
 1 

SKK/DopK nr 2/2010 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Dopingkommitté 

2010-05-24 på SKKs kansli, Spånga. 

 

 

Närvarande: Bengt Pettersson (ordf), Åke Hedhammar/SKK (§§ 20-21) 

 

Adjungerad: Kjell Bräster 

 

Adjungerade SKKs kansli: Katarina Sundberg, Kjell Svensson 

 

Vid protokollet: Brith Andersson 

 

 

 

§ 6 Mötets öppnande 

 

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna, varefter mötet förklarades öppnat. 

 

 

§ 7 Val av justerare 

 

Utsågs Kjell Bräster att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

 

§ 8 Fastställande av dagordning 

 

Fastställdes förelagd dagordning. 

 

 

 

§ 9 Information från ledamöterna 

 

Förelåg för DopKs kännedom underlag på engelska sammanställt av Håkan Kasström 

angående epilepsi samt läkemedel för behandling. Informerade Håkan Kasström att 

bakgrunden till att dokumentet sammanställts var ett positivt dopingprov inom 

draghundssporten i Tyskland. 

 

 

 

§ 10 Information från SKKs kansli 

 

Informerade Kjell Svensson, chef för SKKs Utbildnings- och tävlingsavdelning, om den 

remiss som Statens Jordbruksverk skickat ut angående förslag till nya föreskrifter och 

allmänna råd om träning och tävling med djur, vilka enligt uppgift ska träda ikraft redan 

2010-07-01. Av remissen framgår bland annat att SJV nu avser att införa en klassning av 

förekommande tävlingsformer med djur innebärande hög, medelhög respektive låg 

djurskyddsrisk.  Förelåg även för kännedom SKKs yttrande över remissen. 
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§ 11 Föregående protokoll 

 

Förelåg protokoll från SKK/DopK nr 1/2009, 2009-09-23 samt nr 1/2010, 2010-04-26, vilka 

kommenterades i valda delar och därefter med godkännande lades till handlingarna. 

 

Förelåg även för kännedom protokoll från NatDopK nr 1/2009, 2009-09-22--23 samt nr 

1/2010, 2010-04-26, vilka kommenterades i valda delar och därefter lades till handlingarna. 

 

 

 

§ 12 NatDopK - Bordlagda ärenden/Ledamöternas uppdrag 

 

Förelåg för DopKs kännedom: 

 

NatDopK 1/2009, § 11 Back on Track 

Svarsskrivelse från ombud för företaget Back on Track angående ärende avseende företagets 

produkt samt tidigare skriftväxling i ärendet. Uppdrag till Katarina Sundberg att besvara 

skrivelsen från företagets ombud. 

 

Tog DopK del av den svarsskrivelse som sammanställts av Katarina Sundberg och som har 

skickats till ombudet för företaget Back on Track. 

 

  

NatDopK 1/2009, § 16 Inkommen skrivelse angående ålagd karenstid 

a) Läkemedlet tropikamid 

Skrivelse från veterinär med förslag om generell dispens från karenstid för det pupillvidgande 

läkemedlet tropikamid, som nästan uteslutande används vid den undersökning för ärftliga 

ögonsjukdomar som kallas ”ögonlysning”.  

 

NatDopKs beslut om generell dispens från karenstid för läkemedlet tropikamid vid 

undersökning av friskt och symptomfritt djur. Med undersökning av friskt djur avses t ex 

ögonundersökning för ärftliga ögonsjukdomar. Vid andra indikationer kvarstår karenstiden 

7 dygn. Uppdrag till SKKs kansli att via utskick informera de av SKKs veterinärkonsulter 

som berörs av beslutet.  

 

Tog DopK del av SKK kanslis utskick till berörda veterinärkonsulter. 

 

 

 

§ 13 Information från FCI 
 

Förelåg för DopKs kännedom: 

 

-Circular 02/2010. Av FCI fastställda ”International Guidelines about Dog Doping”.  

FCI uppmanar medlemsländerna att i största möjligaste mån anta regelverket. Kunde 

NatDopK konstatera att FCIs guidelines är grundade på det i Sverige rådande Nationellt 

dopingreglemente för hund. Informerade sekreteraren att FCI tidigare begärt att få en 

översättning av det svenska reglementet. 
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§ 14 Protokollsutdrag 

 

Förelåg för DopKs kännedom protokollsutdrag från möte med Svenska Kennelklubbens 

Centralstyrelse 2009-09-15--16, angående framfört önskemål från DopK om CS uttalande 

avseende ansvarsförhållande och riktlinjer vid positivt dopingprov vid tävling som arrangeras 

i samarbete med specialklubb inom SKK, annat förbund samt en internationell organisation. 

 

CS har uttalat att vid tävlingar i Sverige med svensk arrangör gäller det svenska 

dopingreglementet. CS uttalade även att när det gäller karenstider att man inför varje tävling 

får besluta vilka regler som ska gälla och informationen måste nå ända ner till respektive 

deltagare. Vidare att de specialklubbar i Sverige som ska arrangera t.ex. EM eller VM måste i 

god tid informera SKK som då kan vara behjälplig med vilka regler som gäller för varje 

specifikt tillfälle. 

 

Förelåg för DopKs kännedom protokollsutdrag från möte med Svenska Kennelklubbens 

Centralstyrelse 2009-11-25, angående Delegeringsordning för DopK. 

 

SKK/CS har noterat de smärre redaktionella korrigeringar som DopK gjort i texten. Avseende 

det av DopK framfört önskemål om att utöka antalet ledamöter med en person, med förslag att 

SKKs för detta verksamhetschef Kjell Bräster ska ingå i kommittén. CS beslöt att utöka 

DopKs ledamöter med Kjell Bräster som adjungerad. 

 

Förelåg för DopKs kännedom protokollsutdrag från möte med Svenska Kennelklubbens 

Jakthundskommitté 2010-02-16, angående FCIs Circular ”International Guidelines about Dog 

Doping”. 

 

SKK/JhK föreslår att DopK ska tillställa SKKs Läns- och Specialklubbar FCIs Circular för 

kännedom. Uppdrogs till sekreteraren att ombesörja utskick av underlaget.  

 

 

§ 15 Beslut SKKs Disciplinnämnd 

 

Förelåg för DopKs kännedom beslut nr 35/2010 från SKKs Disciplinnämnd, i ärende avseende 

hund av rasen shar pei där NatDopK fått yttra sig avseende operativt ingrepp. 

 

 

§ 16 Delegeringsordning för SKK/DopK 

 

Förelåg för NatDopKs kännedom den av SKK/CS slutligen fastställda delegeringsordningen 

för SKKs Dopingkommitté. Kunde NatDopK konstatera att delegeringsordningen är justerad 

utefter de önskemål som DopK framfört samt att Kjell Bräster är adjungerad. 

 

 

§ 17 Dopingprov 

 

Med anledning av vad som framkommit vid tidigare behandlat ärende, avseende positivt 

dopingprov vid SM Draghund Nordisk stil, har DopK framfört önskemål till NatDopK att föra 

en diskussion avseende det riskfyllda i förfarandet att arrangör vid tävlingstillfällen 

tillhandahåller vätska till hundarna (SKK/DopK 1/2010 § 4).   
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NatDopK har förståelse för en arrangörs välvilja med själva handlingen, att tillhandahålla 

vätska till hundarna, och har fört en ingående diskussion om vad detta kan innebära för alla 

parter.  

 

NatDopK har uttalat en stark rekommendation till arrangörer att inte tillhandahålla dryck och 

kärl till deltagande hundar, då arrangören i och med ett sådant förfarande ikläder sig en stor 

risk. NatDopK finner det vara relevant att denna information sprids inom organisationerna, 

vilket kommer att ske via SKK kanslis försorg. 

 

 

§ 18 Provtagning samt analys 

 

a) Pälsprov 
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 sekreteraren att förhandlingar pågår med det finska laboratoriet men att FKK 

ännu inte slutfört dessa förhandlingar. 

 

b) Utbildning av dopingkontrollfunktionärer 

Konstaterar DopK att behov fortfarande föreligger av att det utbildas fler dopingkontroll-

funktionärer. DopK har uppmärksammats på att av de som deltog vid SDSFs utbildning i 

oktober 2009 finns fyra nya dopingkontrollfunktionärer inom SDSF vilka kan nyttjas även av 

andra organisationer. 

 

DopK har erhållit information om att NatDopK har uppdragit till Carin Ahlstedt att under 

2010 genomföra ännu en utbildning för dopingkontrollfunktionärer, då med inriktning mot 

samtliga organisationer. NatDopK finner det värdefullt om även de två funktionärer som för 

SKKs del en längre tid tjänstgjort som dopingkontrollfunktionärer kan beredas tillfälle att 

delta för utbyte av erfarenheter. Uppdrogs till sekreteraren att ta kontakt med berörda 

avseende deltagande. 

 
 

§ 19 Revidering av reglemente samt ATC-förteckning  

 

Förde DopK en allmän diskussion avseende det pågående 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 i vissa delar är involverade.   

 

 NatDopK har fört en generell diskussion om rutiner avseende analys av B-prov, där otillåten 

substans påvisats vid analys av A-provet. Av organisationerna är det endast SDSF som låter 

den som är ansvarig för hunden besluta huruvida analys även av B-provet ska ske. Om 

ansvarig för hunden begär analys av B-provet kan kostnaden för detta komma att belasta 

denne. Carin Ahsltedt har informerat att inom SDSF samt draghundssporten är detta 

förfaringssätt fullt etablerat internationellt och att analys av B-prov ytterst sällan sker.  
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NatDopK finner sammantaget att likartade rutiner inom de tre organisationerna avseende 

eventuell analys av B-prov är att föredra. DopK finner NatDopKs intention med likartade 

rutiner mycket positiv. 

  

Förde DopK en ingående diskussion i frågan. Beslöt DopK att i samband med pågående 

revidering av dopingreglementet införa att vid påvisande av otillåten substans vid analys av 

A-prov kommer endast analys av B-prov att ske om ansvarig för hunden så begär. Vidare 

beslöt DopK att om ansvarig för hunden begär analys av B-provet kan kostnaden för detta 

komma att belasta denne. 

 

 

 

§ 20 Nästa sammanträde 

 

Påminde ordföranden om att datumet 2010-10-20 sedan tidigare är fastställt för nästa 

sammanträde. 

 

 

 

§ 21 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. 

 

 

 


