Norsk Kennel Klub
v/Kristin Presterud
Norsk Kennel Klubs antidopingreglement for konkurransehund
Kommentar til punkt 5. FORBUDTE METODER
Det er ikke tillatt å fremføre hund til start/bedømmelse som har fått behandling med
akupunktur, kiropraktikk eller andre fysikalske metoder (som laser, ultralydbehandling,
elektrisk strøm, ioniserende stråling eller transkutan nervestimulering) for å skjule eller
lindre/bedre sykdom eller skade, før virkningen av behandlingen er helt forsvunnet.
Kiropraktikk og akupunktur skal normalisere kroppen. Den virkningen skal helst ikke
forsvinne. Formuleringen blir derfor misvisende.
Flere land i Europa, bl.a. England har egne landslagskiropraktorer til hundene. Man vil med
4 dagers karenstid på kiropraktikk hindre norske utøvere den samme muligheten. Når det
gjelder menneskeidrett har man ofte både fysioterapeuter og kiropraktorer til
toppidrettsutøverne – hvor de får behandling underveis i et mesterskap. Mener NKK at
hunder ikke bør få samme muligheten?
Kommentar til punkt 6. FORANDRING AV UTSEENDE, BYGNING OG/ELLER
PRESTASJON VED EKSTERIØRUTSTILLING
6.1 Varige endringer
NBK mener man kan ha kirurgisk endring av utseende på forbudslisten på dopingoversikten.
Ikke alle vil etterleve dette, men det er ikke god nok grunn til at det skal være tillatt! Vi
mener disse kirurgiske inngrepene skal være forbudt uansett om de er utført for å bedre
hundens utseende, eller av helsemessige årsaker. Årsak har ingen praktisk betydning for
hunden, men det har stor betydning dersom hunden er tenkt brukt i avl fordi det vil være en
måte å kunne skjule alvorlige arvelige feil på. Det finnes ingen god grunn til at en hund som
har gjennomgått slike inngrep skal konkurrere ( i alle fall ikke i eksteriørutstilling)!
Vi mener det bør være en liste over kirurgi som ikke er tillatt på konkurransehunder (primært
utstillingshunder!), og at den kan inneholde: Kirurgisk korreksjon av:
Entropion
Ektropion
Plastisk kirurgi av rynker
Tatovering
kosmetisk kirurgi eller kirurgisk korrigering av feilplasserte testikler, inkludert innsetting av
testikkelimplantater
Kirurgisk utvidelse av nesebor
Kirurgisk korrigering av den bløte gane
Kommentar til prøvetakingsrutine (Vedlegg 2):
Når det gjelder dopingprøvetaking av hest er det veldig viktig at dyret man skal ta prøve av
ikke mistes av syne for prøvetakeren fra tidspunktet den er plukket ut til prøven skal tas. Dette
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bl.a. for å hindre at eier/fører/uvedkommende gir dyret noe den ikke skal ha i seg før
testingen. Rutinene beskrevet i Vedlegg 2 har ingen opplysninger om dette. (litt på siden for
en hundeklubb, men vi har dyktige veterinærer som har kompetanse på flere områder, så vi
tar det med J)
Kommentar til Vedlegg 3:
Eksempel på tilstander der man ikke kan gi dispensasjon:
Binyrebarksjukdom (Cushings syndrom, addisons sjukdom)
Hjertesjukdom
Blødningssjukdommer
Medisinsk (kjemisk) kastrering hannhund
Det er synd hvis disse hundene ikke skal få utøve noen som helst hundesport. De behøver ikke
starte i toppklassene i agility, bruks, lydighet mm – men hvorfor skal ikke en hjertesyk hund få
lov til å gå klasse 1 eler 2 lydighet eller konkurrere i rallylydighet? For mange er det viktig å
ha noe å trene mot, selv om man har en hund med en sykdom. Hundene trives også bedre med
litt trening. Kanskje man kan ha en regel som sier at disse ikke kan konkurrere i de øverste
klassene?
Til slutt:
I forbuds og karenstidslisten står det under B II:
c.
Veterinærmedisinske legemidler uten indikasjon til hund som ikke har annen spesifikk
frist
Mens det i B i den generelle delen står:
Likeledes må veterinæren benytte sitt faglige skjønn og forlenge karenstidene dersom
individuelle forhold (rase, foring, treningsstatus) tilsier det, samt om det benyttes legemidler
som ikke har markedsfør
Med vennlig hilsen
Line Orlund, leder
Norsk Boxerklubb
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