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Høringsbrev
Norsk Kennel Klubs Antidopingreglement
Vedlagt følger forslag til Norsk Kennel Klubs Antidopingreglement, inkludert Forbuds- og
karenstidsliste. Reglementet er behandlet av NKKs Hovedstyre (HS-sak 53/2013) Vi ber om
at forslaget gjennomgås og at tilbakemeldinger sendes NKK på e-post
kristin.prestrud@nkk.no innen 15. juni 2013.
Reglementsutkastet er utarbeidet av NKKs Helseavdeling med faglig støtte fra ei faggruppe
med bredt sammensatt kompetanse innen antidopingarbeid og ulike synsvinkler på
problematikken.
Ved utarbeidelse av antidopingmateriale er det to aspekter som er viktige. Det ene er det reint
konkurransemessige, der man så langt som mulig vil unngå juks og stimulere til rettferdig
konkurranse og god sportsånd. Det andre, og minst like viktige, er dyrevelferdsaspektet, der
det viktigste vil være at hunden ikke medisineres for å kunne yte mer eller bedre enn den ville
ha gjort uten medisiner. Ofte går disse to hensynene hånd i hånd. Reglementet må også virke
rimelig for våre medlemmer og andre som deltar i konkurranser i NKK-regi, og være praktisk
gjennomførbart.

Om spesifikke punkter i dokumentet – punkter NKK ønsker å utdype, og som det er
ønskelig at høringsinstansene tar stilling til eller kommenterer:
4. ULOVLIG MEDISINERING OG DOPING
Hvem som er ansvarlig person har vært diskutert svært mye under utarbeidelsen av
reglementet. Det er viktig at ansvaret ikke pulveriseres med for mange involverte med
delansvar, men det kan virke vanskelig å komme unna at både eier og fører/handler er
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ansvarlige ved positiv prøve, siden begge kan ha tilført hunden noe ulovlig. Ved positiv prøve
vil man måtte undersøke saken og finne ut hva som har skjedd og hvem som har opptrådt
ulovlig i hver enkelt sak.
Dersom en hund avlegger positiv dopingprøve vil forholdet kunne føre til doping-dom selv
om karenstida har gått ut. I slike tilfeller kan det være mulig at hunden har fått i seg middel
etter avslutta behandling, eller det kan være forhold ved den enkelte hunden som gjør at
middelet skilles ut saktere enn normalt. En slik positiv prøve er også eiers/førers/handlers
ansvar.
5. FORBUDTE METODER
Sjokk- eller pulsbølgeterapi står i en særstilling når det gjelder fysikalske metoder. Dette er en
svært virkningsfull men samtidig svært smertefull metode, og faren for påføring av skade ved
ukyndig bruk er stor. Reglementet slår derfor fast at denne metoden kun kan utføres av
veterinær.
6. FORANDRING AV UTSEENDE, BYGNING OG/ELLER PRESTASJON VED
EKSTERIØRUTSTILLING
6.1 Varige endringer
Det er her lagt inn en vesentlig forskjell ut fra om hensikten med inngrep er å forbedre
utseendet (forbudt) eller å avhjelpe et helseproblem (tillatt). Det har vært uttrykt ønske fra
enkelte om at alle hunder som har gjennomgått operasjoner som entropion, ektropion og andre
plastiske operasjoner skal utelukkes fra utstilling. Imidlertid er det tilnærmet umulig å påvise
sikkert at en hund er operert, det hele vil avhenge av eierens ærlighet. Det blir da en
bekymring at vi kan ende opp med redusert åpenhet rundt slike operasjoner, noe som vil være
svært negativt. Dette er et punkt vi gjerne mottar innspill på.
6.2 Midlertidig endring
Dette  punktet  omhandler  ”sminking”  av  hunden  i  ulike  former,  populært  kalt  faking.  Det  kan  
være hensiktsmessig at dette tas ut av antidopingregelverket og omtales i eget regelverk, dette
vil vi gjerne ha innspill på. Likeledes formuleringa om hva som er tillatt av vask, føn og stell,
og hva som er foreslått tillatt på utstillingsdagen (kun vann).
8. PRØVETAKING
Prøver kan tas som planlagte stikkprøver, eller ved spesiell mistanke. Det vil sannsynligvis
være hensiktsmessig at deltakere og andre har anledning til å melde fra dersom de ser
utstillere som opptrer i strid med dette regelverket. Innklaging fra deltaker eller annen
privatperson vil ikke automatisk føre til prøvetaking i alle tilfeller, dette vil bli en
vurderingssak for de ansvarlige ved arrangementet.
Nødvendig kompetansen hos ansvarlig dopingkontrollør er ikke definert enda. Norges
Hundekjørerforbund har egne dopingkontrollører som de utdanner selv, og vedkommende
trenger ikke være veterinær. I utgangspunktet er det urinprøver som skal tas, ikke blodprøver.
NKK ønsker innspill på dette punktet.
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9. DISPENSASJON
Det er lagt opp til at det skal være mulig å søke om dispensasjon for hunder med tilstander
som krever langtidsmedisinering, kun i tilfeller og der det ikke er i strid med velferden til
hunden å delta i konkurranse, dvs at hunden bør fungere som frisk når den går på medisiner.
Dispensasjon gis for gitt medisin og for en definert konkurranseform som eier må søke om.
Ved søknad om dispensasjon skal journal sendes med søknaden samt sendes raseklubben for
registrering. På denne måten kan ikke hunder med kronisk sykdom konkurrere på
dispensasjon uten at raseklubben får vite om diagnosen. Dette systemet er ment å fremme
åpenhet rundt sykdomstilfeller og behandling, og en hjelp for raseklubben i innsamling av
sykdomsdata. Grunnlaget for å tildele dispensasjon vil variere for ulike typer medisiner og
med type aktivitet. Det ønskes innspill på denne modellen for å tildele dispensasjoner, og på
om det i det hele tatt skal være mulighet for dispensasjon.

Høringsfrist: 15. juni 2013
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