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SKK/DopK nr 1/2009 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Dopingkommitte 

2009-09-23 på Thoresta Herrgård, Bro. 

 

 

Närvarande: Bengt Pettersson (ordf), Åke Hedhammar 

 

Sekreterare:  Brith Andersson 

 

SKKs kansli: Kjell Bräster, Katarina Sundberg 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna och riktade sig särskilt till SKKs jurist Katarina 

Sundberg, 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 ordföranden 

 

Informerade ordföranden om det pågående ärendet avseende produkt från företaget Back on 

Track, vilket NatDopK handlägger. 

 

Noterade DopK informationen.  

 

 

§ 5 Information från sekreteraren och SKKs kansli 

 

Informerade Brith Andersson att SKKs Centralstyrelse numera förelägges NatDopKs 

protokoll för kännedom.  

 

Informerade Brith Andersson om NatDopKs beslut avseende frågeställning från SKKs 

Marknadsavdelning angående stavning av Dopingkommissionen, Dopingkommitté respektive 

doping.  SKKs Marknadsavdelning har framfört att stavningen dopning är den korrekta samt 

bifogat kopia på utdrag ur Läkartidningen nr 23/2004 där stavning av ordet debatterats. 
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Efter att NatDopK ingående diskuterat frågan, där bl a ordets ursprung så som lånord 

beaktades, liksom Svenska Akademiens inställning och den principiella inställningen bland 

fackfolk kontra media, fann NatDopK att vad som framförts från SKKs Marknadsavdelning 

tills vidare inte utgör tillräckligt skäl att ändra till dopning. NatDopK beslöt därmed att den 

ursprungliga stavningen tills vidare ska kvarstå oförändrad. 

 

Tog DopK del av informationen. 

 

 

§ 6 Föregående protokoll 

 

Förelåg protokoll från SKK/DopK nr 1/2008, 2008-11-24--25, vilket kommenterades i valda 

delar och därefter med godkännande lades till handlingarna.  

 

Därtill förelåg för DopKs kännedom protokoll från NatDopK nr 1/2008, 2008-11-24--25, 

vilket kommenterades i valda delar.  

 

 

§ 7 Delegeringsordning DopK 

 

Förelåg nuvarande version av DopKs delegeringsordning för översyn. Efter genomgång av 

delegeringsordningen fann DopK att endast smärre redaktionell korrigering i den löpande 

texten behöver ske. Belystes att såsom adjungerad till kommittén ska förutom SKKs jurist 

Katarina Sundberg även SKKs veterinärkonsult Åke Hedhammar vara angiven. 

 

Uppdrogs till Brith Andersson att införa beslutade korrigeringar i DopKs delegeringsordning 

att därefter föreläggas SKK/CS för fastställande vid dess kommande sammanträde. 

 

Förde DopK en allmän diskussion om att utöka kommittén med en ledamot. Uppdrogs till 

ordföranden att vid SKK/CS kommande sammanträde framföra kommitténs önskemål om att 

utöka med en ledamot, samt att namnge den av DopK föreslagna personen. 

 

Förklarades denna del av paragrafen omedelbart justerat. 

 

 

Förelåg för DopKs kännedom Arbetsordning för Nationell dopingkommission för hund.  

 

Informerade ordförande att NatDopK utsett Brith Andersson till kommissionens sekreterare 

samt att som adjungerade till kommissionen utsett SKKs jurist Katarina Sundberg samt 

apotekare Kristina Odensvik.   

 

Noterade DopK informationen. 

 

 

§ 8 Protokollsutdrag från SKKs Utställningskommitté  
 

Förelåg för kännedom protokollsutdrag från SKK/UtstK 2009-04-21, angående hund av rasen 

mexikansk nakenhund vilken genomgått operativt ingrepp med anledning av entropion. 

Erhållna utställningsresultat har strukits varefter ärendet har lämnats utan vidare åtgärd. 
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Förelåg för protokollsutdrag från SKK/UtstK 2009-04-21, avseende hund av rasen tibetansk 

terrier vilken genomgått ögonlysning med anledning av misstanke om sjukdom. UtstK har 

efter diskussion lämnat ärendet utan vidare åtgärd med anledning av att hunden enligt uppgift 

avlivades dagen efter utställningstillfället. Vidare beslöt UtstK att återremittera ärendet till 

DopK.  

 

Beslöt DopK lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd. DopK vill än dock peka på 

punkt 7, Doping och andra otillbörliga förhållanden, i SKKs Utställnings- och 

championatsbestämmelser, i vilken framgår att ”Det åligger den som är ansvarig för hunden 

att vid behandling och annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om 

hundens rätt att delta vid utställning, prov eller tävling”.  

 

 

§ 9 Protokollsutdrag från SKKs Avelskommitté 

 

Förelåg för kännedom protokollsutdrag från möte med SKK/AK 2009-01-17--18, avseende 

omregistrering av hårlag på chinese crested dog.  

 

Ras- och specialklubb har till Avelskommittén/AK inkommit med nytt förslag om att förbudet 

om omregistrering av hårlag för chinese crested dog efter 6 månaders ålder ska upphävas. 

Efter yttrande från DopK samt överläggning med SKK/Uppfödare och 

Kennelkonsulentkommittén beslöt AK att omregistrering av hårlag för chinese crested dog 

kan ske före det att hunden fyllt 9 månader. Efter 9 månaders ålder ställs dispensansökan till 

AK.  

 

Noterade DopK informationen. 

 

 

§ 10 Information från Norsk Kennel Klub 

 

Förelåg skrivelse från Norsk Kennel Klub/NKK angående norskägd hund av rasen gordon 

setter vilken varit föremål för ärende avseende misstänkt färgning.  

 

Ägaren till hunden har ombetts att inkomma med ett yttrande men har inte hörsammat detta. 

SKKs Centralstyrelse beslöt därmed att stryka hundens resultat vid den aktuella utställningen 

samt att överlämna ärendet till Norsk Kennel Klub.  

 

NKKs huvudstyrelse har fört ärendet vidare till NKKs Disciplinärkommitté vilken tilldelat 

ägaren en skarp varning.  

 

Noterade DopK NKKs skrivelse. 

 

 

§ 11 Analysärenden dopingprov 

 

VM för polarhundar, Åsarna, 2008  

 

Förelåg för DopKs kännedom skrivelse till NatDopK från Svenska Polarhundklubben/SPHK 

med information i tidigare ärende avseende positivt dopingprov från hund hemmahörande i 

Tyskland.  
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NatDopK har vid föregående möte behandlat ärendet avseende dopingprov varvid kunde 

konstateras att förekomst av koffein påvisats vid analys av A-provet. Därefter hade emellertid 

WSA ännu inte låtit analysera B-provet. NatDopK fann därmed inte anledning att uttala sig i 

fallet, mot bakgrund av att analys av B-provet inte har utförts. Av SPHKs skrivelse framgår 

emellertid nu att: ”SPHK har av WSA fått besked om att även B-provet är analyserat och att 

det var positivt. Föraren har därefter blivit avstängd.” 

 

Noterade DopK SPHKs information. För att undvika en upprepning av vad som skett vid 

handläggningen av detta dopingprov har DopK fört upp frågan till SKK/CS för principiellt 

ställningstagande avseende ansvarsförhållande vid samarrangemang. 

 

 

 

§ 12 Dopingprov – Provtagning, analys 

 

Päls- och hudanalyser 
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 Kjell Bräster att ytterligare information ännu inte har erhållits från FKK. 

 

 

 

§ 13 Dispensärenden - Ansökningar om omprövning av avslag vilka hänskjutits 

 för prövning av NatDopK 

 

a) dobermann 

Förelåg för kännedom NatDopKs uttalande över dispensärende där hundägare inkommit med 

ansökan om omprövning av DopKs avslag av ansökan om dispens för deltagande vid 

mentaltest för hund (dobermann) vilken med anledning av diagnosen kronisk eosinofil 

gastroenterit behandlas med prednisolon. 

 

NatDopK har hänvisat till tidigare fattat beslut att dispensmöjlighet saknas vid behandling 

med anledning av angiven diagnos och fann att erhållet underlag i ärendet inte föranleder 

annat ställningstagande. NatDopK har därmed lagt ärendet till handlingarna. 

 

 

b) belgisk vallhund/tervueren 

Förelåg för kännedom NatDopKs uttalande över dispensärende där hundägare inkommit med 

ansökan om omprövning av DopKs avslag av ansökan om dispens för deltagande vid 

utställning, bruksprov, lydnadsprov samt mentalbeskrivning för hund (belgisk 

vallhund/tervueren) vilken med anledning av näthinneavlossning och kronisk serös ögon 

inflammation behandlas med preparaten prednisolon, azatioprin samt dexametason. 

 

Efter att ha tagit del av underliggande handlingar i ärendet fann NatDopK att erhållet underlag 

i ärendet inte föranleder annat ställningstagande. NatDopK har därmed lagt ärendet till 

handlingarna. 
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§ 14 Av NatDopK principiellt ställningstagande avseende diagnos 
 

Hypothyreos   

DopK har framfört frågeställning till NatDopK avseende hur ansökan om dispens ska hanteras 

vid de fall där TSH-värde saknas i veterinärens dokumentation.  

 

I sitt uttalande har NatDopK betonat att vid ansökan om dispens med anledning av medicinsk 

behandling på grund av sköldkörtelrubbning är uppgift om TSH-värdet, innan påbörjad 

medicinering, ett dokumentationskrav för att handläggning av ansökan ska kunna ske.  

 

 

§ 15 Revidering av reglemente samt ATC-förteckning  

 

Fördes en allmän diskussion avseende arbetet med den revidering av Nationellt 

dopingreglemente för hund resp ATC-förteckning med karenstider som under ansvar av 

NatDopK nu pågår. I denna är stora delar av reglementet inom DopKs ansvarsområde och där 

då även SKKs kansli kommer att bli involverade.   

 

 

 

§ 16 Nästa sammanträde 

 

Beslöt DopK att avhålla nästa sammanträde 2010-10-19--20. 

 

 

 

§ 17 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. 


