1

NatDopK nr 2/2011
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Nationella Dopingkommissionen
2011-11-21--22 på Thoresta Herrgård, Bro.

Närvarande:

Anders Eriksson (ordf), Håkan Kasström/SHCF,
Åke Hedhammar/SKK, Bengt Pettersson/SKK
Carin Ahlstedt/SDSF

SKKs kansli:

Kjell Svensson

Övrig närvarande:

Hans Bohman/SHCF (§ 11)
Linda Edberg/SHCF (§ 11)

Vid protokollet:

Brith Andersson

§ 11

Mötets öppnande

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna och riktade sig speciellt till Hans Bohman och
Linda Edberg från Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund/SHCF.
Hans Bohman och Linda Edberg har inbjudits till NatDopKs möte för att informera om
verksamheten inom SHCF samt ge tillfälle till frågor från ledamöterna.
Tackade NatDopK Hans Bohman och Linda Edberg för en mycket informativ information om
SHCFs historik samt nuvarande verksamhet.

§ 12

Val av justerare

Utsågs Åke Hedhammar att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 13

Fastställande av dagordning

Justerades den förelagda dagordningen efter föreslagen ändring, varefter denna fastställdes.

§ 14

Information från ledamöterna

a) ledamöterna
Informerade Carin Ahlstedt/SDSF om den dopingprovtagning som svenska provtagare
genomförde vid VM i Barmarkskörning i Tyskland. Dopingprovtagning skedde på både
hundar och förare.

2

Informerades även om att WADA/World Anti-Doping Agency dragit tillbaka beslut om
avstängning av mexikanska fotbollsspelare efter dopingprov vilket vid analys påvisat
förekomst av den otillåtna substansen klenbuterol. Spelarna har hävdat att det positiva
dopingprovet var resultat av det kött de hade ätit under en måltid vid ett träningsläger.
Vid efterforskning av WADA har mottagits information från en studie som indikerar ett
allvarligt hälsoproblem i Mexico med anledning av kött kontaminerat med klenbuterol.
Informerade Bengt Pettersson om förfrågan från en länsklubb samt en rasklubb om
information om dopingreglementet.
b) sekreteraren
Informerade sekreteraren om den nytryckning av blanketten Dispensansökan som skett.
Anpassad förändring av blankettens utformning har skett utifrån erfarenheter vid
handläggning av ansökningar. Blanketten har framställts av SKKs marknadsavdelning.
Informerade sekreteraren från deltagande vid heldagsseminarium om den aktiva hundens
hälsa arrangerad av Svenska Brukshundklubben.
c) SKKs kansli
Informerade Kjell Svensson om att Djurskyddsutredningen kommer att läggas fram den 28
november. Vidare att deltagande kommer att ske vid den djurskyddskonferens som
Jordbruksverket anordnar den 1 december.

§ 15

Föregående protokoll

Förelåg protokoll från NatDopK nr 3/2010, 2010-10-19--20 samt NatDopK nr 1/2011,
2011-06-30, vilka kommenterades i valda delar och därefter med godkännande lades till
handlingarna.
Vidare förelåg för kännedom protokoll från SKKs Dopingkommitté/DopK nr 3/2010,
2010-10-19 samt SKK/DopK nr 1/2011, 2011-06-30, vilka efter genomgång lades till
handlingarna.

§ 16

Arbetsordning NatDopK samt Delegeringsordning SKK/DopK

a) Arbetsordning för Nationell Dopingkommission för hund
Förelåg NatDopK Arbetsordning för Nationell Dopingkommission för hund 2012-2013,
vilken efter genomgång kommenterades i valda delar.
Tog ordföranden upp succession inom kommissionen, varmed ledamöterna uppmanades att
fundera runt detta.
Informerade Bengt Pettersson om förslag som framförts i samband med besök vid
draghundstävling, att bilda en veterinär sportsmedicingrupp. NatDopK välkomnar förslaget
och stödjer tillkomsten av en sådan grupp. Uppdrogs till Håkan Kasström att vara
kontaktperson för NatDopK. Diskuterades även att det framgent skulle kunna bli aktuellt att
någon ur gruppen adjungeras till NatDopK.
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b) Delegeringsordning för SKKs Dopingkommitté
Förelåg för NatDopKs kännedom SKK/DopKs delegeringsordning för 2012-2013, vilken
kommenterades i valda delar.

§ 17

Ärende hänskjutet från SKK/DopK för prövning av NatDopK

Från SKK/DopK hänskjutet ärende med anledning av protokollsutdrag med bilagor från SKKs
Utställningskommitté angående åsatt karenstid vid sedering och motmedlet Antisedan.
Tog NatDopK del av erhållet underlag.
SKK/UtstK har vid sammanträde 2011-11-01 behandlat ärende med anledning av hund som
efter höftledsröntgen deltagit vid utställning innan karenstids utgång. I sitt yttrande till UtstK
har hundägaren anfört att hunden efter sedvanlig sedering tillförts preparatet Antisedan och att
detta enligt FASS medför att ”sederingen upphävs och att djuret återgår till initialt stadium”.
Efter UtstK handläggning av ärendet har de inom karenstiden erhållna utställningsresultaten
annullerats. UtstK har lyft hundägarens påpekande för DopKs kommentar.
Tydliggör NatDopK att ”sederingen upphävs och att djuret återgår till initialt stadium” inte
innebär att aktiv substans för sedering eliminerats från djurets kropp. Vidare påpekas att
karenstid för motmedlet Antisedan framgår av dokumentet ATC-förteckning med karenstider,
vilket är tillgängligt via SKKs webbplats. Därtill framgår av Nationellt Dopingreglemente för
hund samt av ATC-förteckning med karenstider att injektioner generellt har åsatts en
karenstid om 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har längre karenstid.

§ 18

Protokollsutdrag, Information

SKKs Jakthundskommitté
Förelåg för NatDopKs kännedom protokollsutdrag till DopK från möte med SKKs
Jakthundskommitté 2011-08-11--12, § 73, Remitterat ärende från SKK/DopK, angående
annullerade resultat för hund som deltagit vid viltspårprov under medicinsk behandling.
Tog NatDopK del av protokollsutdraget varefter detta lades till handlingarna.
SKKs Avelskommitté
Förelåg för NatDopKs kännedom information från SKKs Avelskommitté angående kastration
av hund. Informationen är tillgänglig via SKKs webbplats under Avelskommittén, AK
informerar.
Tog NatDopK del av dokumentet och fann detta utmärkt. Uppdrogs till sekreteraren att i
arbetet med revidering av dopingreglementet införa texten i sista punktsatsen i den del av
reglementet som behandlar kastration.

§ 19

SJV Föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur

a) Erfarenheter allmänt
Informerade Kjell Svensson, SKKs kansli, att av vad SKK noterat tycks Statens Jordbruksverk
generellt bevilja dispens från veterinär medverkan vid olika typer av jaktprovsmästerskap.
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Däremot har ansökan om dispens avslagits vid övriga former av mästerskap. Som konsekvens
av detta har det förekommit att mästerskap ställts in.
Till exempel ansåg sig Rasklubben för alaskan malamute tvingade att ställa in sitt
rasmästerskap då de inte såg någon möjlighet att klara den ekonomiska delen av SJVs krav på
veterinärs medverkan.
Informerades vidare att Förvaltningsrätten avslagit SKKs överklagan på SJVs avslag om
dispens för veterinär medverkan vid Nordiskt Mästerskap i Lydnad på Stockholmsmässan,
2010-12-18--19. Svenska Boxerklubben driver ett överklagande i Förvaltningsrätten över
SJVs avslag på ansökan om dispens vid Boxer-SM sommaren 2011.
Förde NatDopK åter igen en ingående diskussion avseende föreskrifterna och dess
konsekvenser för organisationen. NatDopK beklagar djupt att SJV inte bättre utnyttjat och
utnyttjar organisationens vunna erfarenheter. Informerade Kjell Svensson att SKK har
kontaktat SJV i syfte att initiera ett möte.
Förelåg för NatDopK kännedom kopia av skrivelse till SJV från veterinär som tjänstgjort som
förordnad veterinär vid Försvarsmaktsmästerskap för Patrullhundar, arrangerat av Svenska
Brukshundklubben. Konstaterade NatDopK att, utöver den inledande besiktningen, upplevde
även denna veterinär sin närvaro och därmed uppkomna kostnader för arrangören som
synnerligen överflödiga. Därtill påpekar veterinären det omöjliga i att innan mästerskapet
besiktiga ett tävlingsområde bestående av 1000 ha skogsmark.

b) Dispensförfarande SKK resp SJV
I samband med handläggning av ansökningar om dispens har SKKs kansli efter kontakt från
enskilda hundägare konstaterat att olika värderingsgrunder tillämpas vid beslut om dispens
eller ej dispens.
Utifrån Nationellt dopingreglemente för hund är underliggande sjukdomsorsak avgörande
med utgångspunkt från djurskyddsaspekten, då djurets välfärd alltid har högsta prioritet inom
organisationen. Bedömning huruvida möjlighet till dispens föreligger eller inte sker utifrån
angiven diagnos samt utifrån djurskyddsaspekten huruvida det är lämpligt att delta i
verksamheten eller inte.
Förelåg för NatDopKs kännedom exempel där hund inte har beviljats dispens att delta vid
verksamhet inom SKK-organisationen men har fått dispens av SJV;
-Kronisk eosinofil gastroenterit, behandlas med Flagyl samt Prednisolon (bruksprov samt
lydnadsprov).
-Reumatoid artrit i tåleder, behandlas med Prednisolon (vallhundstävling).
I SJVs beslut om bifall till ansökan om dispens anges att de nämnda läkemedlen ”inte
påverkar hundens prestationsförmåga på ett otillbörligt sätt”.
Informerade sekreteraren att vid utskick av beviljad dispens bifogar SKK alltid ett
informationsblad om SJVs föreskrift. I vilken form SJV informerar enskilda hundägare om
Nationellt dopingreglemente för hund är dock oklart.
Återigen beklagar NatDopK att SJV inte bättre utnyttjar organisationens erfarenheter.
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§ 20

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 framkommit att det
uppdrag FKK har haft ännu inte slutförts. Informerades vidare att även SKK har haft
direktkontakt med det tilltänkta laboratoriet. NKU/AU har frågan på agendan vid kommande
sammanträde.
b) SHCF - Dopingprov vid hundkapplöpning
Förelåg information om tidigare utredning avseende analys av urinprov från greyhound
hemmahörande i Tyskland som deltagit i hundkapplöpning, Europamästerskapet för hanar
över sprintinstans, arrangerat av Continental Greyhound Racing Club/CGRC i samverkan
med lokal klubb inom SHCF i Tommarp/Simrishamn 2010-08-14, där det i både A- och Bprovet har påvisats otillåten substans.
Med hänvisning till den påvisade substansens karaktär har NatDopK (NatDopK 3/2010)
framfört ett starkt önskemål om återrapportering av SHCFs beslut i ärendet.
Av SHCFs återrapportering framgår att CGRC utredde ansvarsfrågan och att hundägaren
tilldelats en varning. SHCF har sökt information om substansen i fråga via Internet och funnit
kommentarer om att substansen har påträffats vid dopingprov i både Australien och USA samt
även i något amerikanskt torrfoder.
Konstaterar NatDopK en parallell i detta ärende med WADAs beslut avseende de mexikanska
fotbollsspelare vars dopingprov påvisat förekomst av den otillåtna substansen klenbuterol
(§ 14).
c) Utbildning av dopingkontrollfunktionärer
NatDopK 3/2010, § 35 b. Uppdrag avseende utbildning av dopingkontrollfunktionärer.
Erinrade NatDopK om att behov fortfarande föreligger avseende utbildning av fler
dopingkontrollfunktionärer och då med inriktning mot samtliga tre organisationer.
Informerade Carin Ahlstedt att kontakt har skett med intresserade personer men att tillfälle för
själva utbildningen ännu inte har funnits.
Föreslog Åke Hedhammar att fler dopingkontrollfunktionärer ska sökas ur gruppen
djursjukvårdare som genom sin utbildning kan hantering vid provtagning mm.
Uppdrogs till SKKs kansli att kontakta representant för Svenska Djursjukvårdarföreningen.

§ 21

Suturering av ögonlock – ”eye-tacking”

Avseende ingrepp i form av en korrektionssutur (så kallad ”eye-tacking”) har NatDopK
tidigare uttalat (NatDopK 1/2008) att åtgärden är föremål för dispensförfarande där möjlighet
till dispens dock saknas för deltagande vid utställning och exteriörbeskrivning.
Mot bakgrund av det specifika projekt som pågår för rasen shar pei, finns för denna ras under
projektperioden dock viss möjlighet till dispens även för deltagande vid utställning, för att ge
underlag för en utvärdering av åtgärden.
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Undantag för rasen shar pei
Med anledning av att det framförts frågor angående innebörden av undantaget för rasen shar
pei fann NatDopK det påkallat att förtydliga texten enligt följande:
Tydliggör NatDopK att ett temporärt generellt undantag för rasen shar pei endast avser hund
som deltar i det pågående projektet och som hos de veterinärer som ingår i projektet
genomgått ”eye-tacking” som valp - dvs före 8 veckors ålder – och där ingreppet inte omfattar
mer än suturering. Samt att undantaget endast gäller under den period som det specifika
projektet pågår.

§ 22

Principiella ställningstaganden avseende behandling/dispensgivning

a) Draghundsprov

Bedömning vid ansökan om dispens samordnas av SDSF och
SKK. I SDSFs beslut bör beaktas att SKK/DopK inte beviljar
deltagande vid meriteringsprov i de fall där SDSF inte beviljar
deltagande vid tävling.

b) epilepsi

Förelåg frågeställning från SKK/DopK om principiellt
ställningstagande avseende begränsning i dispensmöjlighet, för
deltagande vid förekommande provformer inom
skyddshundsverksamhet, vid behandling mot epilepsi.
Inom SKK-organisationen finns sedan tidigare möjlighet till
dispens för hund som behandlas med anledning av epilepsi, dock
med begränsning för deltagande vid mentalprov/-tester. Därtill
även begränsning för deltagande vid Lure Coursing samt
draghundsprov/-tävlingar då SKK i dessa följer SHCF samt SDSF.
Uttalade NatDopK att dispensmöjlighet saknas för deltagande vid
förekommande provformer inom skyddshundsverksamhet, för
hund som behandlas med anledning av epilepsi.

c) short ulna

Förelåg frågeställning från SKK/DopK om operativt ingrepp med
anledning av short ulna faller under dispensförfarande. Om så är
fallet principiellt ställningstagande avseende dispensmöjlighet.
Uttalade NatDopK att ansökan om dispens ska ske samt att
dispensmöjlighet saknas för deltagande vid utställning/
exteriörbeskrivning för hund som behandlats med anledning av
short ulna.

d) diabetes mellitus
diabetes insipidus

Förelåg frågeställning från SKK/DopK om principiellt
ställningstagande avseende dispensmöjlighet för hund som
behandlas med anledning av diabetes insipidus.
Uttalade NatDopK att dispensmöjlighet inte ska kvarstå för hund
som behandlas med anledning av diabetes (mellitus resp
insipidus).
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e) reumatoid artrit

Förelåg information från SKK/DopK om handlagt ärende angående
ansökan om dispens för hund som behandlas med anledning av
reumatoid artrit.
Bekräftade NatDopK SKK/DopKs beslut att möjlighet till dispens
inte finns för hund som behandlas med anledning av reumatoid
artrit.

§ 23

Principiella ställningstaganden avseende vissa produkter

a) OtiCurant

Förelåg förfrågan om karenstidsbedömning av produkten
OtiCurant.
Fann NatDopK efter genomgång av tillgänglig information att
produkten inte är föremål för karenstid, förutsatt att användning
sker enligt angivet område dvs förebyggande på frisk hund.
Vid användande på sjuk hund klassas produkten som övriga medel
för utvärtes bruk (eller motsvarande enligt Läkemedelsverkets
nyare indelning/benämning),innebärande en karenstid om 14 dygn.

b) Radital

Förelåg förfrågan om karenstidsbedömning av produkterna Radital
Linimentgel resp Radital Kylgel.
Fann NatDopK efter genomgång av tillgänglig information att mot
bakgrund av produktens uppgivna effekt ska den klassas till
gruppen övriga medel för utvärtes bruk (eller motsvarande enligt
Läkemedelsverkets nyare indelning/benämning), innebärande en
karenstid om 14 dygn.

c) Grönläppad Mussla

Förelåg förfrågan om karenstidsbedömning av produkten
Grönläppad Mussla.
Fann NatDopK efter genomgång av tillgänglig information att,
förutsatt att producenten kan garantera att kontamination med
andra substanser inte kan ske under tillverkningsprocessen,
produkten ska klassas som kosttillskott (eller motsvarande enligt
Läkemedelsverkets nyare indelning/benämning). Därtill erinrar
NatDopK om dopingreglementets syn på kosttillskott.

d) Spirulina

Förelåg förfrågan om karenstidsbedömning av produkten
Spirulina.
Fann NatDopK efter genomgång av tillgänglig information att,
förutsatt att producenten kan garantera att kontamination med
andra substanser inte kan ske under tillverkningsprocessen,
produkten ska klassas som kosttillskott (eller motsvarande enligt
Läkemedelsverkets nyare indelning/benämning). Därtill erinrar
NatDopK om dopingreglementets syn på kosttillskott.
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d) Blodpulver

Förelåg förfrågan om karenstidsbedömning av produkten
Blodpulver.
Fann NatDopK efter genomgång av tillgänglig information att,
förutsatt att producenten kan garantera att kontamination med
andra substanser inte kan ske under tillverkningsprocessen,
produkten ska klassas som kosttillskott (eller motsvarande enligt
Läkemedelsverkets nyare indelning/benämning). Därtill erinrar
NatDopK om dopingreglementets syn på kosttillskott.

e) Terapeutisk laser

§ 24

Fann NatDopK efter genomgång av tillgänglig information att mot
bakgrund av produktens uppgivna effekt ska den klassas som
otillåten metod med hänvisning till dopingreglementets kapitel 7.1,
innebärande att minst 7 dygn ska ha passerat efter avslutad
behandling/åtgärd innan deltagande vid utställning, prov eller
tävling får ske.

Läkemedelskongressen 2011

Förelåg för NatDopKs information dokumentation från sekreteraren efter deltagande vid
Läkemedelskongressen 2011. Kongress arrangeras årligen av Läkemedelsakademin i
samverkan med Apotekarsocieteten. Årets övergripande tema var ”Morgondagens
läkemedelsanvändning” där Sektionen Läkemedel för djur hade ett eget seminarieavsnitt
under temat ”Vad är framtidens läkemedel för djur”.
Tog NatDopK med intresse del av underlaget, vilket diskuterades i valda delar.

§ 25

Nyhetsbrev/Information

a) Nyhetsbrev från Läkemedelsverket
1. Förelåg för NatDopKs information nyhetsbrev från Läkemedelsverket.
Livsmedelsverket har presenterat en rapport om kosttillskott för humanbruk som säljs på
Internet och funnit stora brister. Nästan alla produkter bedömdes av Livsmedelsverket ha
undermålig information på förpackningen. Läkemedelsverket har bland annat medverkat i
projektet genom att vid sitt laboratorium analysera innehållet i 43 olika kosttillskott med
inriktning på påståenden om viktminskning eller prestationshöjande egenskaper. Vid analys
har det i åtta av de 43 produkterna påvisats läkemedelssubstanser.
Mot bakgrund av den volym av djurprodukter som saluförs via Internet konstaterade
NatDopK, efter att ha tagit del av nyhetsbrevet i sin helhet, det starkt befogat att
dopingreglementets observandum avseende kosttillskott kvarstår oförändrat, med påpekandet
att det inom humanidrotten har upptäckts flera produkter med otillåten substans.
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2. Förelåg för NatDopKs information nyhetsbrev från Läkemedelsverket om produkters
klassificering.
Vid klassificering av en produkt utgår Läkemedelsverket från läkemedelsdefinitionen. Vid
bedömning ska Läkemedelsverket bland annat ta hänsyn till vilka påståenden som direkt eller
indirekt görs om produkten, inklusive sådant som sägs eller antyds i produktnamnet.
Detta är analogt med NatDopKs bedömning vid principiella ställningstaganden avseende
vissa produkter.

b) Information från Livsmedelsverket
Förelåg för NatDopKs information ”Vägledning om kosttillskott” från Livsmedelsverket.
Fann NatDopK underlaget intressant och i vissa delar möjligt att relatera ifrån vid justering av
texten i dopingreglementets kapitel 6, avseende ämnen underkastade särskilda restriktioner.

§ 26

Revidering av reglemente samt ATC-förteckning

a) Nationellt dopingreglemente för hund
Genomgicks dopingreglementet med inriktning på de ändringar som tidigare beslutats och där
behov av ytterligare revidering ansågs föreligga. Därtill i vilka delar justering av texten
behöver ske i relation till SJVs föreskrift.
Uppdrogs till sekreteraren att ytterligare justera texten där så beslutats.
Uppdrogs till ordföranden samt Åke Hedhammar att justera den inledande texten under
kapitel 1, Regler mot doping, i relation till SJVs föreskrift.
Uppdraget till Carin Ahlstedt att sammanställa förslag till ett dokument med instruktioner för
genomförande av dopingprovtagning kvarstår.

b) ATC-förteckning med karenstider
Genomgicks ATC-förteckningen med inriktning på de ändringar NatDopK tidigare beslutat.
Informerade sekreteraren att kontakt har tagits med den konsult som tidigare anlitats för
uppdatering av ATC-förteckningen. Då konsulten inte längre är aktiv inom området i samma
omfattning som tidigare har en ny kontakt föreslagits. Vid slutgranskning av ATCförteckningen innan denna läggs ut på SKKs webb plats kommer därför detta att ske av den
nya kontaktpersonen i samverkan med SKKs tidigare konsult.
Uppdraget till Carin Ahlstedt att se över befintlig text i reglementets kapitel 6 avseende
ämnen underkastade särskilda restriktioner kvarstår.
Uppdraget till Carin Ahlstedt att se över befintlig text under kapitel Ö, avseende substanser
och grupper av ämnen utanför läkemedelsregistret och som inte finns upptagna i ATCförteckningen kvarstår. Uppdrogs till ordföranden att samverka med Carin Ahlstedt i
översyn av kapitel Ö.
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§ 27

Övriga frågor

a) Utdrag ur Svensk Veterinärtidning
1. Förelåg för NatDopK kännedom utdrag ur Svensk Veterinärtidning nr 3/2011.
Litteraturstudie om Xylitol och vindruve-/russinförgiftning hos hund vilken utgör veterinärs
examensarbete för specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Framgår att även
om Xylitol och vindruvor/russin anses nyttiga och säkra för människor är dessa giftiga och
kan vara dödliga för hund. Studien redogör för symptom, förlopp, behandling och prognos vid
förgiftning, där chanserna för överlevnad ökar med snabbt insatt behandling.
Tog NatDopK del av studien och betonar ånyo vikten av försiktighet då allt som är ätbart för
människor inte per automatik är ofarligt för djur.
2. Förelåg för NatDopK kännedom utdrag ur Svensk Veterinärtidning nr 7/2011.
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap/SVS Smådjurssektion Normgrupp har ställt en fråga
till SJV om användande av rullstol till paretiska hundar överensstämmer med
djurskyddslagen. I svaret från SJV framgår att hund i rullstol kan vara ett brott mot flera
paragrafer i djurskyddslagen, bl a 4 § i vilken anges att djur ska kunna bete sig naturligt,
vilket SJV inte anser att hundar som är permanent paralytiska kan.
Tog NatDopK del av utdraget varmed detta diskuterades i valda delar.

b) Amundsen Race
Presenterade Bengt Pettersson bilder och en preliminär rapport från årets Amundsen race.
Efter inbjudan från Draghundsportförbundet följde Bengt tävlingen som observatör
tillsammans med SDSFs vice ordf Owe Johnson.
Årets tävling genomfördes under mycket besvärliga väderförhållanden. På grund av det
kraftiga snöoväder som rådde fick starten skjutas upp 15 timmar. Ursprungligen var den totala
sträckan 40 mil men pga vädret och den omdragning som arrangören därför tvingades till
kortades sträckan till ca 30 mil. Deltagande spann kom främst från de nordiska länderna men
även några från Tyskland och Frankrike. Antalet hundar var ca 300, fördelade på drygt 25
spann. Tre av de 30 anmälda spannen hade enbart renrasiga hundar och den stora majoriteten
således sk ”funktionsavlade” hundar (blandraser).
Före start genomfördes individuell veterinärbesiktning av samtliga hundar liksom noggrann
genomgång av innehållet i slädarna. Fyra veterinärer tjänstgjorde, varav en var förordnad av
SJV. Veterinärerna var engagerade och kunniga inom området, vilket är mycket väsentligt vid
ett långdistanslopp som detta med extrema fysiska krav. Hundarna kontrollerades även vid
ankomst till de tre check points som fanns på förutbestämda platser längs banan och där
obligatorisk vila ingick.
Den sammantagna bilden av tävlingen var ett för alla parter fysiskt krävande långdistanslopp
med en professionell organisation som kontrollerade utrustning, hundar och bana före
tävlingen. Under tävlingen sågs ett väl fungerande samarbete mellan tävlingsledning,
hundägare och veterinärer med kunskap om tävlingsformen, och där djurskyddsaspekten
bejakades.
Tackade NatDopK för en mycket informativ och intressant genomgång.
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§ 28

Nästa sammanträde

Beslöt NatDopK att avhålla nästa sammanträde 2012-10-08--09.

§ 29

Mötets avslutande

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

Justeras:

Anders Eriksson
ordförande

Vid protokollet:

Brith Andersson

Åke Hedhammar

