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SKK/DopK nr 3/2010 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Dopingkommitte  

2010-10-19 på Thoresta Herrgård, Bro. 

 

 

Närvarande: Bengt Pettersson (ordf), Åke Hedhammar (§§ 22-30) 

 

Adjungerad: Kjell Bräster 

 

SKKs kansli: Kjell Svensson 

 

Vid protokollet: Brith Andersson 

 

 

 

§ 22 Mötets öppnande 

 

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna, varefter mötet förklarades öppnat. 

 

 

 

§ 23 Val av justerare 

 

Utsågs Kjell Bräster att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

 

§ 24 Fastställande av dagordning 

 

Fastställdes förelagd dagordning. 

 

 

 

§ 25 Föregående protokoll 

 

Förelåg protokoll från SKK/DopK nr 2/2010, 2010-05-24, vilket kommenterades i valda delar 

och därefter med godkännande lades till handlingarna. 

 

Vidare förelåg för kännedom protokoll från Nationella Dopingkommissionen/NatDopK 

nr 2/2010, 2010-05-24, vilket efter genomgång lades till handlingarna. 

 

 

 

§ 26 SJV Föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur 

 

Informerade Kjell Svensson, om de av Statens Jordbruksverk fastställda föreskrifterna 

Föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur, SJVFS 2010:45, vilka trädde 

ikraft 2010-07-01. Av föreskriften framgår den klassning SJV infört för förekommande 

tävlingsformer med djur innebärande hög, medelhög respektive låg djurskyddsrisk.  
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Noterade DopK med förvåning att SJV trots SKKs remissvar bedömt mästerskap avseende 

hund på nationell eller internationell nivå som en hög risk ur djurskyddssynpunkt.  

 

Kjell Svensson redogjorde för den ansökan om dispens från kraven om närvaro av veterinär 

förordnad av SJV vid mästerskap, som SKK för samtliga mästerskapsarrangörers räkning 

tillställt SJV. I ansökan hänvisades bl a till den omfattande egenkontroll avseende djurskydd 

som finns inom organisationen samt att hundarna inte utsätts för någon ökad risk ur 

djurskyddssynpunkt vid ett så kallat mästerskap. SJV avslog ansökan med motivering att då 

kraven i föreskrifterna åligger respektive tävlingsarrangör kan inte SKK söka dispens för 

tävlingsarrangörens räkning. Eventuell dispens ska enligt SJV sökas av respektive arrangör, 

om denne anser att särskilda skäl föreligger för den aktuella tävlingen.  

 

Därefter har bland andra Fågelhundarnas Arbetsutskott/FA ansökt om dispens för två 

mästerskap, Derby 2010-09-30-10-01 samt Fält-SM 2010-10-03--04, vilket SJV har bifallit. 

Däremot har SJV avslagit SKKs ansökan om dispens för Nordiskt Mästerskap i Lydnad på 

Stockholmsmässan, 2010-12-18--19, ett beslut vilket SKK enligt uppgift har för avsikt att 

överklaga.  

 

Förde DopK en ingående diskussion avseende föreskrifterna och dess konsekvenser för 

organisationen, samt den byråkrati dessa skapar i och med att arrangör av mästerskap ålägges 

att ansöka om dispens för varje enskilt tävlingstillfälle. Beslöt DopK att i samråd med 

NatDopK föreslå att SKK initierar ett möte med SJV.  

 

 

 

§ 27 Inkomna frågeställningar  

 

a) kastration 

Förelåg frågeställning från en hundägare angående den medicinska skillnaden mellan en 

kemiskt kastrerad hanhund och en kemiskt kastrerad tik, då båda är hormonbetingade. Frågan 

har ställts sedan hundägaren informerats om att kemiskt kastrerad hanhund inte medges delta i 

utställning, prov eller tävling.  

 

Beslöt DopK hänskjuta frågeställningen till NatDopK. 

 

 

b) Australian kelpie 

Förelåg underlag avseende en hundägares mailväxling med SKKs kansli, bl a SKKs VD, 

angående avslag av ansökan om dispens för deltagande vid utställning, prov/tävling för hund 

(australian kelpie) vilken med anledning av ”överdriven vaxproduktion, predisponerande för 

jästsvampsöverväxt” behandlas lokalt med Betnovat, 3-5 droppar varannan till var 4:e vecka.  

 

Med hänvisning till vad hundägaren framfört i sin mailväxling avseende kansliets 

handläggning av detta ärende, samt ett tidigare ärende med avslag av ansökan om dispens, 

beslöt DopK att föra ärendet vidare till NatDopK för prövning av beslutet om avslag av 

hundägarens ansökan om dispens. 

 

 

 

 



 3 

b) pyodermi/pododermatit 

Förelåg till SKKs kansli inkommen ansökan om dispens för deltagande vid prov/tävling för  

hund (labrador retriever) med anledning av behandling för pododermatit samt furunkolos. 

 

Beslöt DopK hänskjuta ärendet till NatDopK för principiellt ställningstagande till eventuell  

dispensmöjlighet vid behandling med anledning av pyodermi/pododermatit.  

 

 

 

§ 28 Information från ledamöterna 

 

a) ordföranden 

Informerade ordföranden om de diskussioner som förs inom SKKs Centralstyrelse avseende 

frekvensen av kastration av hanhund. 

 

b) sekreteraren 

Informerade sekreteraren om vidlagt utdrag ur protokoll från möte med SKKs 

Avelskommitté, § 77 Policy avseende kastration. AK har diskuterat kastration med anledning 

av ökad marknadsföring av kastration som ett sätt att komma tillrätta med diverse skiftande 

hundproblem och med anledning av att avelssekretariatet fått förfrågan om SKKs ståndpunkt i 

fråga om kastration. AK har uppdragit till Åsa Lindholm att skriva en saklig och informativ 

artikel om kastration, vidare har AK utsett en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta ett förslag 

till policyuttalande från AK avseende kastration. 

 

Informerade sekreteraren om kommittens budgetrapport, vilken kommenterades i valda delar. 

Fann DopK att ekonomiskt utrymme finns för att i samverkan med NatDopK ånyo anlita 

lämplig skribent för framtagning av saklig och informativ artikel, som sedan kan distribueras 

till special- och rasklubbar för publicering i klubbtidningar och på hemsidor. 

 

Uppdrogs till kansliet att handlägga detta.  

 

d) SKKs kansli 

Informerade Kjell Svensson att Agneta Lönn har anställts som chefsjurist efter  

Katarina Sundberg.  

 

 

 

§ 29 Protokollsutdrag 

 

Förelåg för DopKs kännedom protokollsutdrag från möte med Svenska Kennelklubbens 

Centralstyrelse 2010-09-08--09, § 87 Föregående protokoll nr 3/2010, angående korrigering 

av skrivning i protokollet om kryssrutan avseende avel på blanketten Dispensansökan 

Utställning/Prov/Tävling. 

 

Förelåg för DopKs kännedom protokollsutdrag från möte med Svenska Kennelklubbens 

Centralstyrelse 2010-09-08--09, § 87 Föregående protokoll nr 3/2010, angående korrigering 

av skrivning i protokollet avseende NatDopKs pågående arbete med revidering av 

dopingreglemente inklusive ATC-förteckning  

 

Noterade DopK informationen. 
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§ 30 Dopingprov 

 

a) 1. SDSF - Positivt dopingprov vid SM Nordisk stil.   

Förelåg för DopKs kännedom skrivelse via e-mail till NatDopK från SDSF, genom 

ordföranden Kenth Smitt, som efter att ha tagit del av protokoll NatDopK nr 2/2010 önskar 

göra förtydligande gällande § 18 a, 6:e stycket ”arrangör av SM nordisk stil”.  

Kenth Smitt framförde att SDSF alltid är arrangör av alla SM, oavsett stil, samt att så har det 

varit sedan 1992. Vidare att i nordisk stil ska alltid en lokal brukshundklubb vara teknisk 

arrangör eller medarrangör. 

 

Förelåg även sekreterarens svar i vilket framfördes att då SDSF inte är en organisation under 

SKKs paraply finns inte möjlighet för SDSF att meritera inom SKK-organisationen. Detta då 

en meritering kan ge rätt till att delta i bruksklass vid utställning, alternativt är en arbetsmerit 

för erhållande av svenskt utställningschampionat eller för erhållande av svenskt 

dragprovschampionat.  

 

Tog DopK del av underlagen varvid konstaterades att det definitivt finns behov av det arbete 

som nu pågår med att strukturera hur organisationerna länkar till varandra, såväl nationellt 

som internationellt. 

 

 

a) 2. SDSF - Positivt dopingprov vid SM Nordisk stil.   

Förelåg skrivelse via e-mail från SDSF, genom ordföranden Kenth Smitt, ställd till Sundsvall 

BK, Svenska Kennelklubben samt Svenska Brukshundklubben. I skrivelsen meddelas att med 

anledning av fynd av otillåten substans har SDSF i enlighet med Article 9 i IFSS 

antidopingregler justerat resultatlistan i aktuell klass. Vidare framgår SDSFs fortsatta 

handläggning av ärendet inom det egna ansvarsområdet. 

 

Noterade DopK informationen.  

 

 

 

§ 31 Provtagning samt analys 

 

a) Analys av päls-/hudprov 
Informerade Kjell Svensson, SKKs kansli, 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 dopingreglemente, har Finska Kennelklubben 

haft uppdraget att kontakta det finska laboratorium som föreslagits för en samordning av de 

nordiska ländernas päls- och hudanalyser. Vid NKU/AUs senaste möte framkom att detta 

uppdrag inte är slutfört. Informerades vidare att SKK nu har för avsikt att också agera i arbetet 

med att finna laboratorium med rätt akrediteringsnivå, i första hand inom Sverige.  

 

 

b) Utbildning av dopingkontrollfunktionärer 

Konstaterar DopK att behov fortfarande föreligger avseende utbildning av fler 

dopingkontrollfunktionärer. DopK har erhållit information om att NatDopK har ambitionen 

att genomföra ytterligare en utbildning under det första kvartalet 2011. 
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§ 32 Organisatorisk struktur inom draghundsverksamheten  

 

Informerade Kjell Svensson, SKKs kansli, om uppdraget (NatDopK 2/2010, § 18 a) att utreda 

hur organisationerna inom draghundsverksamheten länkar till varandra, såväl nationellt som 

internationellt. Uppdraget föranleddes av vad som framkommit dels vid handläggning av 

utredning avseende påvisad otillåten substans vid SM Nordisk stil 2010, dels vid VM för 

Polarhundar 2008. 

 

Visade Kjell Svensson via en schematisk bild svårigheten att få en överblick över hur 

organisationerna länkar till varandra. Därtill framgick av underlaget att det i vissa avseenden 

finns ”hål” mellan de olika organisationernas regelverk avseende arrangörsansvar vid vissa 

meriteringsprov. 

 

Fann DopK, med anledning av att de prov-/tävlingsregelverk inom SKK-organisationen som 

avser draghundsverksamhet sorterar inom SKKs Prov och tävlingskommittés ansvarsområde, 

att underlaget i sin helhet ska föreläggas PtK för kännedom och eventuell åtgärd. 

 

Tackade DopK för ett mycket informativt underlag, vilket tydligt påvisat svårigheterna att 

förstå strukturen för och hur organisationerna länkar till varandra. 

 

Emotser DopK återkoppling från SKK/PtK i denna fråga. 

 

 

  

§ 33 Grundkurs Växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott 

 

Förelåg för DopKs information underlag från sekreterarens deltagande vid Grundkurs 

Växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott. Kursen var arrangerad av 

Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten och var föranledd av de nya beslut som tagits 

avseende angivna grupper.  

 

Tog DopK del av underlaget vilket diskuterades i valda delar. 

 

 

 

§ 34 Revidering av reglemente samt ATC-förteckning  

 

Förde DopK en allmän diskussion avseende det pågående arbetet med revidering av 

Nationellt dopingreglemente för hund resp ATC-förteckning med karenstider som nu är i sitt 

slutskede. Arbetet pågår under ansvar av NatDopK där stora delar av arbetet involverar 

sekreteraren och SKKs kansli. 

 

 

 

§ 35 Nästa sammanträde 

 

Beslöt DopK att avhålla nästa sammanträde 2011-10-12--13.  
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§ 36 Mötets avslutande 

 

Tackade ordföranden för ett möte med konstruktiva inlägg, varefter mötet förklarades 

avslutat. 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Bengt Pettersson   Kjell Bräster 

Ordförande 

 

 

 

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. 

 

 

 


