare nu även ska ansöka 
om dispens från SJV såväl som från SKK. SJVs motivering till detta är att SJV måste ha 
dopingregler i sina föreskrifter för att det ska vara möjligt att fälla någon för brott mot 
dessa regler.  
 
Datum för ännu ett allmänt möte med SJV, Enheten för Sällskapsdjur, är fastställt till 
den 30 november då Kjell Svensson och SKKs VD Ulf Uddman kommer att närvara.  
 
 
§ 10 Provtagning samt analys 
 
a) Analys av päls-/hudprov 
Informerade Kjell Svensson 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 laboratorium har det uppdrag Finska 
Kennelklubben/FKK haft ännu inte slutförts. Det finska laboratoriet har kommit med en 
offert i vilken ingår kostnad för laboratoriets metodutveckling. NKU/AU är tveksamma 
till att avsätta medel att täcka laboratoriets kostnader för metodutveckling. Norsk 
Kennel Klub/NKK kommer därför att göra en litteratursökning för att utröna om 
behövliga analysmetoder redan finns.  
 
Informerades även att SKKs kansli i dagarna kontaktats av ett av de större 
djursjukhusen som planerar att etablera ett laboratorium i Stockholms-regionen. 
Intresse för att sätta upp rutiner för analys av dopingprov finns och man önskar 
information angående detta. Kjell Svensson och sekreteraren kommer i närtid att träffa 
representanter för djursjukhuset. 
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b) Utbildning av dopingkontrollfunktionärer 
Behov av utbildning av fler dopingkontrollfunktionärer är oförändrat. Informerade 
sekreteraren att Nationella Dopingkommissionens inriktning är att vid utbildning av 
nya funktionärer kommer dessa att utbildas på ett sådant sätt att det möjliggör 
provtagning inom samtliga tre organisationer. Detta då det i vissa delar finns skillnad i 
förfaringssätt och omkringliggande rutiner vid provtagning mellan Svenska 
Draghundsportförbundet och de övriga två organisationerna. Detta med anledning av 
att SDSF även har att följa ett internationellt regelverk fastställt av WADA. 
 
 
§ 11 Överklagan av DopKs beslut i dispensärende 
 
Förelåg underlag från hundägare med överklagan av SKK/DopKs beslut om avslag på 
ansökan om dispens för deltagande vid utställning, för hund (engelsk bulldog) vilken 
genomgått hudplastik runt svansen med anledning av hudveckspyodermi. 
 
Beslöt DopK hänskjuta ärendet för prövning av NatDopK. 
 
 
§ 12 Frågeställningar angående dispensärenden 
 
a) Förelåg underlag avseende en hundägares mailväxling med sekreteraren angående 
avslag på dennes ansökan om dispens för deltagande vid draghundsprov nordisk stil 
för hund (korthårig vorsteh) under behandling med preparatet Forthyron. I beslutet 
om avslag har angetts att underlaget ej ger tillräckligt stöd för diagnosen 
hypothyreoidism i dispensärende. Därtill har hundägaren även upplysts om att 
dopingreglementets kapitel 8 anger att vid behandling med anledning av 
hypothyreoidism saknas möjlighet till dispens för draghundar. 
 
Beslöt DopK att förelägga NatDopK underlaget för kännedom. 
 
b) Förelåg underlag avseende frågeställning om bakomliggande skäl från hundägare 
angående avslag av dennes ansökan om dispens, för deltagande inom SKKs samt SDSFs 
verksamhetsområden för hund (korthårig vorsteh) som behandlas med anledning av 
diagnosen steroidresponsiv meningit-arterit (SRMA).   
 
Beslöt DopK att förelägga NatDopK hundägarens frågeställning. 
 
c) Förelåg underlag avseende frågeställning om bakomliggande skäl från veterinär 
angående avslag av ansökan om dispens, för deltagande inom SKKs 
verksamhetsområde för hund (schäfer) som behandlas med anledning av diagnosen 
metatarsal fistlar. 
 
Beslöt DopK att förelägga NatDopK hundägarens frågeställning. 
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§ 13 Frågeställningar inkomna till SKKs kansli 
 
Informerade sekreteraren för DopKs kännedom om att SKKs kansli kontaktats med  
frågeställning om karenstid för implantatet Suprelorin (QH01 CA93) med anledning av 
att detta numera finns i två olika styrkor, 4,7 mg samt 9,4 mg, med väsentlig skillnad i  
verkningstid efter administration. 
 
Informerade sekreteraren även om olika frågeställningar som inkommit till SKKs kansli 
från enskilda hundägare, avseende karenstid eller inte för produkter som inte 
sorterar inom ATC-ordning (Anatomical Therapeutic Chemical classification system). 
 
De olika frågeställningarna har överförts till NatDopK för bedömning. 

 
 
§ 14 Revidering av reglemente samt ATC-förteckning  
 
Presenterade sekreteraren det nya utseende samt typsnitt som den reviderade 
versionen av dopingreglementet kommer att få vid upptryckning. Utformningen följer 
SKKs grafiska profil, vilken tagits fram av marknadsavdelningen och som fastställts av 
Centralstyrelsen. 
 
Revideringen av dopingreglementet samt ATC-förteckningen har blivit något fördröjt 
men är nu i slutskedet, under ansvar av NatDopK med sekreteraren och SKKs kansli 
som sammanhållande länk. 
 
 
§ 15 Övriga frågor 
 
Presenterade sekreteraren för DopKs information en sammanställning över NatDopKs 
beslut vid karenstidsbedömning av ej ATC klassificerade produkter samt beslut rörande 
metoder och behandlingar. 
 
 
§ 16 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. 
 
 
§ 17 Nästa sammanträde 
 
Beslöt DopK att avhålla nästa sammanträde 2013-10-07.  
 
 



  

SKK/DopK nr 1/2012 
2012-10-08 

Sida 7/7 
 
 

 
§ 18 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. 
 
 
 

 


