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Bara en bit fikabröd…
Här kommer historien om hur en bit fikabröd ledde till en dopad
SM-hund, och en husse som fick stå med skammen och bli
utmålad som en fuskare.

Efter första dagens spårmoment på SM för Försvarsmaktshundar
2006, hade labben Sixten och Per-Arne Johansson tagit ledningen.
Detta firade man med lite gott fikabröd i campingstugan i väntan på
att kamratfesten skulle börja.
Per-Arne blev minst sagt förvånad när han långt efter SM fick
besked från SKK att Sixten (Tjotte´s Star Striker) lämnat ett positivt
dopingprov.
– Jag visste att choklad inte är bra för hundar, men en liten
smakbit av en chokladmuffins till en stor hund är ju inget man tänker
skulle vara farligt, säger Per-Arne.
Choklad innehåller substansen teobromin som bland annat har en
stimulerande och urindrivande effekt och är giftig för hundar. Det
räcker med 20 milligram teobromin per kilo kroppsvikt för att hunden
ska förgiftas. Speciellt mörk och finare sorters choklad kan ha
mycket höga halter av teobromin. Chokladförgiftning kan döda en
mindre hund.
Teobromin anses så potent på hund att karenstiden satts till 14
dagar. Teobromin har också förekommit i flera dopingfall på häst
och då nästan alltid berott på tillverkningsfel i fodret, s.k.
foderkontamination.

Varför kan då en bit av en chokladmuffins, där chokladinnehållet
sannolikt har ganska låg koncentration, någon timme senare göra att
en 40 kg tung hund är dopad?
Det enkla svaret är att dagens analysinstrument är så kompetenta
att det räcker med oerhört små mängder för att de ska reagera. Om
ett djur är dopat eller ej, beror heller inte på mängden av ett visst
ämne, utan enbart på själva förekomsten av ett förbjudet ämne.
Denna gång ansåg SKK att dopingen av Sixten skulle betraktas
som s.k. misstagsdoping. Det enda straffet blev att Sixtens
slutresultat (14:e) ströks.
– Sixten har så bra näsa och kondition att det vore mig helt
främmande att försöka påverka hans prestation. Han har också
deltagit i ett skarpt ”personeftersök” hemma och var den som under
besvärliga förhållanden hittade den dementa kvinnan, säger PerArne.
Att som djuransvarig eller idrottsman få ett positivt dopingbesked
leder alltid till konsekvenser och en stor utsatthet från många olika
håll. Därför är det viktigt att ett dopingärende handläggs på ett bra
och korrekt sätt. Både ett negativt och positivt dopingsvar måste
alltid vara officiellt och offentliggöras på ett sätt som undviker
spekulationer.
Under SM-lottningen meddelades att tre med startnummer
namngivna ekipage hade tagits ut för dopingprov. Detta togs senare
tillbaka som felaktigt beslut och ändrades till tre nya hundar som inte
namngavs. När Sixten lämnat tävlingsområdet och låg och myste
under kaffebordet, kallades Per-Arne och Sixten till omgående
dopingprov via mobiltelefon och åkte iväg. Ingen hade således koll
på vad Sixten gjorde efter att tävlingsmomentet var avslutat, även
om två moment av tävlingen återstod.
Det finns viss anledning att fråga sig om inte rutinerna runt
dopingprov för hundar omgående bör stramas upp.
– Att av en slump få läsa sin egen dopingdom i ett protokoll på
SKK:s hemsida två veckor innan jag blev officiellt underrättad av
Kennelklubben om resultatet av undersökningen, kändes inte alls
bra. Inte heller att man namngav hunden men inte vilken substans
och vilka omständigheter som orsakat dopingen, säger Per-Arne.

– Jag erkänner utan bortförklaringar att jag gjort ett fel, men för mig
är det ändå en viss skillnad att bli dopingdömd för en otillåten
godisbit som belöning till hunden och inte som fuskare för att till
exempel försökt dölja en smärta eller höja prestationsförmågan,
säger Per-Arne.
Det märkliga med rutinerna i detta dopingfall är att dopingprov i
alla andra sporter och djurdiscipliner nästan aldrig tillkännages i
förväg. (Undantaget trav- och galopp med viss prissumma där
provtagning av vinnaren alltid sker.) Detta för att den som tas ut inte
ska kunna försöka manipulera eller dölja en doping. Dessutom sker
dopingprov alltid (och oftast) i omedelbart samband med ett
tävlingsmoment eller direkt när ett resultat är fastställt. Från att
beslut om dopingprov meddelas har också dopingkontrollanterna
den som berörs under ständig uppsikt tills provet är avlämnat. Så är
de normala rutinerna vid dopingprov (t.ex. inom hästsporten), men
för detta finns inte fullt stöd i de anvisningar som finns i SKK:s
dopingreglemente för hundar. Inte heller för hur resultat av ett
dopingprov ska offentliggöras, vilket har mycket stor betydelse för
den som berörs.
I ett dopingärende måste rättsäkerheten vara hög från provtagning
till eventuell utredning och dom. Det får aldrig finnas några tvivel om
att någon påverkan på dopingprovet förekommit efter genomförd
prestation. Detta kan även ha stor betydelse för påföljderna vid ett
positivt provsvar. Att bli dömd för doping är faktiskt det värsta som
kan hända i sport - och idrottssammanhang.

§ 7 Protokollsutdrag SKK/DopK
Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens
Dopingkommitté 2007-01-17. SKK/DopK har tagit
del av underlag från Nationella
Dopingkommissionen (NatDopK) med anledning
av ett urinprov från en labrador retriever som
deltagit i SM för Försvarsmaktshundar,
arrangerat av Svenska Brukshundklubben 200609-23. Provet har påvisat otillåten substans.
SKK/DopK har med tillgängliga handlingar i
ärendet funnit att hundägaren brutit mot
dåvarande punkt 6 i SKKs Allmänna
bestämmelser för utställningar, prov och
tävlingar. SKK/DopK föreslår SKKs
Centralstyrelse (CS) att aktuell hunds resultat
från SM för Försvarsmaktshundar 2006-09-23-24 stryks.
CS diskuterade ärendet mot bakgrund av de
underlag och omständigheter som framkommit
och beslutade att resultat för berörd tävling för
labrador retriever, Tjotte’s Star Striker,
S40666/2001, stryks.
Kommittén Hunden i Samhället (HIS) håller för närvarande på att gå igenom
SKK olika policydokument. Inom det arbetet skulle även doping kunna
inkluderas. CS beslutade uppdra åt HIS att i samarbete med DopK föreslå hur
man på ett sakligt och informativt sätt ska kunna lista upp och informera om
olika preparats effekter på hundar.

