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SKK/DopK nr 1/2010 

 

Justerat protokoll fört vid telefonsammanträde med Svenska Kennelklubbens 

Dopingkommitté den 26 april 2010. 

 

 

Närvarande: Bengt Pettersson (ordf), Åke Hedhammar/SKK 

 

Adjungerad: Kjell Bräster 

 

Adjungerade SKKs kansli: Katarina Sundberg, Kjell Svensson 

 

Vid protokollet: Brith Andersson 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna, varefter mötet förklarades öppnat. 

 

 

 

§ 2 Val av justerare 

 

Utsågs Åke Hedhammar att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

 

Fastställdes förelagd dagordning. 

 

 

 

§ 4 Resultat dopingprov vid SM Draghund, Nordisk stil 

 

Förelåg rapport från analys av dopingprov via urinprov från schäfer vilken deltagit vid SM 

Draghund, Nordisk stil, arrangerat av Svenska Brukshundklubben i Sundsvall 2010-03-12. 

Därtill förelåg även yttrande från hundens förare. 

 

NatDopK har efter noggrann genomgång av de redovisade analyserna avseende A- respektive 

B-prov konstaterat att prov nummer 1873793/10-LMS001027, enligt Nationellt 

dopingreglemente för hund, har innehållit otillåten substans. 

 

Tog DopK del av NatDopKs beslut samt övriga i ärendet tillgängliga handlingar. 

 

Hundföraren uppger i sitt yttrande att vattning av hunden både före och efter loppet skett med 

egna vattenflaskor. Vidare uppger föraren att vattenflaskorna kontinuerligt används av 

familjen vid olika aktiviteter och sköljs då ur med hett vatten innan de på nytt används. Vid 

tidigare användning kan flaskorna ha innehållit coca cola eller sportdryck.  
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Av förarens yttrande framgår även att utöver dennes vattning av hunden vid målgång har 

hunden av arrangören fått en blandning av mjölk och vatten. Till detta använde arrangören 

militära kantiner, den typ av kantiner som av försvaret använts till kaffe mm. Vilka rutiner 

arrangören har för rengöring av dessa kantiner är för föraren okänt. Då hunden deltog i en 

tävlingsklass även dagen innan provtagningstillfället har hunden druckit denna 

vätskeblandning efter loppet såväl föregående dag som provtagningsdagen.  

  

Efter noggrann genomgång av tillgängliga handlingar i ärendet finner DopK att det på 

föreliggande bedömningsunderlag inte kan uteslutas att de otillåtna substanserna kan ha 

tillförts via kontamination i samband med vattning och att hunden därigenom av misstag fått i 

sig de otillåtna substanserna.  

 

Beslöt DopK rekommendera SKKs Centralstyrelse att besluta att inte tilldela föraren 

disciplinärt straff då det inte kan uteslutas att hunden av misstag fått i sig de otillåtna 

substanserna. Vidare beslöt DopK att föreslå SKK/CS att aktuell hunds resultat från SM 

Draghund, Nordisk stil, 2010-03-12, stryks samt att hundens nuvarande avstängning under 

pågående utredning upphör. 

 

Förklarades denna del av paragrafen omedelbart justerad.  

 

 

Förde DopK en diskussion avseende arrangörens tillhandahållande av vätska till hundarna 

efter målgång och det riskfyllda i ett sådant förfarande. Uttalar DopK ett önskemål om att 

NatDopK för en diskussion avseende denna problematik.  
 

 

 

§ 5 Mötets avslutande 

 

Tackade ordföranden för ett telefonsammanträde med konstruktiva inlägg, varefter mötet 

förklarades avslutat. 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Bengt Pettersson   Åke Hedhammar 

 

 

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. 


