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Är hunden dopad?

Inom hundsporten har det varit mycket få dopingfall i Sverige
Under 2006 förekom bland annat ett fall som handlade om en
hund som hade det otillåtna ämnet teobromin som ingår i
vanlig choklad.
Men det är inte lätt att alltid veta vad som är förbjudet och vad
som är tillåtet när det gäller doping.

I Sverige är det Svenska Kennelklubben, SKK, som ansvarar för,
handlägger, utreder och dömer i alla dopingfrågor för hundar när det
gäller SKK/SBK verksamheter. Det Nationella dopingreglementet för
hund är gemensamt för all hundsport i Sverige.
– Vi anser att ren prestationshöjande doping inte är ett stort problem
inom SKK eller SBK, säger Kjell Bräster, ansvarig för dopingfrågor
på SKK:s kansli när han svarar på Brukshundens frågor.
Vad gör SKK när det gäller doping?
– Just nu håller vi på att uppdatera substansregistret dvs ATClistan. Den kommer till sommaren, men det är små förändringar,
säger Kjell Bräster.
Hur kollar man om en medicin eller substans är dopingmedel?
– Man ber att få ATC-numret av sin veterinär för det preparat som
hunden behandlats med. Därefter kan man söka vidare på SKK:s
hemsida. Alla preparat som inte finns i ATC-listan har 14 dagars
karenstid efter det man slutat ge preparatet. Detta gäller också
naturpreparat.

Vad är tillåtna och otillåtna metoder?
– Det står delvis i reglementet. Till exempel är ett bandage mot en
tasskada en otillåten metod. Men för vissa saker (t.ex.
diabetesmedicin, allergimedel eller kastration) kan man få dispens.
Grunden är att en sjuk eller skadad hund inte ska belastas med
träning eller tävling. Massage och stretching är tillåtet om hunden
inte har ont. Att kyla en skada är förbjudet. Att kyla ned ett hett
temperament är ett gränsfall om det är doping.

Kan man bli dömd för doping om karenstiden bevisligen
respekterats?
– Det finns ingen tillräcklig forskning om hur olika substanser bryts
ned i kroppen på en hund, men det är skillnad på nedbrytningstider
hos olika hundraser. Det kan i extrema fall finnas spår kvar av
medicinen efter karenstiden. Kan man bevisa att man slutat med
medicinen i rätt tid så påverkar det bedömningen av ett
dopingärende och kan komma att betraktas som s.k.
misstagsdoping. (En respekterad karenstid är alltså ingen säker
frizon för att hunden inte är dopad.)
Kan föraren av hunden vara dopad?
– Ett draghundsekipage lyder också under dopingreglementet (för
idrottande personer) som Riksidrottsförbundet har, och där tar man
prov både på förare och hund. SKK tar bara prov på hundar.
Varför skriver man inte ut substansen, t.ex. teobromin i
choklad, och omständigheterna runt doping i det officiella
protokollet på hemsidan? Det skulle ju vara både en lärdom och
varning.
– När vi fått svar på B-provet meddelar vi ägaren, begär in en
redogörelse och hunden får omedelbart startförbud. Att det inte stod
i protokollet att det var choklad beror på att det inte är en substans.
Vi pratar bara om de substanser som finns i ATC-listan eller de som
ingår i naturmedel.

Choklad, bröd med vallmofrön, vitaminer och kosttillskott,
hundgodis, vacciner, kattmat - hur vet man vad som är
dopingklassat med en karenstid och vad som är tillåtet?
– Det är en mycket svår gråzon. Det finns en del upptaget i ATClistan. I hästarnas dopingreglemente finns många produkter
namngivna med karenstider men vi har sagt att det är 14 dagars
karenstid för alla naturpreparat.
Är det olika dopingreglemente för t.ex. hundkapplöpning och
lydnad?
– Allt som står i dopingreglementet gäller alla med undantag för
vad som står i kapitel 2. Att t.ex. färga pälsen på en agility- eller
freestylehund är alltså förbjudet trots att det inte handlar om
utställningsbedömning. Det finns också en viss skillnad mellan
hundkapplöpning, draghundar och SKK/SBK verksamhet.

