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NatDopK nr 3/2010
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Nationella Dopingkommissionen
2010-10-19--20 på Thoresta Herrgård, Bro.

Närvarande:

Anders Eriksson (ordf), Håkan Kasström/SHCF,
Åke Hedhammar/SKK (§§ 24-34), Bengt Pettersson/SKK
Carin Ahlstedt/SDSF

SKKs kansli:

Kjell Svensson

Vid protokollet:

Brith Andersson

§ 24

Mötets öppnande

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna, varefter mötet förklarades öppnat.

§ 25

Val av justerare

Utsågs Carin Ahlstedt att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 26

Fastställande av dagordning

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

§ 27

Föregående protokoll

Förelåg protokoll från NatDopK nr 2/2010, 2010-05-24, vilket kommenterades i valda delar
och därefter med godkännande lades till handlingarna.
Vidare förelåg för kännedom protokoll från SKKs Dopingkommitté/DopK nr 2/2010,
2010-05-24, vilket efter genomgång lades till handlingarna.

§ 28

SJV Föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur

Informerade Kjell Svensson, SKKs kansli, 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.
Noterade NatDopK med förvåning att SJV trots SKKs remissvar bedömt mästerskap avseende
hund på nationell eller internationell nivå som en hög risk ur djurskyddssynpunkt.
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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 NatDopK en ingående diskussion avseende föreskrifterna och dess konsekvenser för
organisationen. Beslöt NatDopK att föreslå SKK att initiera ett möte med SJV.

§ 29

Ärenden hänskjutna från SKK/DopK

a) Kastration
Från SKK/DopK hänskjuten frågeställning.
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.
Hänvisar NatDopK till de beteendeeffekter som hormonbehandling, oavsett typ av
behandling, ger på hanhund men inte på tik. Bakgrund till detta är att hanhund och tik har
olika hormonspel; hanhund har en konstant testosteronproduktion medan tik har produktion
av könshormon endast under löpperioden. Könen kan mot denna bakgrund inte behandlas lika
i detta avseende.
Fann NatDopK inte anledning att ändra tidigare beslut att inte medge kemiskt kastrerad
hanhund deltagande vid utställning, prov och tävling samt beslut att möjlighet till dispens
saknas.
b) Australian kelpie
Från SKK/DopK hänskjutet ärende avseende dispensärende för prövning av NatDopK.
Förelåg underlag avseende en hundägares mailväxling med SKKs kansli, bl a SKKs VD,
angående SKK/DopKs 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. SKK/DopK har inte beviljat dispens för angiven behandling och
efterföljande karenstid, samt angett karenstiden för angiven produkt vilken är 7 dygn.
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Tog NatDopK del av underliggande handlingar i ärendet. Med hänvisning till
dopingreglementets bestämmelser finner NatDopK att tillgängligt underlag i ärendet inte
föranleder annat ställningstagande än DopKs beslut att inte bevilja dispens vid lokal
behandling med cortisonpreparat. Ärendet lades därmed till handlingarna.

§ 30

Principiella ställningstaganden avseende vissa produkter

a) Novafon

Förelåg kopia av annons för Novafon Intralyd massageapparat.
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.

b) Rehydration Support

Förelåg förfrågan om karenstidsbedömning av produkten
Rehydration Support.
Fann NatDopK efter genomgång av tillgänglig information att mot
bakgrund av produktens uppgivna effekt ska den vid användande
på frisk hund klassas till gruppen kosttillskott, förutsatt att
producenten kan garantera att kontamination med andra substanser
inte kan ske under tillverkningsprocessen. Därtill erinrar NatDopK
om dopingreglementets syn på kosttillskott.
Vid användande på sjuk hund klassas produkten som
naturläkemedel innebärande 14 dygns karenstid.
NatDopK vill erinra om att före eventuellt dopingprov bör hunden
som dryck endast förses med vatten.

§ 31

Principiella ställningstaganden avseende behandling/dispensgivning

a) Kastrering av tik

Enligt beslut fattat år 2000 (NatDopK 2/2000, § 16) medges
medicinskt eller kirurgiskt kastrerad tik generell dispens för
deltagande vid utställning, prov eller tävling. År 2003 (NatDopK
1/2003, § 13) uttalade NatDopK att detta inte gäller vid tillfälligt
uppskjutande av löp, dvs under en förutbestämd tidsperiod, med
hjälp av hormonpreparat. Detta betraktas som en enstaka och
tidsbestämd företeelse där deltagande i utställning, prov eller
tävling inte kan ske under behandlingsperioden och den
efterföljande karenstiden om 6 månader.
Med anledning av att det framförts frågor angående innebörden av
den generella dispensen fann NatDopK det påkallat att förtydliga
texten.
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Beslöt NatDopK att i dopingreglementet, kapitel 8.1, Riktlinjer för
dispensgivning, ytterligare tydliggöra vilken typ av behandling den
generella dispensen avser och att i tabellen med exempel formulera
texten enligt följande:
Kastrering tik
vid kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling
b) pyodermi/pododermatit
Förelåg frågeställning från SKK/DopK om principiellt
ställningstagande avseende dispensmöjlighet vid behandling mot
pyodermi/pododermatit.
Uttalade NatDopK att dispensmöjlighet saknas för hund som
behandlas med anledning av pyodermi/pododermatit.

§ 32

Information från ledamöterna

a) ordföranden
Informerade ordföranden om förordnande som Medical Advisor för International Federation
of Sleddog Sports/IFSS.
b) ledamöterna
Informerade Carin Ahlstedt/SDSF om deltagande vid IFSS General Assembly på Irland.
Efter avslutad General Assembly höll hon en utbildning av dopingkontrollfunktionärer, med
8 deltagare från 6 länder varav 5 var veterinärer. Vidare informerades om att dopingprovtagning skett vid SDSFs Barmarks-SM i Mora 2010-10-16--17.
Informerade Bengt Pettersson/SKK om de diskussioner som förs inom SKKs Centralstyrelse
avseende frekvensen av kastration av hanhund.
c) sekreteraren
Informerade sekreteraren om 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 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 kommissionens budgetrapport, vilken kommenterades i valda
delar. Fann NatDopK att ekonomiskt utrymme finns för att i samverkan med SKK/DopK
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 sekreteraren att i samverkan med SKKs kansli handlägga detta.
d) SKKs kansli
Informerade Kjell Svensson om att Agneta Lönn anställts som chefsjurist efter Katarina
Sundberg.
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§ 33

Protokollsutdrag

Förelåg för NatDopKs 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 NatDopKs 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 NatDopK informationen.

§ 34

Dopingprov

a) 1. SDSF - Positivt dopingprov vid SM Nordisk stil
Förelåg skrivelse via e-mail 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 framför 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 att delta i bruksklass vid utställning, alternativt är en arbetsmerit för
erhållande av svenskt utställningschampionat eller för erhållande av svenskt
dragprovschampionat.
Tog NatDopK 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.
Tog NatDopK del av skrivelsen.
a) 3. SDSF - Positivt dopingprov vid SM Nordisk stil
Informerade Carin Ahlstedt om frågeställning via e-mail från Sundsvall BK med anledning av
att de har mottagit en begäran från SDSF om redogörelse, vilken de ställer sig frågande till.
Tog NatDopK del av informationen från Carin Ahlstedt. Hänvisar NatDopK till att i ärendet
genomförd utredning framgår av protokoll SKK/DopK nr 2/2010 samt NatDopK nr 2/2010.
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b) SHCF - Positivt dopingprov vid hundkapplöpning
Förelåg utredning avseende analys av urinprov från greyhound som deltagit i
hundkapplöpning, Europamästerskapet för hanar över sprintinstans, i Tommarp/Simrishamn
2010-08-14, där det i både A- och B-provet har påvisats otillåten substans.
NatDopK VU har 2010-09-24 i skrivelse meddelat SHCF att enligt Nationellt
dopingreglemente för hund otillåten substans har påvisats i aktuella prover.
Framförde NatDopK, med hänvisning till den påvisade substansens karaktär, ett starkt
önskemål om återrapportering av den vidare handläggningen från SHCF.

§ 35

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 FKK 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, då företrädesvis inom Sverige.
Förelåg förfrågan från Engelska Kennelklubben/KC om möjlighet till någon form av
samverkan avseende laboratorium för analys av pälsprov.
Tog NatDopK del av förfrågan. Fann NatDopK det positivt om fler länder kan samverka i val
av laboratorium, vilket skulle öka volymen av analyser för det aktuella laboratoriet.
Uppdrogs till sekreteraren att informera KC om pågående arbete avseende ackrediterat
laboratorium.
b) Utbildning av dopingkontrollfunktionärer
NatDopK 2/2010, § 19 b. Uppdrag avseende utbildning av dopingkontrollfunktionärer.
Erinrade NatDopK om att behov fortfarande föreligger avseende utbildning av fler
dopingkontrollfunktionärer.
Uppdrogs till Carin Ahlstedt att fortsatt vara ansvarig för utbildning av ytterligare
dopingkontrollfunktionärer.
Uppdrogs till Carin Ahlstedt att senast 2010-04-01 ha genomfört utbildning av fler
dopingkontrollfunktionärer och då med inriktning mot samtliga organisationer. Fann
NatDopK det värdefullt om även de två funktionärer som för SKKs del sedan en längre tid
tjänstgjort som dopingkontrollfunktionärer kan beredas tillfälle att delta, för utbyte av
erfarenheter.
Förevisade Carin Ahlstedt den informationsfilm om provtagning på människa vilken
framställts på uppdrag av WADA. Fann NatDopK filmen mycket informativ.
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§ 36

Organisatorisk struktur inom draghundsverksamheten

NatDopK 2/2010, § 18 a. Uppdrag till Kjell Svensson, SKKs kansli, att utreda samt
strukturera 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 i att få en överblick 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. Påpekade Carin Ahlstedt att det saknades en koppling mellan RF och IFSS,
nämligen WADA, där båda organisationerna är ”signatories”. ESDRA är dessutom
”Continental Member” i IFSS.
Informerade Kjell Svensson att underlaget i sin helhet kommer att föreläggas SKKs Prov- och
tävlingskommitté vid dess kommande möte - för kännedom och eventuell åtgärd. Detta då de
prov-/tävlingsregelverk inom SKK-organisationen som avser draghundsverksamhet ligger
inom PtKs ansvarsområde.
Tackade NatDopK för ett mycket informativt underlag, vilket tydligt visar på svårigheten att
förstå strukturen för och hur organisationerna länkar till varandra.
Emotser NatDopK återkoppling från SKK/PtK i denna fråga.

§ 37

Grundkurs Växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott

Förelåg för NatDopKs 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 fattats
avseende angivna grupper.
Tog NatDopK del av underlaget vilket diskuterades i valda delar.

§ 38

Revidering av reglemente samt ATC-förteckning

a) Nationellt dopingreglemente för hund
Informerade sekreteraren att Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund inkommit
med information om de justeringar de önskar i de textavsnitt som är specifika för SHCF. Tog
NatDopK del av underlaget och uppdrogs till sekreteraren att kontakta SHCF för ett
klargörande.
Informerade Bengt Pettersson att SKK/DopK fört en ingående diskussion angående
nuvarande bestämmelse om analys av även B-prov. DopK har beslutat (DopK 2/2010, § 19)
att i samband med pågående revidering av dopingreglementet införa att vid påvisande av
otillåten substans vid analys av A-prov kommer analys av B-prov att ske endast om ansvarig
för hunden så begär. Vidare att om ansvarig för hunden begär analys av B-provet kan
kostnaden för detta komma att belasta denne.

8

Genomgicks dopingreglementet avseende de ändringar som tidigare beslutats men där behov
av ytterligare revidering ansågs föreligga. Uppdrogs till sekreteraren att ytterligare justera
texten där så beslutats.
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 avseende på de ändringar NatDopK tidigare beslutat.
Uppdrogs till sekreteraren att inför uppdatering av ATC-förteckningen kontakta den konsult
som tidigare anlitats, för komplettering av eventuella nytillkomna preparat.
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.

§ 39

Övriga frågor

Presenterade Carin Ahlstedt några bilder från en draghundstävling våren 2010.
Tävlingen är ett långdistanslopp för hundspann med en total sträcka på ca 40 mil. Under
tävlingen ingår obligatorisk vila på tre förutbestämda platser om minst 3 tim, 6 tim respektive
4 tim. I tävlingen deltar hundspann från ett flertal länder. Såväl rasrena hundar som blandraser
deltar i tävlingen.
En del bilder visade på tveksamheter vilka gav upphov till diskussion om djurskyddsaspekten
vid tävlingar av denna typ. Mot bakgrund av att djurskyddsaspekten är grunden till
kommissionens arbete är NatDopK inte tillfreds med vad bilderna visade. Att SJV endast
förordnat en veterinär för detta omfattande och krävande långdistanslopp anser NatDopK visa
att djurskyddsaspekten inte till fullo är uppfylld. Detta oaktat att arrangören själv anlitat
ytterligare veterinärer.
Uppdrog NatDopK till Bengt Pettersson att föra ärendet till SKKs Centralstyrelse för
diskussion.

§ 40

Nästa sammanträde

Beslöt NatDopK att avhålla nästa sammanträde 2011-10-12--13.

9

§ 41

Mötets avslutande

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

Justeras:

Anders Eriksson
ordförande

Vid protokollet:

Brith Andersson

Carin Ahlstedt

