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NatDopK nr 2/2017 
 
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Nationella Dopingkommissionen på  
SKKs kansli, Sollentuna, 2017-11-24. 
 
 
Närvarande:  Anders Eriksson (ordf), Åke Hedhammar/SKK,  

Bengt Pettersson/SKK, Owe Johnson/SDSF, Jonna Petersson/SHCF 
  
SKKs kansli:  Kjell Svensson, Linda Andersson 
 

Vid protokollet: Brith Andersson 
 
 
§ 21 Mötets öppnande 
Hälsade ordföranden de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§ 22 Val av justerare 
Utsågs Bengt Pettersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§ 23 Fastställande av dagordning 
Fastställdes den förelagda dagordningen. 
 
 
§ 24 Föregående protokoll 
Förelåg protokoll från NatDopK nr 1/2017, 2017-05-11--12, vilket kommenterades i valda 
delar;  
§ 15 Principiella ställningstaganden avseende produkter/metoder. 
a) Kobolt; Uppdrogs till Bengt Pettersson samt Owe Johnson att inhämta information om 
kobolt och hundsporten. Rapporterades att via olika undersökningar har framkommit att 
kobolt kan påverka energiomsättningen, och därmed prestationsförmågan. I vilken 
omfattning kobolt kan förekomma i produkter som används inom hundsporten har inte 
kunnat klarläggas. 
 
j) Compression Suit; Tydliggjordes NatDopKs beslut att detta innebär att Compression Suit 
inte är tillåtet när hunden befinner sig inom arrangemangets prov-/tävlingsområde eller 
motsvarande.  
 
Lades protokollet därmed med godkännande till handlingarna 
 
 
§ 25  Protokollsutdrag SKK 
a) Utdrag ur protokoll från SKKs Centralstyrelses möte 2017-08-10, § 106, angående 
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Arbetsgrupp för sportmedicin. NatDopK tog del av utdraget och vill tydliggöra att 
kommissionens avsikt är att medverka till bildandet av en veterinärmedicinsk 
sportmedicingrupp.  
 
 b) Utdrag ur protokoll från SKKs Utställningskommittés möte 2017-10-31, § 108, angående 
hund vilken i strid mot SKKs regelverk (punkt 7 i de allmänna reglerna) deltagit vid sex 
utställningar under period med medicinsk behandling och efterföljande karenstid. UtstK har 
beslutat att stryka samtliga erhållna resultat. NatDopK tog del av utdraget och vill betona 
vikten av att följa rådande regelverk. 
  
 
§ 26 Ekonomisk rapport 
Förelåg slutlig resultatrapport för verksamhetsåret, vilken genomgicks samt diskuterades i 
vissa delar och därefter lades till handlingarna. 
 
 
§ 27 Klassificering av andra produkter/substanser  
Efter effektuering av de principiella ställningstagandena avseende produkter som beslutats 
enligt NatDopK nr 1/2017, samt efter senare publicering av protokollet på SKKs webbplats, 
har inkommit ett antal frågeställningar och kommentarer från företag samt enskilda 
personer. NatDopK är något frågande då kommentarerna vid detta tillfälle skiljer sig markant 
från tidigare tillfällen då liknande beslut tagits avseende olika produkter. 
 
NatDopK vill understryka att huvudmotivet till dopingreglerna är djurskyddet, och att 
anledningen till olika restriktioner helt enkelt är att hund som är i behov av någon form av 
behandling inte är frisk. I dopingreglementets mening är en hund inte frisk om den uppvisar 
någon form av sjukdomstecken, eller i behandlande syfte tillförs något preparat. Detta 
innebär att denna hund inte kan delta i tävlingsverksamhet under behandlingsperioden och 
efterföljande karenstid. Detta oavsett om hunden i syfte att behandla ett sjukdomstecken 
tillförts ett konventionellt läkemedel eller annan produkt. Beläggs produkt som inte kan ingå 
i dokumentet ATC-förteckning med karenstider med en karenstid är denna 14 dygn. 
 
I sammanhanget vill NatDopK tydliggöra att inför ställningstagande tas del av berört företags 
hemsida avseende ingående substans/substanser samt hur produkten marknadsförs, dvs 
vilken effekt som uppges samt angivet användningsområde. I denna hantering kan NatDopK 
nu se att klassificering av produkter skett med nomenklatur som är förbehållet 
Läkemedelsverket, vilket kommissionen beklagar. Detta oaktat vidhåller NatDopK sig ha rätt 
att för verksamhet inom de tre hundorganisationerna eventuellt karenstidsbelägga produkt. 
Detta följer av SKKs allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar, 
punkt 7, Doping och andra otillbörliga förhållanden, vars inledning lyder ”Deltagande hund 
får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det vill 
säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, 
reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.”  
 
Då NatDopK, vid frågor om olika produkter har tagit del av olika form av marknadsföring, kan 
konstateras att det i vissa fall finns behov av att aktivt argumentera och verka mot vad som 
kan ses som otillbörlig marknadsföring.  



3 

 

Avseende tidigare tagna beslut vid frågor om olika produkter och eventuell karenstid, 
bordläggs detta för en senare övergripande översyn.  
 
NatDopKs avser att, utöver fortsatt publicering av kommissionens protokoll på SKKs 
webbplats, senare även separat tillgängliggöra eventuella beslut om karenstid på produkter 
som inte kan ingå i dokumentet ATC-förteckning med karenstider. 
  
NatDopK tog nogsamt del av inkomna frågeställningar och kommentarer, vilka diskuterades i 
valda delar och där frågeställarna senare kommer att erhålla protokollsutdrag.  
 
Förelåg även förfrågan från företag om eventuell karenstid för en ny serie av produkter. 
Efter att ha tagit del av dokumentationen hänvisas till vad som anges under denna paragraf 
avseende sjuk hund och produkt som används i syftet behandling vid visat sjukdomstecken. 
Den produkt i serien som uttalat uppges vara avsedd att understödja hantering av stress, 
rädsla och upphetsning beläggs med karenstid om 14 dygn utifrån nämnda punkt 7, då 
produkten därmed utgör åtgärd som kan påverka prestation samt reaktion.   
 
 
§ 28 Statens Jordbruksverk /SJV 
Statens Jordbruksverk har återigen fortsatt arbetet med revidering av bl a dopingparagrafen 
i föreskriften om träning och tävling med djur, SJVFS 2010:45 (saknr L 17). SJV har efterfrågat 
representanter för Svenska Kennelklubben att ingå i arbetet, och SKK har utsett Åke 
Hedhammar och sekreteraren, vilka då även representerar NatDopK. 
  
Informerades NatDopK om arbetsgruppens första möte, som avhölls via skype den 13 
november 2017. Därefter har föreslagna förändringar i föreskriften sammanställts och inför 
nästkommande möte efterfrågas NatDopKs eventuella kommentarer på den föreslagna 
texten. 
 
NatDopK tog nogsamt del av underlaget och uttryckte sin uppskattning över SJVs intentioner 
att genom föreslagna förändringar av föreskriften avsevärt förenkla för den enskilda 
hundägaren. 
 
Uppdrogs till sekreteraren att sammanställa och delge arbetsgruppen NatDopKs 
kommentarer.  
 
 
§ 29 Övrig information 
Förelåg för NatDopKs information sekreterarens sammanställning över dispenshantering 
perioden 2015 – 2017 (t o m oktober). I sammanställningen ingår ansökningar för samtliga 
tre organisationer, antal ansökningar med anledning av medicinsk behandling respektive 
operativa ingrepp samt antal beviljade/ej beviljade dispenser. NatDopK fann underlaget 
intressant och konstaterade att antal ansökningar har ökat genom åren. SKKs kansli uppger 
att antalet samtal med frågor om möjlighet till dispens, mm, har ökat. Noterade NatDopK 
även att vid ansökan med anledning av medicinsk behandling är allergiska sjukdomar i 
majoritet bland sjukdomsorsakerna. 
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§ 30 Nästa möte 
Beslöt NatDopK att avhålla nästa sammanträde 2018-05-24--25. 
 
 
§ 31 Mötets avslutande 
Tackade ordföranden för ett möte med ingående diskussioner, varefter mötet förklarades 
avslutat. 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Anders Eriksson   Bengt Pettersson 
Ordförande 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Brith Andersson 
 
 
 


