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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Anti Doping Danmark 
Konklusion  
Vi har revideret årsregnskabet for Anti Doping Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 2 og 6. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Anti Doping Danmarks aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af Anti Doping Danmarks 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 2 og 6. 
 
Grundlag for konklusion  
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen 
udføres på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kap. 2 og 6.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores 
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
Uafhængighed 
Vi er uafhængige af Anti Doping Danmark i overensstemmelse med internationale etiske regler for 
revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  
 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Anti Doping Danmark har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010, kap. 2 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte 
resultatbudget. Budgettallene har ikke været underlagt revision. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet  
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 2 og 
6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at 
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl.  
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Anti Doping Danmarks evne 
til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere Anti Doping Danmark, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette.  
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet  
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med 
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
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revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig 
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan 
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har 
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af 
årsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi 
faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.  
 
Herudover:  

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 
tilsidesættelse af intern kontrol.  

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af Anti Doping Danmarks interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige.  

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede 
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed Anti Doping Danmark med begivenheder eller forhold, 
der kan skabe betydelig tvivl om Anti Doping Danmarks evne til at fortsætte driften. Hvis vi 
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre 
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er 
tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, 
der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 
forhold kan dog medføre, at Anti Doping Danmark ikke længere kan fortsætte driften.  

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.  

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  
 
Udtalelse om ledelsesberetningen  
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller 
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
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Ledelsesberetning 
Oplysninger om Anti Doping Danmark 
Anti Doping Danmark 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
DK-2605 Brøndby 
 
Telefon +45 43 26 25 50 
 
Bestyrelse 
Mette Hartlev, formand 
Poul Gade 
Berit Puggaard 
Kim Dalhoff 
Troels Borring 
Marie Overbye 
 
Revisor 
Ernst & Young  
Godkendt Revisionspartnerselskab 
 
Bank 
Jyske Bank 
 
Momsregistrering 
Anti Doping Danmark er som selvejende institution som hovedregel momsfritaget. 
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Indledning 
Denne ledelsesberetning er en beskrivelse af grundlaget for ADD’s virke og afrapportering af ADD’s 
rammeaftale og strategi samt generelle aktiviteter i ADD i det forgangne år.  
 
Endelig indeholder ledelsesberetningen den indholdsmæssige afrapportering på de projekttilskud, 
ADD har modtaget vedrørende 2017.1 
 
Lovgrundlag 
Anti Doping Danmark (ADD) er etableret som en offentlig selvejende institution under 
Kulturministeriet. ADD’s aktiviteter er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om fremme af integritet i 
idrætten (lbk. 1168 af 7. oktober 2015). Det fremgår af § 3, at ADD’s virksomhed omfatter: 
 

1) dopingkontrol, 
 

2) anmeldelse og indbringelse af dopingsager, 
 

3) oplysningsvirksomhed, 
 

4) forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrørende bekæmpelse af doping, 
 

5) deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping og 
 

6) rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager inden for Anti Doping Danmarks 
virkeområde. 

 
ADD udfører dopingkontrol og efterforsker sager om mistanke om brud på dopingbestemmelserne, 
ligesom ADD varetager oplysnings- og forebyggelsesopgaver blandt aktive inden for både den 
organiserede idræt, den selvorganiserede idræt og den private idrætssektor, herunder på motions- og 
fitnessområdet. 
 
Det fremgår ligeledes af lovens § 10 a, at Kulturministeriet kan fastsætte regler for placeringen af et 
sekretariat for en platform for koordinering af manipulation af idrætskonkurrencer – i daglig tale 
matchfixing. ADD fik ved indgangen til 2016 tildelt ansvaret og opgaven for i en koordinerende rolle og 
i samarbejde med idrættens organisationer, andre myndigheder og samarbejdspartnere på området at 
beskytte dansk idræt mod manipulerede resultater. I 2017 blev kommissoriet for dette samarbejde 
godkendt af Kulturministeriet efter en høringsrunde blandt platformens interessenter. 
 
ADD’s resultatmål er beskrevet i ’Rammeaftale 2016-2018’ indgået med Kulturministeriet. ADD har 
ligeledes vedtaget en strategi for 2016-2018. Strategien er i løbet af 2016 blevet omsat til konkrete 
operationelle mål, der er tilpasset til og formuleret i overensstemmelse med rammeaftalen. 
 
ADD’s indtægtsgrundlag er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om udlodning af overskud og udbytte fra 
lotteri (lbk. 1532 af 19. december 2017). Derudover har ADD indtægter fra kontrakter og gebyrer på 
samarbejdsaftaler jf. Lov om fremme af integritet i idrætten § 11 jf. § 9. 
 
 
 

                                                      
1 Projekttilskudsmidler fra Sundheds- og Ældreministeriet afrapporteres desuden særskilt til ministeriet i henhold til 
tilskudskriterierne. 
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Bestyrelse 
Bestyrelsen har i 2017 haft følgende sammensætning: 
 

• Formand Mette Hartlev, professor, dr.jur., Københavns Universitet (genbeskikket for 2015-
2018 af Kulturministeren)  

• Poul Gade, advokat (udpeget for 2015-2018 af Kulturministeren)  
• Berit Puggaard, associate director, TNS Gallup (genbeskikket for 2017-2020 af 

Kulturministeren) 
• Kim Dalhoff, professor, overlæge, dr.med., Bispebjerg Universitetshospital (genbeskikket for 

2017-2020 af Kulturministeren) 
• Troels Borring, formand for Efterskoleforeningen (udpeget for 2015-2018 på indstilling fra DIF, 

DGI og Firmaidrætten)  
• Marie Overbye, lecturer, ph.d., University of Stirling (genbeskikket for 2017-2020 på indstilling 

fra DIF og Team Danmark)  
 
Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder i 2017. 
 
Organisation 
Som konsekvens af ’Den politiske stemmeaftale om idræt’ fra 2014 har ADD i årene 2015-18 
modtaget gradvist øgede bevillinger. Den større økonomi skal ud over at sigte mod en styrkelse af 
indsatsen inden for ADD’s virkeområde ses i lyset af nye opgaveområder, der er tilført ADD, herunder 
anmeldelse og indbringelse af sager, varetagelse af funktionen som sekretariat for den nationale 
platform til bekæmpelse af matchfixing samt et øget fokus på efterforskning af brud på idrættens 
regler vedrørende doping og matchfixing. 
 
Den positive udvikling i ADD’s økonomi igennem en årrække har givet mulighed for at udvikle 
organisationen. I 2018 forventer ADD, at denne udvikling fortsætter med at styrke kvalitets- og 
forebyggelsesområdet samt det ledelsesunderstøttende arbejde.  

Konkret var der ved udgangen af 2017 ansat 14 fuldtidsmedarbejdere inklusive direktøren. 

Der er ansat i alt 40 dopingkontrolansvarlige, dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter på timebasis 
svarende til 5,5 årsværk til varetagelse af kontrolarbejdet i idrætten samt kontrol- og 
forebyggelsesarbejdet i fitness- og motionsmiljøet. 
Ydermere er der tilknyttet fire læger til behandling af medicinske dispensationer (TUE) samt en læge 
til supplerende lægefaglig rådgivning i forbindelse med ADD’s rådgivningstelefonlinje. 
 
Status og fremdrift på resultatmål for 2016-18 
I rammeaftalen for 2016-18 er aftalt syv resultatmål for ADD’s fem kerneopgaver i rammeaftalen. 
Hvert resultatmål har underliggende operationelle mål. Dette afsnit redegør bl.a. med udgangspunkt i 
de operationelle mål overordnet for status og fremdrift på hvert enkelt resultatmål, samt i hvor høj grad 
resultatmålene anses for opnået. 
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Opfyldelse af resultatmål – opsummering 
ADD vurderer, at de syv resultatmål er opfyldt t i følgende grad: 
 

1.1. ADD vil gennem et professionelt, effektivt og intelligent dopingkontrolprogram beskytte den rene 
idrætsudøver og fremme sunde motions- og fitnessmiljøer: Opnået 
 
2.1. ADD vil sikre et analytisk baseret efterretnings- og efterforskningsgrundlag med henblik på at understøtte, 
målrette og gennemføre ADD’s antidopingaktiviteter: Delvist opnået 
 
2.2. ADD vil etablere, konsolidere og drive et sekretariat for den nationale platform til bekæmpelse af 
matchfixing af høj kvalitet: Opnået 
 
3.1. ADD vil med målrettet og kvalificeret forebyggende antidopingarbejde fremme dopingfri idræt samt bidrage 
til et dopingfrit samfund: Opnået 
 
4.1. ADD vil sikre, at det danske antidopingarbejde tager udgangspunkt i den nyeste viden på området: Opnået 
 
5.1. ADD vil positionere sig som primær rådgiver inden for ADD’s virke, stå til rådighed med professionel 
rådgivning af og bistand af høj kvalitet og proaktivt yde rådgivning og bistand til strategisk relevante 
myndigheder: Delvist opnået 
 
5.2. ADD vil arbejde internationalt for harmonisering og udvikling af antidopingarbejdet: Delvist opnået 

 
ADD har sat ambitiøse mål med henblik på at opnå bedst mulige resultater og størst mulig effekt af 
indsatsen. Denne tilgang betyder, at der er en iboende risiko for, at ikke alle mål opfyldes til fulde. 
Under hensyntagen til denne præmis for målsætningen er det ADD’s egen opfattelse, at graden af 
målopfyldelse af resultatmålene er tilfredsstillende. 
 
For detaljer om rammeaftalens operationelle mål til resultatmålene se bilag 1.  
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1. Dopingkontrol 

Resultatmål 1.1: ADD vil gennem et professionelt, effektivt og intelligent dopingkontrolprogram beskytte den 
rene idrætsudøver og fremme sunde motions- og fitnessmiljøer. 
 
Resultatmålet er omsat til operationelle mål, nøgle- og aktivitetstal og opnået ved at: 
 

• 1.1.1: Opdatere kontrolprogrammet med ny årlig risikovurdering.  
• 1.1.2: Øge antallet af dopingprøver og samtidig fastholde et højt niveau af specialanalyser på prøver.  
• 1.1.3: Fastholde en målrettet kontrolindsats i landets kommercielle motions- og fitnesscentre med en 

høj andel af sager i forhold til de 271 indkaldte. 
• 1.1.4-1.1.5: Samarbejde og koordinere kontrolindsatsen med 16 forskellige nationale og internationale 

specialforbund. 
• Gennem et øget antal bestilte prøver sikre ADD som samarbejdspartner, når nationale og 

internationale specialforbund, eventarrangører og andre nationale antidopingorganisationer skal have 
gennemført dopingkontrol i Danmark.  

• 1.1.6: Udvidelse af samarbejdsaftalen med Norges laboratorium for dopinganalyse med henblik på at 
sikre minimum kvartalsvis dialog om relevansen og eventuel gennemførsel af re-analyse af 
langtidsopbevarede dopingprøver (Afrapporteret i 2016). 

• 1.1.7.-1.1.9: Monitorere samt gennemføre erfaringsudveksling og uddannelse af ADD’s 
dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter. 

 
Resultatmålet vurderes opnået. 

 
Dopingkontrol i den organiserede konkurrenceidræt 
ADD’s antidopingindsats i den organiserede konkurrenceidræt spiller på flere strenge, herunder 
forebyggelse og efterretning. Men dopingkontrollen udgør fortsat kernen i indsatsen. 
 
I 2017 tog ADD i alt 1.768 dopingprøver i den organiserede konkurrenceidræt (se figur 1) – en stigning 
fra 1.696 prøver i 2016 og 1.661 i 2015. Internationale anbefalinger foreskriver, at man parallelt med 
de almindelige dopinganalyser bør gennemføre et betydeligt antal specialanalyser. Udgifter til 
specialanalyser betød, at ADD i 2016 ikke nåede det forventede nøgletal på 1.950 prøver, da ADD 
prioriterede at få udført over 550 specialanalyser. I 2017 fastholdt ADD det høje antal specialanalyser, 
men øgede samtidig antallet af dopingprøver med 4,2 %.  
 
På baggrund af tidligere kontroldata fra Danmark og udlandet, der gav flere sager på baggrund af 
positive prøver i konkurrence, forsøgte ADD i 2016 at ændre fordelingen mellem prøver henholdsvis i 
og uden for konkurrence. Flere prøver i konkurrence resulterede dog ikke i flere positive prøver, 
hvorfor ADD i 2017 igen øgede andelen af prøver uden for konkurrence.  
 
Figur 1: Fordelingen af prøver henholdsvis i og uden for konkurrence 2015-2017 
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Se bilag 2 for samlet overblik over dopingprøver i den organiserede konkurrenceidræt fordelt på køn, 
idræt, i og uden for konkurrence samt prøvetype.  
 
Dopingkontrolindsatsen bygger på en model for systematisk risikovurdering. Elementer som 
idrætsgren og idrætsdisciplin, niveau og sæsonplan spiller bl.a. ind i ADD’s risikovurdering af 
udøverne. Det betyder, at nogle idrætter og nogle udøvere er genstand for mere kontrol end andre. 
For udøvere på internationalt eliteniveau er ADD’s kontrolindsats ofte suppleret af kontrol fra 
udøverens internationale specialforbund. I tråd med de operationelle mål i rammeaftalen har ADD 
over de senere år indgået samarbejdsaftaler med alle relevante internationale specialforbund om bl.a. 
at dele data på udøvere, der er i kontrolprogrammet hos både ADD og specialforbundet. Ydermere 
holdt ADD i 2017 møder med de internationale specialforbund i cykling, svømning og brydning med 
henblik på en bedre koordinering af kontrolindsatsen af udøvere, der er i både ADD og 
specialforbundenes testgrupper. Samlet set ADD’s indsats i 2017 berørt samarbejde med 16 nationale 
og internationale idrætsforbund i den henseende. 
 
Parallelt med den løbende risikobaserede kontrolindsats reagerer ADD naturligvis på information, 
konkret viden eller mistanke om doping i en bestemt idræt, en specifik forening eller blandt udøvere.  
 
Figur 2: De ti mest testede idrætter i den organiserede konkurrenceidræt i 2017 

 
 
De ti mest testede idrætter var de samme som i 2016, men antallet af prøver og rækkefølgen af de ti 
idrætter varierer de to år imellem. Variationen skyldes bl.a. sammensætningen af den prioriterede 
testgruppe, store konkurrencer i udvalgte idrætter samt særlige kontrolindsatser i udvalgte idrætter, 
hvor ADD for eksempel i 2016 testede en stor gruppe fodboldspillere uden for sæson. 
 
Bestilte prøver 
ADD oplevede i 2017 en betydelig stigning i antallet af bestilte dopingprøver. I alt gennemførte ADD 
546 dopingprøver mod 332 i 2016. Dette skyldes forskellige forhold. 
 
Herunder indgik ADD i 2016 en samarbejdsaftale med Sport Event Denmark, der betyder, at 
eventarrangører som en af forudsætningerne for støtte skal samarbejde ADD om dopingkontrol i 
forbindelse med eventen. To af de bestilte events med dopingkontrol fra ADD havde modtaget støtte 
fra Sport Event Denmark. 
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Ligeledes indgik ADD samarbejdsaftaler om prøvetagning i Danmark og andre steder i Europa med 
blandt andre den amerikanske antidopingorganisation USADA og det internationale 
badmintonforbund, Badminton World Federation. 
 
Blandt de større samarbejder var samarbejdet med det europæiske svømmeforbund, LEN, og det 
internationale svømmeforbund, FINA, om målrettet kontrol af svømmere forud for og under afviklingen 
af EM i svømning i Danmark i december 2017.  
 
Organisationerne, der bestiller prøvetagning i og uden for konkurrence, er nationale og internationale 
specialforbund, private idrætsorganisationer, andre landes nationale antidopingorganisationer samt 
nationale og internationale eventarrangører. Stigningen indikerer, at ADD er blevet en troværdig 
samarbejdspartner på kontrolområdet for aktører, der ønsker at gennemføre dopingkontrol i Danmark. 
 
Se bilag 3 for en samlet oversigt over de bestilte dopingprøver i 2017.  
 
Medicinsk dispensation - TUE 
ADD udstedte i 2017 98 medicinske dispensationer (TUE), hvilket er på niveau med 2016. Ligeledes 
er de ansøgte stoffer på linje med tidligere, hvor beta-2-agonisten terbutalin til behandling af astma 
ligger i top efterfulgt at stoffer til behandling af ADHD og diabetes.  
 
ADD udsteder alene TUE til udøvere på nationalt eliteniveau, mens udøvere på internationalt 
eliteniveau søger hos deres internationale specialforbund. ADD har ikke indsigt i det specifikke tal for, 
hvor mange TUE der er udstedt til danske udøvere under de internationale specialforbund.  
 
TUE-systemet er kompliceret for udøvere, der har behov for medicinsk dispensation til at benytte 
forbudte stoffer eller metoder i henhold til Dopinglisten. Der er krav om hvem, der skal søge, til 
dokumentation mv. ADD har i 2017 forsøgt at mindske kompleksiteten ved at udarbejde klarere 
guidelines for hvem, der skal søge. Alle udøvere skal dog til enhver tid kunne dokumentere deres brug 
af forbudte stoffer og metoder.  
 
Se bilag 4 for en oversigt over udstedte TUE. 
 
Samarbejde om biologisk pas 
I nordisk regi samarbejder Anti Doping Danmark med Norge, Sverige og Finlands 
antidopingorganisationer om monitorering af biologiske pas i den såkaldte NAPMU (Nordic Athlete 
Passport Monitoring Unit). NAPMU har base hos Antidoping Norge, men alle lande bidrager 
økonomisk og ledelsesmæssigt til NAPMU.  
 
Ud over at varetage overvågningen af blodpas blandt udøvere i de nordiske lande, har NAPMU 
indgået samarbejdsaftaler om overvågning af udøvere under de tyrkiske og kenyanske 
antidopingorganisationer samt det internationale badmintonforbund, Badminton World Federation.  
 
Dopingkontrol i den foreningsbaserede motionsidræt 
I henhold til Dopingreglement for motionsidræt har ADD gennemført dopingkontrol i den 
foreningsbaserede motionsidræt. Indkaldelserne fordeler sig på en række forskellige idrætsgrene og 
inkluderer Foreningsfitness. 
 
ADD indkaldte i alt 13 personer i forbindelse med besøg i den foreningsbaserede motionsidræt, og i 
fire tilfælde resulterede indkaldelserne i en dopingsag.  
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Tabel 1: Antallet af indkaldte til dopingkontrol og sager i den foreningsbaserede motionsidræt 
Indkaldte Undlod at medvirke ved 

kontrol 
Positive prøver Andet bevis  

(inkl. indrømmelse) 
Sager i alt 

13 2 1 1 4 
 
Dopingkontrol i kommercielle motions- og fitnesscentre 
Dopingkontrollen i de kommercielle motions- og fitnesscentre indgår i en samlet forebyggende indsats 
mod motionsdoping, der også inkluderer foreningsbaserede motions- og fitnesscentre. I motions- og 
fitnesscentre foregår dopingkontrol målrettet og har til formål at fjerne usunde rollemodeller fra 
centrene, som samarbejder med ADD.  
 
Alle prøver i kommercielle og foreningsbaserede motions- og fitnesscentre er urinprøvekontrol. 
Laboratoriet kontrollerer for stoffer, der er forbudte i henhold til Lov om forbud mod visse dopingmidler 
og ikke WADA’s lange liste.  
 
ADD indkaldte i alt 271 personer til dopingkontrol i forbindelse med besøg i kommercielle motions- og 
fitnesscentre. Af de 271 indkaldelser resulterede 140 i en dopingsag, på grund af at medlemmet 
undlod at medvirke til kontrol eller fik en positiv dopingprøve.  
 
ADD’s målsætning for kontrolindsatsen i motions- og fitnesscentre har været at opretholde en høj 
andel af sager blandt de indkaldte som en stærk indikator på, at ADD’s fitnesskonsulenter formår at 
udpege de relevante personer til dopingkontrol. ADD fastholder med en andel af sager i forhold til 
indkaldte på 52 % niveauet fra 2016 på 53 %.  
 
Tabel 2: Indkaldte og sager i landets motions- og fitnesscentre 

Indkaldte Undlod at medvirke ved kontrol Positive prøver Sager i alt 

271 69 71 140 
*Der har været yderligere to sager, hvor udøvere, der har overtrådt deres sanktion, har fået en ny sanktion 
gældende fra overtrædelsesdagen.  
 
Øget fokus på kvinder 
ADD har gennem de senere år oplevet øget opmærksomhed på doping blandt kvinder i fitnessmiljøer. 
Dette har afspejlet sig i et stigende antal henvendelser fra især motions- og fitnesscentrene til ADD 
vedrørende dopede fitnesskvinder.  
 
I 2017 udgjorde kvinderne 16 af de indkaldte til dopingkontrol i kommercielle motions- og 
fitnesscentre, og 50 % af indkaldelserne resulterede i en dopingsag, hvilken stemmer overens med 
andelen for mænd.  
 
ADD oplever et behov for i større udstrækning end tidligere at styrke indsatsen mod doping blandt 
fitnessaktive kvinder. ADD ansætter derfor en ny fitnesskonsulent i 2018, der kommer til at arbejde 
målrettet med indsatsen mod brug af doping blandt kvinder i motions- og fitnesscentre.  
 
Uddannelse og vidensdeling blandt dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter 
Det faglige niveau blandt ADD’s korps af dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter har høj prioritet. 
Derfor arbejder organisationen løbende på at holde alle opdateret på såvel viden, der er relevant for 
deres arbejde med at forebygge og bekæmpe doping, som på organisationens aktiviteter.  
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Konkret betød det i 2017: 

• Løbende møder med dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter 
• Årligt seminar med alle ADD-ansatte 
• Eksamen om procedurer i forbindelse med dopingkontrol 
• Monitorering af og feedback på de enkelte dopingkontrollanter og fitnesskonsulenters 

procedurer i forbindelse med dopingkontrol 
• To oplæg fra forskere om relevante antidopingemner 
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2. Efterforskning og sagsbehandling 
 
Resultatmål 2.1: ADD vil sikre et analytisk baseret efterretnings- og efterforskningsgrundlag med henblik på at 
understøtte, målrette og gennemføre ADD’s antidopingaktiviteter. 
 
Resultatmålet er omsat til operationelle mål, nøgle- og aktivitetstal og opnået ved at: 
 
• 2.1.1: Udvikle metoder til indsamling og bearbejdning af efterretninger i form af blandt andet hotlines og 

databaser – sidstnævnte dog forsinket – samt afviklet kampagne til fremme af informationsindsamling. 
• 2.1.2.-2.1.3: Indgå tre samarbejdsaftaler om blandt andet informationsudveksling med henholdsvis 

Spillemyndigheden, SKAT og den internationale private spiloperatør, Kindred Group . 
• 2.1.4: De dømmende nævns afgørelser i samtlige sager har fulgt de juridiske præmisser, ADD har lagt til 

grund for sin indstilling i indbringelsen af dopingsagen. 
• 2.1.5: Afrapporteres i 2018. 
 
Resultatmålet vurderes delvist opnået grundet forsinkelse af 2.1.1. 
 

 
 
Resultatmål 2.2: ADD vil etablere, konsolidere og drive et sekretariat for Den nationale platform til bekæmpelse 
af matchfixing af høj kvalitet. 
 
Resultatmålet er omsat til operationelle mål, nøgle- og aktivitetstal og opnået ved at: 
 
• 2.2.1: Udarbejde og underskrive kommissorium for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing, 

og sekretariatet for platformen er i fuld drift. 
• 2.2.2.-2.2.3: Indgå tre samarbejdsaftaler med tre interessenter for at sikre optimal koordinering af den 

danske indsats mod matchfixing – Spillemyndigheden, SKAT og Kindred Group. 
• 2.2.4: Afrapporteres i 2018. 
 
Resultatmålet vurderes opnået. 
 

 
 
Projektmidler: ’Opstart af matchfixingplatform’ (projekttilskud, AIF50.2016-0001):  
ADD har 2017 etableret sekretariat for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing og i øvrigt 
understøttet indsatsen, hvilket bl.a. afspejles i resultatmålene 2.1. og 2.2. 
 
ADD har ved udgangen af 2017 afholdt omkostninger for 982.000 kroner af det samlede tilskud på én million 
kroner. De resterende 18.000 kroner af tilskuddet forventes forbrugt primo 2018 fordelt på en eller flere af 
budgetposterne vedrørende tilskuddet. 
 

 
Efterforskning er et centralt element i ADD’s arbejde for at fremme ren træning og fair konkurrence, da 
ADD: 
 

• Som følge af WADA-kodekset er forpligtet til at arbejde med efterforskning af brud på 
idrættens regler om brug af doping.  

• Som myndighed på antidopingområdet i samarbejde med andre relevante myndigheder skal 
bekæmpe doping i motions- og fitnessmiljøer.  

• I sin egenskab af sekretariat for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing forestår 
indledende undersøgelser af matchfixingrelaterede forseelser.  

 
Det er desuden ADD’s opgave på baggrund af overtrædelser af antidopingregler at forestå 
anmeldelse og indbringelse af dopingsager for de relevante nævn. 
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Metoder til indsamling og bearbejdning af efterretninger 
Sig noget, hvis du ser noget – indsamling af efterretninger 
Den største viden om idræts-, motions- og fitnessmiljøer findes i miljøerne selv – blandt udøvere, 
motionister, ledere, medarbejdere og støttepersonale samt de, som i øvrigt færdes eller har 
berøringsflade med miljøerne. 
 
ADD indsamler information fra og om miljøerne vedrørende både doping og matchfixing. Det sker 
blandt andet via de to hotlines Stop Doping og Stop Matchfixing, hvor alle nemt, sikkert og anonymt 
kan viderebringe deres kendskab til eller mistanke om doping eller matchfixing – via onlineformular, 
app eller telefon. I 2017 har ADD via de to hotlines modtaget i alt 92 indberetninger: 
 
Tabel 3: Antal indberetninger på Stop Doping- og Stop Matchfixing-linjen 
 Antal indberetninger Heraf afvist (spam, ubrugelige informationer og lign.) 

Stop Doping 60 4 

Stop Matchfixing 32 13 

Total 92 17 
 
Flest indberetninger sker via onlineformularen på hjemmesiderne, mens færre benytter app og telefon. 
 
For at understøtte arbejdet med indsamling af efterretninger, gennemførte ADD i 2017 kampagnen 
’Stop Doping – Sig noget, hvis du ser noget’, som skulle øge opmærksomheden om Stop Doping-
linjen og muligheden for at komme af med vigtige informationer om doping (se afsnit 3 om 
forebyggelse). 
 
Bearbejdning af efterretninger 
ADD bearbejder alle de data, som vurderes at have en efterforskningsmæssig værdi. Til det formål 
har ADD i 2017 arbejdet med udvikling af en efterretningsdatabase, der skal samle data fra de to 
hotlines, øvrige databaser og datakilder, og som understøtter analyse af store mængder data.  
 
Efterretningsdatabasen bliver et omdrejningspunkt i ADD’s analytisk baserede efterretnings- og 
efterforskningsarbejde med henblik på at understøtte, målrette og gennemføre ADD’s arbejde for 
fremme af integritet i idrætten. Efterretningsdatabasen forventes fuldt implementeret primo 2018. 
Udviklingen af databasen er forsinket grundet udfordringer med integration mellem forskellige it-
systemer. 
 
Samarbejdsaftaler til styrkelse af indsatsen mod doping og matchfixing  
2017 bød på udvidelse af antallet af formaliserede samarbejdsaftaler med andre myndigheder og 
relevante organisationer. ADD indgik i 2017 således samarbejdsaftale med to andre myndigheder, 
Spillemyndigheden og SKAT. 
 
Samarbejdet med Spillemyndigheden styrker muligheden for at efterforske matchfixing blandt andet 
via gensidig udveksling af oplysninger relateret til matchfixing og en mere koordineret og effektiv 
tilgang til arbejdet. Tilsvarende sigter samarbejdsaftalen mellem SKAT og ADD mod en mere 
koordineret og effektiv indsats i bekæmpelsen af kriminalitet relateret til både doping og matchfixing. 
Aftalen skal bl.a. lette koordineringen de to myndigheder imellem, så det bliver nemmere at udveksle 
relevant information, at drøfte, planlægge og målrette prioriteter samt at rette fælles fokus på 
indsatsområder som for eksempel toldbeslaglæggelser af nye dopingstoffer. 
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Endelig har ADD i 2017 indgået samarbejdsaftale med den internationale private spiloperatør, Kindred 
Group. Samarbejdsaftalen giver mulighed for at udveksle informationer, som kan bidrage til den 
nationale indsats mod matchfixing. 
 
Dopingsager 
ADD har i 2017 anmeldt og indbragt dopingsager til de relevante dømmende nævn inden for den 
organiserede konkurrenceidræt, den foreningsbaserede motionsidræt samt kommercielle motions- og 
fitnesscentre. De dømmende nævns afgørelser har i samtlige sager fulgt de juridiske præmisser, ADD 
har lagt til grund for sin indstilling i indbringelsen af dopingsagen. 
 
Den organiserede konkurrenceidræt 
Der er i den organiserede konkurrenceidræt under De nationale antidopingregler indbragt seks sager i 
2017, som fordeler sig som vist i tabel 4. 
 
Tabel 4: Sager i henhold til De nationale antidopingregler 
Sag nr. Idræt Testtype Køn Overtrædelse Sanktion 

1 Cykling I konkurrence Mand DMBA Reprimande 

2 Styrkeløft I konkurrence Mand GW1516-sulfone 4 års udelukkelse 

3 Styrkeløft Uden for konkurrence Mand Snyd med prøve. Clomifen 4 års udelukkelse 

4 Cykling I konkurrence Mand Terbutalin Reprimande 

5 Basketball I konkurrence Mand Cannabis 1 måneds udelukkelse 

6 Styrkeløft Uden for konkurrence Mand Anabole steroider Ikke afgjort pr. 31.12.2017 
 
En af dopingsagerne i 2017 gav anledning til, at ADD som led i de nærmere undersøgelser efter en 
positiv dopingprøve for første gang testede et kosttilskud for indhold af dopingstoffer. Forløbet viste, at 
udøveren havde indtaget et forbudt stof via et forurenet kosttilskudsprodukt, hvorfor han blev indstillet 
til en mild sanktion. 
 
Ud over ovenstående sager har ADD i 2017 overdraget en enkelt sag vedrørende en udenlandsk 
udøver til behandling i en anden antidopingorganisation, jævnfør tabel 5. 
 
Tabel 5: Udenlandske udøvere testet positiv af ADD. Sagen er overdraget til behandling i anden 
antidopingorganisation 
Idræt Testtype Køn Overtrædelse Overdraget til 

Cykling I konkurrence Mand Anabole steroider NADO Polen 
 
Den foreningsbaserede motionsidræt 
Der er indbragt fire sager i henhold til Dopingreglement for motionsidræt. Disse inkluderer sager fra de 
foreningsbaserede motions- og fitnesscentre 
 
Tabel 6: Sager i henhold til Dopingreglement for motionsidræt 
Indkaldte Undlod at medvirke ved kontrol Positive Andet bevis (inkl. indrømmelse) Sager i alt 

13 2 1 1 4 
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Kommercielle motions- og fitnesscentre 
Sager indbragt i 2017 til kommercielle motions- og fitnesscentre fordeler sig som vist i tabel 7. 
 
Tabel 7: Sager i kommercielle motions- og fitnesscentre 

Indkaldte Undlod at medvirke ved kontrol Positive Sager i alt 

271 69 71 140 
 
Matchfixingplatformen: Kommissorium og sekretariat 
Kommissoriet for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing faldt i 2017 plads med 
Kulturministerens endelige godkendelse. ADD stod i sin egenskab som sekretariat for platformen for 
udarbejdelsen af kommissoriet og koordinering af godkendelsesprocessen.  
 
Sekretariatet er således i fuld drift og har blandt andet forestået forberedelse, afvikling og opfølgning 
på møder i platformens strategiske forum, hvor de repræsenterede organisationers ledelseslag 
fastlægger de overordnede linjer i indsatsen, samt møder i platformens koordinationsgruppe, hvor 
fagmedarbejdere med fokus på eksekvering af platformens konkrete opgaver er i fokus.  
 
Der har i 2017 været afholdt ét møde i platformens strategiske forum og to møder i platformens 
koordinationsgruppe. 
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3. Forebyggelse af dopingmisbrug 

Resultatmål 3.1: ADD vil med målrettet og kvalificeret forebyggende antidopingarbejde fremme dopingfri idræt 
samt bidrage til et dopingfrit samfund. 
 
Resultatmålet er omsat til operationelle mål, nøgle- og aktivitetstal og opnået ved at: 
 

• 3.1.1: Udgive vejledningsmaterialet ’Sammen om fair idræt’ til udarbejdelse af antidoping- og 
matchfixingpolitikker i DIF’s specialforbund. To specialforbund har påbegyndt en proces om 
udarbejdelse af politikker og planer i 2017. 

• 3.1.2: Udvikling og eksekvering af Stop Doping-kampagnen, der satte fokus på ADD’s 
indberetningshotline. 
Udvikle stafetkampagnen #cleansport i samarbejde med Dansk Triatlon Forbund for at øge 
antidopingbudskabet i triatlonidrætten. 
Fortsætte og evaluere #Ren-kampagnen i landets fitnesscentre med aktiv brug af de tre 
træningsprofiler.  

• 3.1.3: Gennemføre 1.509 besøg i landets motions- og fitnesscentre og dermed øge besøgsantallet 
med 20 % fra 2016 til 2017. 

• 3.1.4: Indgå 46 nye samarbejdsaftaler med kommercielle motions- og fitnesscentre, så i alt 342 centre 
har en samarbejdsaftale pr. 31.12.2017.  

• 3.1.5: Afvikle ni arrangementer på erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner.  
 
Resultatmålet vurderes opnået.  

 
 
Projektmidler: ’Antidopingkommune i Danmark’ (projekttilskud, ADDK.2016-0001):  
ADD har med økonomisk støtte fra Kulturministeriet også i 2017 bl.a. på netværksmøder fungeret som 
koordinator på satspuljeprojektet, der har kørt fra 2015 til 2017, med de fire medvirkende kommuner, Hjørring, 
Holbæk, Odense og Aalborg. ADD og de fire kommuner afslutter projektet primo 2018 med lancering af 
evalueringen af projektet på en afslutningskonference. 
 

 
 
Projektmidler: ’Ren motion på ungdomsuddannelserne’ (projekttilskud, AIF30.2016-0001):  
ADD har i 2017 jævnfør 3.1.5. ovenfor fortsat indsatsen med oplæg og workshops målrettet 
ungdomsuddannelser med særligt fokus på erhvervsskoler, i daglig tale ’erhvervsskoleprojektet’. 
 

 
 
Projektmidler: ’Fitnessdatabase til understøttelse af sundhedsfremmende indsats’ (projekttilskud, AIF30.2016-
0002):  
ADD har udviklet, opgraderet og implementeret en fitnessdatabase integreret med ADD’s intranet med henblik 
på at understøtte den sundhedsfremmende indsats. 
 

 
Forebyggende indsats i den organiserede konkurrenceidræt 
I bestræbelserne for at skabe fair og dopingfri konkurrencevilkår i den organiserede konkurrenceidræt, 
får den forebyggende indsats tiltagende betydning. Dette gælder internt hos ADD, men også i 
international sammenhæng, hvor forebyggelse bliver skrevet ind i standarderne for det kommende 
WADA-kodeks. 
 
Møder med idrætten 
I lighed med i 2016 afholdt ADD to forbundsmøder, hvor alle specialforbund var inviteret, og 
repræsentanter for 28 specialforbund under DIF og Team Danmark deltog. De fik information om 
antidoping- og matchfixingarbejdet med relevans for specialforbundene og tips til, hvordan 
specialforbundene selv kan bakke op om indsatsen. I forsøget på at imødekomme ansatte og 
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bestyrelsesrepræsentanter, som ikke har haft mulighed for at deltage ved mødet i Brøndby, 
gennemførte ADD i år et møde via Skype.  
 
Ligeledes afholdt ADD individuelle møder med de specialforbund, som har udøvere i ADD’s 
prioriterede testgruppe. Formålet med møderne er bl.a. at skærpe fokus på ADD’s kontrolindsats og at 
skabe et vidensfundament for at udvælge de relevante personer til den prioriterede testgruppe.  
 
ADD er løbende i dialog med medarbejdere i specialforbund, Team Danmark mv., men et nyt tiltag var 
en invitation til alle specialforbund om et kaffemøde med ADD’s direktør til en snak om relevante 
snitflader og samarbejde i indsatsen mod doping og matchfixing med afsæt i deres idræt og 
specialforbund.  
 
Samarbejdet og den løbende dialog med specialforbundene udgør et vigtigt element i den 
forebyggende indsats af flere årsager: 
 

• En forudsætning for en stærk forebyggende indsats er, at alle – fra udøvere over 
specialforbund til antidopingorganisation – arbejder for målet om doping- og matchfixingfri 
idræt og konkurrencer.  

• Specialforbundene er er stærke og troværdige formidlingskanaler til udøvere og 
støttepersonale.  

• Specialforbundene ved, hvad der rører sig i deres idræt og har mulighed for at give værdifuld 
indsigt i deres idræt og udøvere til ADD. 

 
Sammen om fair idræt 
ADD gennemførte i 2016 et pilotprojekt, hvor tre specialforbund (Dansk Triatlon Forbund, Danmarks 
Cykle Union og Danmarks Ishockey Union) på baggrund af et vejledningsmateriale fra ADD 
udarbejdede antidoping- og matchfixingpolitikker og handlingsplaner i tilfælde af etiske overtrædelser i 
deres forbund. Målet var at tilbyde et vejledningsmateriale, der kan guide det enkelte specialforbund til 
selv at udarbejde politikker og planer med afsæt i dets specifikke behov og situation.  
 
I 2017 færdigbearbejdede ADD vejledningen på baggrund af erfaringerne og tilbagemeldingerne fra 
de tre specialforbund i pilotprojektet. Vejledningsmaterialet blev gjort tilgængeligt og promoveret for de 
øvrige specialforbund. ADD har kendskab til, at yderligere to specialforbund er gået i gang med at 
udarbejde politikker og handlingsplaner på antidoping- og matchfixingområdet.  
 
Kampagner 
Stop Doping – sig noget, hvis du ser noget! 
I 2017 ønskede ADD at øge kendskabet til dopinghotlinen, hvor alle via en 
onlineformular, en app eller telefon kan indberette kendskab til eller mistanke 
om brug, distribution eller besiddelse af doping.  
 
Med et nyt kampagnemateriale forsøgte ADD at skabe kendskab gennem 
onlinebannere til hjemmesiden, klistermærker til opsætning i idrætsfaciliteter, 
visitkort til udlevering til idrætsudøvere og samarbejde med DIF via omtale i 
Idrætsliv. 
 
Målgruppen for kampagnen var aktive i den organiserede konkurrenceidræt, 
hvorfra der er få indberetninger.  
 
  



 
 
 

 
 

Anti Doping Danmarks årsrapport 2017 
 

22 
 

#cleansport-stafetten 
ADD bidrog til at igangsætte en antidopingkampagne i Dansk Triatlon Forbund. En stafet med teksten 
#cleansport blev sat i omløb blandt triatleter med det formål at skabe opmærksomhed omkring en 
dopingfri triatlonsport. Ønsket var at få udøverne i triatlon til at tage ejerskab og bære budskabet om 
en ren triatlonidræt ud i idrætsmiljøet.  
 
#RenTræning 
I forebyggelsesindsatsen på motions- og fitnessområdet fortsatte ADD kampagnen #Ren, hvor de to 
hashtags #RenTræning og #RenStyrke bar budskabet om at skabe dopingfri træningsmiljøer i 
motions- og fitnesscentrene videre.  
 
De tre profilerede fitnessaktive i kampagnen fortsatte i 2017 med at benytte kampagnens hashtags 
som en del af deres træning, og parallelt med dette indgik de i forebyggelses- og oplysningsindsatsen 
på ungdomsuddannelserne.  
 
Evalueringen viste, at ADD med kampagnen har formået at vælge kommunikationskanaler, der 
rækker ind, hvor målgruppen for kampagnen er træningsmiljøerne. Dvs. personer som træner 
målrettet styrketræning, som potentielt kan lade sig friste til at bruge forbudte dopingstoffer.  
 
ADD’s fitnesskoncept og #Ren-kampagnen har modtaget støttemidler fra Sundheds- og 
Ældreministeriet. 
 
For detaljer om #Ren-kampagnen, læs evalueringsrapporten på ADD’s hjemmeside 
 
Resultater 
#Ren- og #cleansport-kampagnerne har begge haft til formål at aktivere udøvere til at bære 
budskaberne. De er rollemodeller i miljøerne og derfor også dem, der stærkest formidler 
antidopingbudskaberne.  
 
Stop Doping-kampagnen havde i stedet til formål at øge idrætsmiljøernes kendskab til ADD’s 
indberetningslinje. Antallet af indberetninger til Stop Doping-hotlinen steg fra 30 i 2016 til 56 2017, 
men da hotlinen først var oppe at køre fra marts 2016 er det ikke muligt at gennemføre en direkte 
sammenligning, som dokumenterer en eventuel effekt af kampagnen på baggrund af antallet af 
indberetninger.   
 
Forebyggende indsats i motions- og fitnesscentre 
ADD’s fitnesskoncept er kernen i indsatsen mod motionsdoping i landets kommercielle og 
foreningsbaserede motions- og fitnesscentre. Indsatsen for at skabe dialog med medlemmer i 
centrene og ikke mindst medarbejderne, der kender netop deres medlemmer og centret bedst, fylder 
meget i indsatsen. ADD’s fitnesskonsulenter har også i 2017 øget den samlede indsats ved at 
gennemføre flere besøg i landets motions- og fitnesscentre – en stigning fra 1.234 besøg i 2016 til 
1.509 i 2017. 
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Figur 3: Antallet af besøg i landets motions- og fitnesscentre 

 
Antallet af besøg i kommercielle motions- og fitnesscentre uden samarbejdsaftale med ADD udgjorde 
en betydelig del af 2017-besøgene i motions- og fitnesscentre. I henhold til Kulturministeriets 
handlingsplan for ADD’s indsats mod motionsdoping fik ADD til ansvar at følge op på, om de 
kommercielle motions- og fitnesscentre uden samarbejdsaftale skiltede med det korrekte skilt, som 
blev introduceret i efteråret 2016. I samme ombæring tog ADD’s fitnesskonsulenter en dialog med 
centrene uden aftale med henblik på at informere om muligheden for at indgå en samarbejdsaftale 
med ADD, samt hvad samarbejde indebærer og koster. Den målrettede indsats med opsøgende 
besøg hos centre, der ikke allerede samarbejder med ADD, og opfølgning på korrekt skiltning hos 
disse har resulteret i, at flere motions- og fitnesscentre nu samarbejder med ADD, hvilket berøres 
nærmere nedenfor. Indsatsen er ikke afsluttet, men ADD forventer, at den vil kræve færre ressourcer i 
2018. 
 
Tabel 8: Antallet af besøg i landets motions- og fitnesscentre med samarbejde med ADD 
 Forebyggelses- og dialogbesøg Forebyggelses- og dialogbesøg 

inkl. dopingkontrol* 
Total 

Foreningsbaserede centre 145 12 157 

Kommercielle centre med 
samarbejdsaftale 

697 229 926 

Total 842 241 1.083 
* Antallet af indkaldte (271) vist i tabel 7, side 19, overstiger antallet af besøg med dopingkontrol (241). Det 
skyldes, at der under nogle besøg indkaldes mere end én person.  
 
ADD oplever et styrket samarbejde med centrene, som i stor udstrækning kontakter ADD for råd, og 
når de har behov for flere besøg på grund af medlemmer, de mistænker for brug af motionsdoping. 
Dette giver ADD mulighed for at reagere hurtigt, men også at målrette indsatsen de steder, hvor 
behovet er størst.  
 
Fitnesskonceptet er finansieret af indtægter fra samarbejdsaftaler med kommercielle motions- og 
fitnesscentre, ADD’s driftsmidler og puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet.  
 
Fra 1. januar 2017 sænkede ADD prisen for en samarbejdsaftale for kommercielle motions- og 
fitnesscentre 30 % fra 8.500 kroner til 6.000 kroner for et år. En del af øgningen i ADD’s driftsmidler 
dækker denne prisnedsættelse. Prisfaldet indgår i bestræbelserne på at sikre, at økonomien ikke er 
årsagen til, at centre fravælger at samarbejde med ADD. I forbindelse med evalueringen af indsatsen 
mod motionsdoping i 2015 blev prisen angivet som årsag til at fravælge en samarbejdsaftale med 
ADD blandt mange centre uden aftale.  
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Antallet af centre, som samarbejder med ADD, steg betydeligt i 2017. Ved udgangen af 2016 lå 
antallet af centre med en samarbejdsaftale på 309. I 2017 har den intensiverede indsats i centrene 
uden samarbejdsaftale resulteret i en nettostigning på 11 % til 342 centre med en samarbejdsaftale 
ved udgangen af 2017. Der var også en afgang af centre, men i alt 355 (brutto) forskellige centre 
havde i løbet af 2017 en samarbejdsaftale med ADD.  
Ansatte i fitnessbranchen udgør vigtige rollemodeller for de mange fitnessaktive. ADD har derfor 
prioriteret at indgå samarbejder, der kan oplyse og guide nuværende og kommende ansatte i 
branchen. ADD ønsker at klæde personale i fitnessbranchen på til at håndtere problematikker 
vedrørende brug af motionsdoping og skabe kendskab til, hvordan de kan bruge ADD. Derfor deltog 
ADD ved to regionale centerledermøder i Fitness World, der er Danmarks største kommercielle 
fitnesskæde. Yderligere har ADD indgået formelle samarbejdsaftaler og holdt oplæg på kurser på tre 
fitnessinstruktøruddannelser. På uformel basis har ADD desuden holdt oplæg på yderligere en 
fitnessinstruktøruddannelse. 
 
Bredere samfundsorienterede forebyggelsesindsatser 
Fitnesskonceptet er suppleret af en bredere samfundsorienteret indsats. Denne indebærer oplæg på 
uddannelsesinstitutioner, hvor ADD i 2017 gennemførte ni oplæg og workshops på 
ungdomsuddannelser, udvikling af undervisningsmateriale, hvor ADD i 2017 har bidraget til to 
undervisningsmaterialer til folkeskolen, og særlige projekter som ’Antidopingkommune i Danmark’ og 
erhvervsskoleprojektet.  
 
Kommuneprojektet er et satspuljeprojekt, der har kørt fra 2015 til 2017, og i første del af 2018 afslutter 
ADD og de fire medvirkende kommuner, Hjørring, Holbæk, Odense og Aalborg, de sidste dele af 
projektet med lancering af evalueringen af projektet på en afslutningskonference. ADD har også i 
2017 med projekttilskudsstøtte fra Kulturministeriet fungeret som koordinator på projektet, som de fire 
kommuner har drevet med en individuel indsats tilpasset den enkelte kommunes øvrige aktiviteter. 
Eksekveringen har ligget hos kommunerne, der har været projektansvarlige, og projekterne har 
involveret forskellige grupper af aktører i deres kommune, for eksempel sundhedspersonale, SSP-
konsulenter, misbrugskonsulenter, fitnesscenteransatte, foreningsidrætten mv.  
 
For detaljer om projektet, læs evalueringsrapporten på ADD’s hjemmeside. 
 
Ligeledes fortsatte ADD med projekttilskudsstøtte fra Kulturministeriet indsatsen på landets 
erhvervsskoler med oplæg og workshops på skolerne. I 2017 var ADD som led i 
erhvervsskoleprojektet med ved Skills – DM i håndværksfagene – i et samarbejde med Dansk 
Firmaidrætsforbund. Indgangen til ADD og Firmaidrættens indsatser på erhvervsskolerne er 
forskellige, men med et fælles ønske om at skabe opmærksomhed på sund idrætsaktivitet blandt 
erhvervsskoleelever var der basis for en fælles stand med aktiviteter ved Skills.  
 
Rådgivning og information 
En betydelig del af ADD’s indsatsen for at bidrage til et dopingfrit samfund beror på 
oplysningsarbejdet. Her er samspillet mellem at servicere de mange spørgsmål, som ADD modtager, 
og samtidig at informere og forsøge at sætte ADD’s arbejdsområder på samfundsdagsordenen 
centralt.  
 
Dagligt modtager ADD henvendelser fra udøvere, støttepersonale, specialforbund, forældre, 
personale i fitnesscentre, motionsaktive, pårørende til dopingmisbrugere, læger, journalister, 
skoleelever m.fl., som ønsker rådgivning eller svar på konkrete spørgsmål. Henvendelserne kommer 
hovedsageligt på ADD’s hovednummer, rådgivningslinje, via e-mail og spørgefomularen til 
hjemmesiden.  
 



 
 
 

 
 

Anti Doping Danmarks årsrapport 2017 
 

25 
 

ADD forsøger at udbrede viden inden for organisationens virkeområder. Det gælder for eksempel 
gennem oplæg for ADD’s forskellige målgrupper, såsom undervisningsinstitutioner, specialforbunds 
eliteafdeling, diplomtræneruddannelse, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, Dansk Idrætsmedicinsk 
Selskab og praktiserende læger. 
 
Ligeledes spiller presse- og kommunikationsarbejdet en betydelig rolle i arbejdet for at udbrede 
kendskabet til ADD’s indsatsområder. Ud over de mange pressehenvendelser, ADD løbende 
modtager, forsøger ADD at præge mediedagsordenen, når der er ny viden eller andet, som kan have 
en samfundsmæssig relevans. Eksempler på mediehistorier fra 2017 er resultater fra forskningsstudiet 
om langtidsbivirkninger ved brug af anabole androgene steroider (se afsnit 4 om forskning), tal for 
ADD’s indsats, samarbejde med andre myndigheder og reaktioner på internationale 
antidopingpolitiske dagsordener.  
 
Digitale redskaber til kommunikation, planlægning og samarbejde 
Også på de interne linjer arbejder ADD løbende på at skabe de bedst mulige rammer, som er blandt 
de væsentligste forudsætninger for en målrettet og effektiv indsats. I 2017 har ADD bl.a. med 
projekttilskud fra Kulturministeriet allokeret betydelige ressourcer til udvikling, opgradering og 
implementering af en fitnessdatabase integreret med ADD’s intranet med henblik på at understøtte 
den sundhedsfremmende indsats. Den nye og mere fleksible platform er et afgørende redskab i 
arbejdet med planlægning, organisering, koordinering, administration og vidensdeling i forbindelse 
med forebyggelsesbesøg og dopingkontrol i fitnesscentre. Platformen forbedrer samtidig 
kommunikationsmulighederne med og blandt særligt dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter. 
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4. Fremme forskning og udvikling på antidopingområdet 

Resultatmål 4.1: ADD vil sikre, at det danske antidopingarbejde tager udgangspunkt i den nyeste viden på 
området. 
 
Resultatmålet er omsat til operationelle mål, nøgle- og aktivitetstal og opnået ved at: 
 

• 4.1.1.-4.1.2: Udvælge relevante temaer for uddeling af forskningsmidler og støtte fem kvalificerede 
projekter og et ph.d.-projekt. 

• 4.1.3: Øge uddelingen af forskningsmidler med uddeling af i alt 1.124.000 kroner i 2017. 
• 4.1.4: På baggrund af henvendelser og tilbagemeldinger fra læger inden for forskellige medicinske 

specialer etablere en lægegruppe på dopingområdet og forberede et forskningsstudie, der skal 
kortlægge dopingrelaterede sundhedsdata. 

 
Resultatmålet vurderes opnået. 

 
Støttede forskningsprojekter 
ADD støttede i 2017 fem eksterne forskningsprojekter samt et internt erhvervs-ph.d.-projekt med 
sammenlagt 1.124.000 kroner.  
 
De fem støttede eksterne projekter var (i alt 920.000 kroner):  
 

1. Effekt af tramadol (Københavns Universitet, 150.000 kr.)  
 

2. Hæmmende effekter af kronisk brug af langtidsvirkende beta 2-agonister hos 
udholdenhedstrænede (Københavns Universitet, 150.000 kr.) 

 
3. Adverse effects of anabolic androgenic steroids on fat and muscle insulin resistance (Herlev 

Hospital, 200.000 kr.)  
 

4. Is anabolic andogen steroid abuse causing accelerated cellular aging? (Syddansk Universitet, 
220.000 kr.) 

 
5. Health and social consequenses of androgenic anabolic steroids (Bispebjerg Hospital, 

200.000 kr.) 
 
Yderligere allokerede ADD 204.000 kroner til ph.d.-projektet ’Improving time- and cost-efficiency in 
doping analysis’, som er et samarbejde mellem Anti Doping Danmark, Aker Universitetssygehus i Oslo 
og Københavns Universitet med støtte fra Innovationsfonden.  
 
I henhold til rammeaftalens mål skulle ADD uddele 750.000 kroner plus ekstra overførte midler på 
266.000 kroner fra 2016. ADD tilførte yderligere 108.000 kroner og landede med i alt 1.124.000 kroner 
i uddelte midler til forskningsprojekter. 
 
Herlev-studiet: Langtidsbivirkninger efter brug af anabole androgene steroider  
ADD har tidligere støttet det såkaldte Herlev-studie, der undersøger langtidsbivirkningerne efter brug 
af anabole androgene steroider hos mænd. Forskningsprojektet er foreløbig mundet ud i publicering af 
forskningsartikler vedrørende testosteronproduktion, insulinresistens samt kredsløbs- og 
blodtryksforstyrrelser i internationalt anerkendte tidsskrifter, og forskningsprojekter har generelt nydt 
national og international opmærksomhed. ADD har derfor i 2017 bevilliget yderligere støtte til det 
videre arbejde med dette projekt. 
 



 
 
 

 
 

Anti Doping Danmarks årsrapport 2017 
 

27 
 

Studiet har givet ADD et stærkere vidensgrundlag til at målrette indsatsen mod brug af anabole 
androgene steroider, ligesom det har klædt ADD bedre på til at besvare spørgsmål vedrørende 
steroidbrugere fra især læger, der møder gruppen af steroidbrugere som patienter.  
 
ADD indstillede desuden de to forskere i projektet, Caroline Kistorp og Jon Rasmussen, til 
Kulturministerens Idrætspris 2017 som anerkendelse for initiativerne, der har øget vidensfundamentet 
på motionsdopingområdet og dermed styrket forudsætningerne for indsatsen på området. 
 
Improving time- and cost-efficiency in doping analysis 
ADD gennemfører i 2017-2019 sit første erhvervs-ph.d.-projekt i samarbejde med Aker 
Universitetssygehus i Oslo og Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet med støtte 
fra Innovationsfonden. Projektet tog i løbet af 2017 for alvor fart, hvor analysemetoder til detektering af 
forbudte stoffer via dried blood spots blev videreudviklet, og de første forsøg blev gennemført med 
prøver hos personer, der havde fået testosteron. Målet med projektet er at udvikle nye metoder til 
udførelse af dopingkontrol i fremtiden.  
 
Kortlægning af dopingrelaterede sundhedsdata 
Gennem de senere år har ADD modtaget et stigende antal henvendelser fra læger i den danske 
sundhedssektor, der møder nuværende og tidligere brugere af anabole androgene steroider, som 
oplever bivirkninger. Henvendelserne gav anledning til, at ADD i 2016 etablerede en lægegruppe med 
repræsentanter fra forskellige medicinske specialer med henblik på at blive klogere på, hvilke 
helbredsproblemer steroidbrugere præsenterer i sundhedssystemet.  
 
Lægegruppens arbejde førte til forskningsprojektet ’Health and social consequences of anabolic 
androgen steroids’, der skal kortlægge dopingrelaterede sundhedsdata og på sigt bidrage til en 
eventuel registreringspraksis af dopingrelaterede bivirkninger i det danske sundhedsvæsen. Projektet 
går for alvor i gang i 2018. 
 
Deltagelse i udvalg under WADA 
ADD ønsker at være med helt fremme, når det kommer til at være opdateret på den seneste viden på 
antidopingområdet og bidrage til god forskning nationalt og internationalt. For at imødekomme dette 
søger ADD repræsentation og indflydelse i relevante fora. 
 
ADD har valgt at takke ja til invitationer om at sidde med i relevante forskningsrelaterede 
arbejdsgrupper under WADA. ADD har sæde i følgende tre udvalg: 
 
• Project Review Panel: Vurderer og indstiller forskningsansøgninger til WADA. Ud over at give indsigt i, 

hvilken antidopingforskning der bedrives rundt i verden, kan ADD bidrage til prioriteringen af international 
antidopingforskning. 

 
• Performance Profiling Working Group: Arbejder med at anvende data fra atleters præstationer til over tid 

mere nøjagtigt at kunne planlægge dopingkontrol. 
 

• WADA Blood Expert Group: Arbejder for at videreudvikle det biologiske pas. 
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5. Rådgivning af myndigheder og internationalt samarbejde 

Resultatmål 5.1: ADD vil positionere sig som primær rådgiver inden for ADD’s virke, stå til rådighed med 
professionel rådgivning og bistand af høj kvalitet og proaktivt yde rådgivning og bistand til strategisk relevante 
myndigheder.  
 
Resultatmålet er omsat til operationelle mål, nøgle- og aktivitetstal og opnås ved at: 
 
• 5.1.1: Gennemføre undersøgelser blandt relevante samarbejdspartnere om deres tilfredshed med 

samarbejdet med ADD, hvilket ikke er lykkedes i fuldt omfang i 2017 grundet medarbejderafgang og andre 
prioriterede arbejdsopgaver. Som led i et forskningsprojekt er der dog gennemført en undersøgelse af 
idrætsudøvernes oplevelse af ADD’s arbejde. 

 
Resultatmålet vurderes delvist opnået grundet udestående i forhold til 5.1.1. 

 

Resultatmål 5.2: ADD vil arbejde internationalt for harmonisering og udvikling af antidopingarbejdet. 
 
Resultatmålet er omsat til operationelle mål, nøgle- og aktivitetstal og opnås ved at: 
 
• 5.2.1-5.2.2: Gennemføre undersøgelser blandt relevante internationale samarbejdspartnere med henblik 

på at afdække effekten af ADD’s internationale arbejde. Dette er ikke lykkedes i 2017 grundet 
medarbejderafgang og andre prioriterede arbejdsopgaver, herunder WADA’s gennemgang af ADD’s 
antidopingindsats, som dermed har afdækket en meget central international samarbejdspartners vurdering 
af ADD’s arbejde.  

• 5.2.3: Indgå samarbejdsaftale med det Færøske Idrætsforbund om uddannelse af egne 
dopingkontrollanter og understøttelse af kontrolindsatsen på Færøerne.  
I samarbejde med øvrige nordiske lande gennemføre dopingkontrol med blodprøve på Island. 
Bidrage til udviklingsarbejdet på antidopingområdet i Kenya ved at hjælpe Antidoping Norge med 
dopingkontrol i Kenya. 
Tilkendegive over for WADA, at ADD er rede til at indgå aktivt i udviklingsarbejdet på antidopingområdet i 
lande, hvis antidopingsystem ikke lever op til WADA’s krav. 

 
Resultatmålet vurderes delvist opnået grundet udestående i forhold til 5.2.1-5.2.2. 

 
Rådgivning af myndigheder 
ADD rådgiver på forskellig vis en række myndigheder. I 2017 åbnede samarbejdsaftaler med 
Rigspolitiet, SKAT og Spillemyndigheden for at styrke rådgivningen af disse myndigheder. Med 
mulighed for blandt andet at udveksle oplysninger i større udstrækning end tidligere kan ADD i et 
videre omfang bidrage med ekspertviden fra antidopingområdet og vice versa i forbindelse med bl.a. 
konkrete efterforskninger.  
 
ADD har også i 2017 fungeret som ekspertvidne i forbindelse med retssager vedrørende doping.  
 
I forbindelse med en dopingsag omhandlende et forurenet kosttilskud, indledte ADD dialog med 
Fødevarestyrelsen, som er den ansvarlige myndighed for kosttilskudsmarkedet i Danmark, og 
Lægemiddelstyrelsen med henblik på et eventuelt kommende projekt, der skal undersøge omfanget af 
dopingstoffer i kosttilskud.  
 
Dansk Standard kontaktede i 2017 ADD med henblik på deltagelse i et EU-projekt, der skal sætte 
standarder for kosttilskudsprodukter på det europæiske marked. ADD var positive for at indgå i 
processen, men manglende opbakning fra nøgleaktører på området har betydet, at den danske del af 
projektet ikke er blevet igangsat. 
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Øvrige relevante nationale samarbejdsrelationer 
Med afsæt i ’Den politiske stemmeaftale om idræt’ fra 2014 og en efterfølgende lovændring har 
organisationer på idrættens område ikke haft plads i ADD’s bestyrelse siden 2015. For at sikre et 
fortsat tæt samarbejde med disse afgørende samarbejdspartnere tog ADD i 2016 initiativ til møder 
med interessenter på idrættens område, og igen i 2017 afholdt ADD et tilsvarende møde. Her deltog 
repræsentanter fra Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Team Danmark, Dansk 
Fitness & Helse Organisation og Aktivkomitéen.  
 
Ligeledes har ADD som sekretariat for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing været 
vært ved møder for platformens medlemmer. 
 
Internationalt samarbejde 
WADA 
Internationalt har der på antidopingområdet været stor fokus på reformer af antidopingsystemet. ADD 
har forsøgt at bidrage til arbejdet gennem en række initiativer, der skal styrke antidopingarbejdet 
internationalt.  
 
Herunder har ADD såvel selvstændigt som i samarbejde med Kulturministeriet og DIF bidraget med 
forslag til den nye standard, International Standard for Code Compliance for Signatories (ISCCS). 
Denne træder i kraft den 1. april 2018 og styrker først og fremmest WADA’s mandat til at sanktionere 
organisationer og nationer, der forbryder sig mod kodekset. 
 
ADD har ligeledes støttet op om Kulturministeriets deltagelse i Europarådets komite for arbejdet i 
WADA (CAHAMA) samt rådgivet Kulturministeriets repræsentation i WADA’s Compliance Review 
Committee.  
 
Endelig deltager ADD som observatør i arbejdsgruppen, der undersøger WADA’s governance-
struktur. 
 
Nordisk samarbejde 
ADD samarbejder løbende med nordiske lande på antidopingområdet, hvorunder den fælles enhed til 
monitorering af biologiske pas, NAPMU, også indgår (se afsnit 1 om dopingkontrol).  
 
I 2017 har ADD-repræsentanter deltaget ved et nordisk seminar i Stockholm med repræsentanter fra 
Sverige, Norge, Finland og Islands nationale antidopingorganisationer, og ydermere har de nordiske 
landes TUE-komitéer mødtes.  
 
For ADD’s vedkommende fortsatte samarbejdet med Færøernes Idrætsforbund med uddannelse af 
dopingkontrollanter og oplysningsarbejde. Og sammen med Sverige, Norge og Finlands 
antidopingorganisationer gennemførte ADD en målrettet kontrolindsats med blodprøver blandt 
islandske idrætsudøvere. Islands antidopingorganisation har ikke et etableret program for biologisk 
pas. 
 
Øvrige internationale samarbejder 
ADD er medlem af Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO), der er 
paraplyorganisationen for de nationale antidopingorganisationer. I 2017 blev ADD’s direktør valgt til 
iNADO’s bestyrelse, hvilket har givet ADD en mere central placering i det strategiske internationale 
arbejde.  
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Afsløringerne af Ruslands dopingsystem initierede et uformelt samarbejde ud over iNADO-
samarbejdet mellem ledere fra en række nationale antidopingorganisationer fra hele verden i 2016. 
Gruppen har igen i 2017 diskuteret og forholdt sig til internationale antidopingspørgsmål og 
offentliggjort deres anbefalinger til WADA og den internationale olympiske komite (IOC). 
 
ADD deltog på anmodning fra arrangørerne af vinter-OL i 2017 i en taskforce, der skulle levere 
anbefalinger til kontrol af alle top-20-udøvere forud for og under de forestående vinterlege i 
Pyeongchang i Sydkorea. ADD deltog sammen med Japan, USA, England og Canadas 
antidopingorganisationer i Pre Games Taskforce, som leverede anbefalingerne for topudøverne, men 
også fik til opgave at levere testanbefalinger for alle potentielle russiske deltagere ved legene. 
 
Andre nationale antidopingorganisationer har viden og erfaringer, som ADD kan drage nytte af. ADD 
har i det forgangne år foretaget et studiebesøg hos ADD’s tyske pendant, NADA, med henblik på 
erfaringsudveksling og inspiration inden for forebyggelse og kommunikation.  
 
Også danske organisationers samarbejde inden for ADD’s virkeområder har høj prioritet hos ADD. 
Derfor bidrog ADD med økonomisk støtte til samt deltog i programkomitéen og ved konferencen Play 
the Game i Eindhoven i Holland med henblik på at løfte nogle af de relevante idrætspolitiske 
problemstillinger internationalt fra dansk side. 
 
På matchfixingområdet har ADD i egenskab af sekretariat for den nationale platform til bekæmpelse af 
matchfixing igen i 2017 været aktiv i det såkaldte Group of Copenhagen-netværk. Netværket af 
matchfixing-sekretariater er oprettet af medlemsstater under Europarådet, og Danmark har sammen 
med England og Frankrig en ledende rolle i at udvikle fælles standarder og systemer til udveksling af 
efterretninger mellem medlemslandene. 
 
Auditering og good governance 
I 2017 gennemførte WADA en gennemgang af antidopingindsatsen i alle antidopingorganisationer 
under WADA med henblik på en større ensretning i det internationale antidopingarbejde. Den såkaldte 
WADA compliance review består af et stort spørgeskema, hvor antidopingorganisationerne selv 
indberetter svar vedrørende deres arbejde. Dette indebærer områder som kontrol, medicinsk 
dispensation (TUE), sagsbehandling samt undervisning og informationsarbejdet – alt sammen 
relateret til indsatsen i den organiserede konkurrenceidræt.  
 
WADA vurderede på baggrund af ADD’s svar organisationens arbejde og leverede en såkaldt 
corrective action plan, der påpegede de få områder, hvor ADD for at leve op til forventningerne fra 
WADA, skulle gennemføre mindre justeringer inden for en given tidsperiode. Justeringerne 
omhandlede øget opmærksomhed på korrekt indberetning af koder for idrætsdisciplin, information til 
WADA i forbindelse med missed test for udøvere, der indberetter whereabouts, og justeringer til 
ADD’s TUE-skema. Siden tilbagemeldingen har ADD justeret de punkter, WADA anbefalede, for at 
være med helt fremme i at sikre en stærk antidopingindsats fra dansk side. 
 
WADA’s gennemgang af ADD’s indsats inden for den organiserede konkurrenceidræt er suppleret af 
en ISO-certificering, hvor ADD er certificeret efter ISO 9001:2008. I 2017 har ADD desuden 
gennemført intern audit blandt dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter med henblik på at sikre 
kvalitet og ensartethed i deres arbejde. 
 
Good governance i idrætten har fået større opmærksomhed gennem de senere år. God ledelse og 
forvaltning er fundamentet for at drive idrætsorganisationer, herunder også antidopingorganisationer, 
forsvarligt. Det stærkeste udgangspunkt for at bidrage til de internationale good governance-
diskussioner er, at ADD også selv har fokus på kriterierne i sit virke. Derfor holdt ADD i 2017 møde 
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med en international ekspert i governance i idrætten, som bidrog med inputs til, hvordan ADD kan 
udvikle og optimere organisationens ledelses- og forvaltningsprincipper. ADD forventer i 2018 at 
styrke dette fokus med ansættelse af en kvalitetskonsulent, som får kvalitetssikring, compliance og 
good governance som primære arbejdsområder. 
 
I bestræbelserne på at levere høj kvalitet i rådgivningen og samarbejdet såvel nationalt som 
internationalt ligger der i rammeaftalen, at ADD skal gennemføre en national og en international 
undersøgelse blandt ADD’s interessenter om kvaliteten af ADD’s arbejde. Af ressourcemæssige 
årsager, herunder en medarbejders afgang samt ressourcemæssige prioriteringer, blev 
undersøgelserne ikke gennemført. En af de øvrige prioriterede opgaver, som har haft et væsentligt 
omfang og været tilsvarende ressourcekrævende, har imidlertid været det ovenfor nævnte WADA 
compliance review, som har afdækket en meget central international samarbejdspartners vurdering af 
ADD’s arbejde, og i hvilket omfang ADD lever op til de internationale krav. 
 
I nationalt regi har der som led i et forskningsprojekt desuden været foretaget en undersøgelse af 
opfattelsen af ADD’s arbejde blandt idrætsudøvere. Udøverne er en kerneinteressent i ADD’s arbejde. 
Som led forskningsprojektet ’Danish athletes’ doping attitudes and behaviours’ (midler tildelt i 2016) 
blev de deltagende idrætsudøvere spurgt til deres oplevelse af ADD’s arbejde. Her udtrykte de 
generelt tilfredshed og tiltro på de spurgte parametre: 
 

• Oplevelsen i forbindelse med dopingkontrolsituationen 
• Dopingkontrollanternes opførsel 
• Tiltro ADD’s sagsbehandling og arbejde 
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6. Øvrige aktiviteter 
2017 har budt på en række udviklinger, aktiviteter og forhold, som er væsentlige for ADD’s 
organisation og indsats, og som er viet opmærksomhed og allokeret ressourcer til i årets løb. 
 
Fokus på øgede krav til datasikkerhed 
ADD har i en årrække arbejdet med at udvikle og styrke informationssikkerheden i organisationen – 
fysisk såvel som digitalt. Hensynet til udøverne og sikkerheden omkring håndteringen af deres data er 
i centrum. Arbejdet med informationssikkerhed er derfor fortsat i 2017 og holder ved i 2018, hvor ADD 
tager yderligere skridt i forberedelserne af efterlevelsen af de skærpede krav til datahåndtering, som 
den nye EU-dataforordning fra foråret 2018 medfører. Blandt initiativerne i 2017 er bedre rammer for 
at sende, modtage og opbevare krypterede data, forberedelse af øget sikkerhed omkring mobile 
enheder som mobiltelefoner, tablets og bærbare computere, der kan indeholde eller give adgang til 
persondata, samt målrettet forebyggelse af vedvarende, avancerede it-angreb. 
 
Bedre rammer for dialog med udøvere 
ADD arbejder løbende med at udvikle og optimere sagsgange og organisatoriske processer. Dette ud 
fra ønsket om at levere den bedste service til udøverne samt med henblik på effektiv 
ressourceanvendelse. I 2017 har ADD integreret e-boks i sine sagsgange med henblik på at 
effektivisere sagsbehandlingen og højne servicen. Udøverne modtager således post fra ADD 
omgående og kan trods stor rejseaktivitet tilgå deres post, uanset hvor de befinder sig. 
 
Vision for ADD’s arbejde 
ADD afviklede i slutningen af 2017 et visionsseminar for både bestyrelse og sekretariat med henblik 
på udvikling af en vision for ADD, som skal sætte retningen for organisationens arbejde de kommende 
år. Det opfølgende arbejde med færdiggørelse af visionen var ikke afsluttet ved årets udgang, men 
forventes afsluttet primo 2018. 
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7. Økonomi 
ADD har i 2017 haft indtægter på 26,6 millioner kroner. Heraf udgør 22,1 millioner kroner driftstilskud 
via udlodningsmidlerne fra Kulturministeriet, mens øvrige indtægter udgøres af projekttilskud fra 
Kulturministeriet og Sundhedsministeriet, kontrakter om dopingkontrol med arrangører ved stævner og 
events og samarbejdsaftaler med motions- og fitnesscentre. Indtægterne er 1,8 millioner kroner højere 
end budgetteret. Dette kan i al væsentlighed tilskrives større driftstilskud fra Kulturministeriet end 
forventet grundet en større udlodningspulje til fordeling mellem tilskudsmodtagerne samt flere 
indtægter fra kontrakter om dopingkontrol med arrangører af stævner og events og samarbejdsaftaler 
motions- og fitnesscentre end forventet. 
 
De samlede udgifter på 25,3 (25,0)2 millioner kroner er anvendt på følgende 
hovedomkostningsgrupper: 
 
Bestyrelse:     0,3 (0,4) mio. kr. (note 6) 
Administration:     4,8 (4,6) mio. kr. (note 7) 
Dopingkontrol:     11,8 (12,2) mio. kr. (note 8) 
Forebyggelse:     4,9 (5,1) mio. kr. (note 9) 
Kommunikation:    0,4 (0,4) mio. kr. (note 10) 
Forskning og udvikling:    1,0 (0,2) mio. kr. (note 11) 
Internationalt samarbejde:    0,2 (0,1) mio. kr. (note 12) 
Efterforskning og sagsbehandling:   1,0 (1,1) mio. kr. (note 13) 
Den nationale platform til den bekæmpelse af matchfixing:  0,8 (0,9) mio. kr. (note 14) 
 
Figur 4: Fordelingen af ADD’s udgifter i % 

 
 
 
 
Regnskabet viser udgifter for 0,6 millioner kroner mere end budgetteret. Dette skyldes især 
tidsmæssig forskydning af enkelte aktiviteter til 2017, som var planlagt afviklet i 2016, herunder på 
forebyggelses- samt forsknings- og udviklingsområdet, men også flere aktiviteter, herunder 
samarbejdsaftaler med motions- og fitnesscentre og aftaler om dopingkontrol med arrangører af 
stævner og events. Disse genererer flere indtægter, men medfører også flere udgifter på 
dopingkontrolområdet. 
 

                                                      
2 I parentes angives de tilsvarende tal for 2016. 
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Indtægter og udgifter vedrørende projekttilskud indgår i det samlede regnskab og er derudover opgjort 
særskilt i egne regnskabsnoter (note 1-5). 
 
Regnskabet udviser et positivt resultat for 2017 på 1,3 millioner kroner og dermed 1,2 millioner kroner 
mere end det budgetterede resultat på 0,1 millioner kroner. Resultatet vurderes tilfredsstillende, idet 
den positive afvigelse i al væsentlighed kan tilskrives de ovenfor nævnte merindtægter. 
 
Balancesummen lyder på 7,3 millioner kroner, og ADD’s egenkapital er ved udgangen af 2017 2,1 
millioner kroner. ADD har historisk set sigtet mod en egenkapital i intervallet 1-1,5 millioner kroner, 
som giver en sikkerhed ved eventuelt uforudsete omkostninger eller indtægtstab og ved tidsmæssig 
forskydning af omkostninger og indtægter. Samtidig bidrager egenkapitalen med en fleksibilitet til at 
kunne engagere sig i vigtige, men ikke planlagte projekter, aktiviteter, investeringer og lignende. 
ADD’s økonomi har samtidig i de senere år fået en større volumen, hvorfor en egenkapital i lejet 
omkring 1,5 millioner kroner vurderes mere passende fremefter. 
 
Yderligere var der mod slutningen af 2017 ikke sikkerhed for samtlige projekttilskud fra 
Kulturministeriet og Sundhedsministeriet, hvorfor en højere egenkapital end de cirka 1,5 millioner 
kroner udgør en sikkerhed for eventuelle negative indtægtsafvigelser i den forbindelse. Samtidig 
forventer ADD i 2018 eller 2019 at skulle opgradere sin hjemmeside, hvilket tegner sig for en betydelig 
omkostning, der ikke indgår i Budget 2018, hvorfor en andel af den lidt højere egenkapital er tiltænkt 
opsparing til det formål. 
 
Niveauet for den aktuelle egenkapital på 2,1 millioner kroner vurderes af de ovenfor nævnte årsager 
som tilfredsstillende. 
 
Økonomiske forventninger til 2018 
Som tidligere nævnt har ADD som konsekvens ’Den politiske stemmeaftale om idræt’ i årene 2015-18 
modtaget gradvist øgede bevillinger. Med Folketingets vedtagelse af en ny udlodningslov i 2017, kan 
ADD efter en årrække med øgede budgetter se frem til forventeligt stabilt indtægtsgrundlag på det 
nuværende niveau. ADD forventer derfor at bevæge sig fra en årrække med stor udvikling og 
betydelige organisatoriske og aktivitetsmæssige ændringer til i højere grad at kunne fokusere på 
konsolidering af organisationen og opgaveløsningen fra 2019. 
 
ADD vil fortsat forfølge mulighederne for at styrke det danske arbejde for fremme af integriteten i 
idrætten ved at søge projekttilskud fra Kulturministeriet, men for eksempel også fra Sundheds- og 
Ældreministeriet da motionsdoping og konsekvenserne heraf er samfundsmæssigt sundhedsproblem. 
 
Det kan i den forbindelse bemærkes, at ADD i forbindelse med den nye udlodningslov i 2017-18 har 
modtaget et supplerende øremærket driftstilskud på 1,1 millioner kroner fra Kulturministeriet, som 
giver mulighed for at prioritere yderligere initiativer til fremme af integritet i idrætten, herunder navnlig 
udviklingsinitiativer inden for antidoping, kampen mod matchfixing mv. Det øremærkede driftstilskud 
omsættes til aktiviteter i 2018. 
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Bilag 1: Kerneopgaver, resultatmål og operationelle mål 
 
Kerneopgaver Resultatmål Operationelle mål/nøgletal Måltal og milepæle 

   2016 2017 2018 

 
1. Dopingkontrol 

  

   

 1.1. ADD vil gennem et 
professionelt, effektivt og 
intelligent 
dopingkontrolprogram 
beskytte den rene 
idrætsudøver og fremme 
sunde motions- og 
fitnessmiljøer 

 

   

  1.1.1. Årlig opdatering af testprogrammet Redegørelse* Redegørelse Redegørelse 

  1.1.2. Antal dopingprøver i 
konkurrenceidrætten i ADD’s eget 
testprogram 

1.950 2.000 2.050 

  1.1.3. Antal medlemmer indkaldt til 
dopingkontrol i motions- og 
fitnessmiljøet 

350 350 350 

  1.1.4. Evaluering, kvalificering og 
prioritering af samarbejdsrelationer 
med nationale og internationale 

Redegørelse Redegørelse Redegørelse 
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idrætsforbund, hvor ADD har 
udøvere i den prioriterede 
testgruppe 

  1.1.5. Antal berørte samarbejdsrelationer Aktivitetstal Aktivitetstal Aktivitetstal 

  1.1.6. Udvidelse af samarbejdsaftalen 
med laboratoriet mhp. minimum 
kvartalsvis dialog om relevansen 
og evt. gennemførsel af re-analyse 
af langtidsopbevarede 
dopingprøver 

Redegørelse   

  1.1.7. Sikre et professionelt 
kontrolarbejde via uddannelse og 
kompetenceudvikling af 
kontrollant- og konsulentkorps 

Redegørelse Redegørelse Redegørelse 

  1.1.8. Andel kontrollanter gennemgået 
uddannelse og kompetenceudvikling 

100 % 

  1.1.9. Antal uddannelses- og 
kompetenceudviklingsinitiativer 

Aktivitetstal Aktivitetstal Aktivitetstal 

2. Efterforskning og 
indbringelse af 
dopingsager samt 
koordinering af 
indsats mod 
matchfixing 
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 2.1. ADD vil sikre et analytisk 
baseret efterretnings- og 
efterforskningsgrundlag 
mhp. at understøtte, 
målrette og gennemføre 
ADD’s antidopingaktiviteter 

 

   

  2.1.1. Udvikle metoder til indsamling og 
bearbejdning af efterretninger 

Redegørelse   

  
 
 

2.1.2. Senest medio 2017 etablere 
samarbejdsaftaler om bl.a. 
informationsudveksling med politi, 
skat, andre myndigheder, idrættens 
organisationer samt øvrige partnere 

Redegørelse Redegørelse  

  2.1.3. Antal samarbejdsaftaler Aktivitetstal Aktivitetstal Aktivitetstal 

  2.1.4. Sikre at det dømmende nævns 
afgørelser ikke afviger fra de 
juridiske præmisser, ADD har lagt 
til grund for sin indstilling i 
indbringelsen af dopingsagen 

Maks. 10 % Maks. 10 % Maks. 10 % 

  2.1.5. Evaluere ADD’s efterretnings- og 
efterforskningsindsats med 
udgangspunkt i 2.1.1. og 2.1.2. 

  Redegørelse 

 2.2. ADD vil etablere, 
konsolidere og drive et 
sekretariat for den 
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nationale platform for 
matchfixing af høj kvalitet 

  2.2.1. Udarbejde kommissorium for 
platformen til koordinering af 
indsatsen mod matchfixing til 
Kulturministeriets godkendelse 
samt påbegynde drift af 
sekretariatet for platformen 

Redegørelse   

  2.2.2. Inden udgangen af 2017 etablere 
samarbejdsaftaler og procedurer 
med øvrige interessenter for at 
sikre optimal koordinering af den 
danske indsats mod matchfixing 

Redegørelse Redegørelse  

  2.2.3. Antal samarbejdsaftaler Aktivitetstal Aktivitetstal Aktivitetstal 

  2.2.4. Evaluere arbejdet i den nationale 
platform for matchfixing og ADD’s 
indsats på matchfixingområdet med 
udgangspunkt i 2.2. 

  Redegørelse 

3. Forebyggelse af 
dopingmisbrug 

  
   

 3.1. ADD vil med målrettet og 
kvalificeret forebyggende 
antidopingarbejde fremme 
dopingfri idræt samt 
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bidrage til et dopingfrit 
samfund  

  3.1.1. Indlede samarbejde med udvalgte 
specialforbund i idrætten om 
implementering af 
antidopingpolitikker og planer 

Min. 6 

  3.1.2. Udvikle og eksekvere kampagne i 
hhv. idrætten (inden udgangen af 
2017) og motions- og fitnessmiljøet 
(i 2016) om fremme af ren 
(dopingfri) idræt og træning 

Redegørelse Redegørelse  

  3.1.3. Foretage fitnessbesøg i motions- 
og fitnesscentre, som samarbejder 
med ADD 

Min. 600 Min. 600 Min. 600 

  3.1.4. Øge antallet af kommercielle 
motions- og fitnesscentre der 
samarbejder med ADD 

Min. 5 %  
(322 => 338) 

Min. 5 %  
(=> 355) 

Min. 5 %  
(=> 373) 

  3.1.5. Afvikle arrangementer på 
ungdomsuddannelsesinstitutioner, 
med særligt fokus på erhvervs- og 
produktionsskoler 

Min. 15 

4. Fremme forskning 
og udvikling på 
antidopingområdet 
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 4.1. ADD vil sikre, at det danske 
antidopingarbejde tager 
udgangspunkt i den nyeste 
viden på området 

 

   

  4.1.1. Støtte forskningsprojekter, der 
lever op til ADD’s krav til kvalitet og 
relevans 

Redegørelse Redegørelse Redegørelse 

  4.1.2. Antal støttede projekter Aktivitetstal Aktivitetstal Aktivitetstal 

  4.1.3. Øge allokeringen af midler til 
fremme af forskning og udvikling i 
takt med forventet øget bevilling til 
ADD i perioden 2016-18 

 
Min. 250 t.kr.  
(500 t. kr. => 

750 t.kr.) 

Min. 250 t.kr.  
(750 t.kr. => 1 

mio.kr.) 

  4.1.4. Sikre feedback fra nøgleaktører i 
motions- og fitnessmiljøet samt i 
konkurrenceidrætten på det 
samlede dopingkontrolarbejde 
mhp. udmøntning af mindst to 
konkrete udviklingstiltag i 
rammeaftaleperioden 

Min. 2 udviklingstiltag 

5. Rådgive 
myndigheder og 
samarbejde 
internationalt 
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 5.1. ADD vil positionere sig som 
primær rådgiver inden for 
ADD’s virke, stå til rådighed 
med professionel 
rådgivning af og bistand af 
høj kvalitet og proaktivt yde 
rådgivning og bistand til 
strategisk relevante 
myndigheder 

 

   

 
 

5.1.1. Minimum to gange i 
rammeaftaleperioden gennemføre 
en undersøgelse blandt ADD’s 
relevante samarbejdspartnere på 
området om deres tilfredshed med 
samarbejdet med ADD 

 Min. 75 % 
tilfredshed 

Min. 80 % 
tilfredshed 

5.2. ADD vil arbejde 
internationalt for 
harmonisering og udvikling 
af antidopingarbejdet 

 

   

 5.2.1. Minimum to gange i 
rammeaftaleperioden gennemføre 
en undersøgelse blandt ADD’s 
relevante internationale 
samarbejdspartnere på området, 
som skal afdække, hvilken 
betydende effekt ADD’s 
internationale arbejde har, samt 
udviklingen i denne effekt 

 Redegørelse Redegørelse 
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 5.2.2. Effekt af ADD’s arbejde og udviklingen 
i denne 

 Aktivitetstal Aktivitetstal 

 5.2.3. Indgå udviklingssamarbejde med 
mindst én antidopingorganisation 
med mangelfuldt antidopingarbejde 
– evt. i samarbejde med WADA og 
andre antidopingorganisationer 

Redegørelse 

 
* 
Redegørelse: Kort tekst i ledelsesberetningen i årsrapporten, medmindre andet er anført eller aftalt. 
Operationelle mål: Forpligtende måltal. Markeret med fed. 
Nøgletal: Interne estimater af det forventede aktivitetsniveau. Markeret med kursiv. 
Aktivitetstal: Gøres op løbende uden forudgående estimat. Markeret med kursiv. 
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Bilag 2: Dopingkontrol i den organiserede konkurrenceidræt 
KVINDER 

  I konkurrence I konkurrence 
total 

Uden for 
konkurrence Uden for 

konkurrence total Total Hovedtotal 
Idræt Blod Blodpas Urin Blod Blodpas Urin 
Amerikansk fodbold          35 
Atletik   14 14 1 9 18 28 42 130 
Badminton   6 6 2 2 4 8 14 35 
Basketball   4 4   4 4 8 33 
Boksning   6 6 1  3 4 10 45 
Bordtennis   1 1   3 3 4 9 
Brydning       1 1 1 45 
Cheerleading   3 3     3 5 
Cykling  1 10 11 2 11 13 26 37 229 
Fodbold     6  7 13 13 134 
Golf          5 
Gymnastik       2 2 2 3 
Handicapidræt  0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Håndbold   24 24 6  18 24 48 94 
Ishockey          107 
Judo       1 1 1 14 
Kano/kajak   6 6 4 14 14 32 38 75 
Karate   1 1   8 8 9 20 
Kickboksning   3 3   1 1 4 19 
Motocross          3 
Orienteringsløb   3 3 1 7 7 15 18 36 
Ridning   1 1     1 3 
Roning   7 7 2 21 26 49 56 108 
Rugby          45 
Rulleskøjte          4 
Sejlads       1 1 1 1 
Ski          8 
Skøjteløb     1 6 6 13 13 15 
Squash          6 
Styrkeløft     4 1 9 14 14 86 
Svømning   2 2 12 20 26 58 60 98 
Taekwondo   2 2 2  3 5 7 18 
Tennis   1 1 2 2 2 6 7 11 
Triatlon  4 19 23 5 22 32 59 82 173 
Volleyball   6 6     6 17 
Vægtløftning   6 6 10 1 17 28 34 90 
Hovedtotal  5 125 130 61 116 226 403 533 1.768 
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MÆND 
 

I konkurrence I konkurrence 
total 

Uden for 
konkurrence 

Uden for 
konkurrence total 

Total Hovedtotal 

Idræt Blod Blodpas Urin Blod Blodpas Urin 
Amerikansk fodbold 

  
23 23 

  
12 12 35 35 

Atletik 
 

1 22 23 4 22 39 65 88 130 
Badminton 

  
5 5 

 
7 9 16 21 35 

Basketball 
  

19 19 
  

6 6 25 33 
Boksning 

  
11 11 4 

 
20 24 35 45 

Bordtennis 
  

3 3 
  

2 2 5 9 
Brydning 

  
8 8 9 4 23 36 44 45 

Cheerleading 
  

2 2 
    

2 5 
Cykling 

 
1 55 56 23 47 66 136 192 229 

Fodbold 
  

46 46 12 
 

63 75 121 134 
Golf 1 

 
4 5 

    
5 5 

Gymnastik 
      

1 1 1 3 
Handicapidræt 

    
1 2 6 9 9 9 

Håndbold 
  

32 32 
  

14 14 46 94 
Ishockey 1 

 
52 53 9 

 
45 54 107 107 

Judo 
  

2 2 1 
 

10 11 13 14 
Kano/kajak 

  
9 9 4 8 16 28 37 75 

Karate 
  

4 4 2 
 

5 7 11 20 
Kickboksning 

  
11 11 

  
4 4 15 19 

Motocross 
      

3 3 3 3 
Orienteringsløb 

 
2 10 12 

 
3 3 6 18 36 

Ridning 
  

2 2 
    

2 3 
Roning 

  
20 20 1 12 19 32 52 108 

Rugby 
  

22 22 
  

23 23 45 45 
Rulleskøjte 

      
4 4 4 4 

Sejlads 
         

1 
Ski 

    
2 3 3 8 8 8 

Skøjteløb 
      

2 2 2 15 
Squash 

  
6 6 

    
6 6 

Styrkeløft 1 
 

8 9 12 1 50 63 72 86 
Svømning 

  
5 5 2 11 20 33 38 98 

Taekwondo 
  

3 3 3 
 

5 8 11 18 
Tennis 

  
4 4 

    
4 11 

Triatlon 
 

1 28 29 5 15 42 62 91 173 
Volleyball 

  
7 7 

  
4 4 11 17 

Vægtløftning 
  

21 21 13 
 

22 35 56 90 
Hovedtotal 3 5 444 452 107 135 541 783 1.235 1.768 
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Bilag 3: Bestilte prøver  
 

Regi Bestilt af Regi Total blod Total urin 

DIF Salg Team Almeborg Bornholm I konkurrence 0 1 
 

Dansk Atletik Forbund I konkurrence 0 2 

Internationale specialforbund og nationale 
antidopingorganisationer 

Anti Doping Norge Uden for konkurrence 11 12 

 
Canadian Centre for Ethics in Sport og International Canoe Federation Uden for konkurrence 0 1 

 
USADA Uden for konkurrence 0 28 

 
World Curling Federation Uden for konkurrence 0 4 

 
Bermuda Sport Anti Doping Authority Uden for konkurrence 1 1 

 
Badminton World Federation Uden for konkurrence 33 51 

 
European Handball Federation Uden for konkurrence 0 8 

 
FINA, International Swimming Federation Uden for konkurrence 1 1 

 
Sveriges Riksidrottsforbund Uden for konkurrence 4 4 

 
FINA, International Swimming Federation I konkurrence 1 1 

Nationale og internationale 
idrætseventarrangører 

Parasport Danmark I konkurrence 2 6 

 
European Handball Federation I konkurrence 0 12 

 
European Powerlifting Federation I konkurrence 0 45 

 
Sandstød Salg & Event I konkurrence 0 4 

 
Badminton Europe I konkurrence 0 4 

 
International Association of Athletics Federations I konkurrence 0 14 

 
Racemakers I konkurrence 0 6 

 
Confédération Européenne de Volleyball I konkurrence 0 2 
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Dansk Surf & Rafting Forbund/International Surfing Association I konkurrence 0 27 

 
European Masters Athletics Championship Stadia I konkurrence 0 19 

 
Post Nord Danmark Rundt I konkurrence 0 16 

 
Sparta I konkurrence 0 12 

 
Union Cycliste Internationale I konkurrence 0 48 

 
World Triathlon Corporation I konkurrence 0 4 

 
Badminton Danmark I konkurrence 0 12 

 
Dansk Svømmeunion/Ligue Européenne de Natation I konkurrence 0 51 

Salg øvrige Dansk Professionel Bokseforbund Uden for konkurrence 0 1 
 

Færøernes Idrætsforbund Uden for konkurrence 0 8 
 

Lillerød Vægtløfterklub Uden for konkurrence 0 11 
 

Danmarks Idrætsforbund Uden for konkurrence 0 1 
 

Danmarks Cykle Union Uden for konkurrence 0 1 
 

Dansk Professionel Bokseforbund I konkurrence 0 8 
 

Færøernes Idrætsforbund I konkurrence 0 16 
 

Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond/Dansk Galop/Dansk Travsports 
Centralforbund 

I konkurrence 0 48 

 
Dansk Islandshesteforening I konkurrence 0 3 

Total 
  

53 493 

Hovedtotal: 546     
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Bilag 4: Medicinsk dispensation (TUE) 
Antal medicinske dispensationer (TUE) udstedt af Anti Doping Danmark. 
 

Indholdsstof Lidelse Antal 

Terbutalin Astma 39 

Methylphenidat ADHD 15 

Prednisolon eller lignende tabletbehandling Betændelsestilstand 8 

Insulin Diabetes 7 

Øvrige - 29 

Total  98 

*Internationale eliteidrætsudøvere søger TUE hos deres internationale specialforbund.  
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 
Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten for Anti Doping Danmark for 2017 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år 
og er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kap. 2 og 6. 
 
Resultatopgørelse 
Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet efter 
aktiviteter. 
 
Balancen 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af 
forventet tab. 
 
Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi, svarende til nominel værdi. 
 
Bevillinger til forsknings- og udviklingsvirksomhed 
Bevillinger til forsknings- og udviklingsvirksomhed omkostningsføres på tidspunktet for bevillingen 
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Resultatopgørelse  

t.kr. Note 2017 
Budget 

2017  2016      
Indtægter     
Tilskud, Kulturministeriet  22.127 21.300 18.642 
Tilskud, SUM 2015/2017  

(1-1010-172/11) 1 542 542 570 
DFHO Samarbejdsaftaler  918 840 1.395 
Satspuljemidler – kommune 

(ADDK.2016 - 0001) 2 13 0 10 
Tilskud, KUM Fitness/Motions 2013/14   0 0 32 
Tilskud, KUM - National platform mod 

matchfixing (AIF.50.2016 - 0001) 3 298 363 683 
Tilskud, KUM - Erhvervsskoleprojekt 

(AIF.30.2016 - 0001) 4 176 366 214 
Tilskud, KUM – Fitnessdatabase 

 (AIF30.2016 - 0002) 5 194 0 477 
Øvrige indtægter  2.315 1.400 1.571      
Indtægter i alt  26.583 24.811 23.594      
Omkostninger     
Bestyrelse 6 338 352 361 
Administration 7 4.784 4.669 4.643 
Dopingkontrol 8 11.818 11.657 12.187 
Forebyggelse 9 4.891 4.639 5.071 
Kommunikation 10 433 494 448 
Forskning og udvikling 11 989 755 239 
Internationalt samarbejde 12 229 150 144 
Efterforskning og sagsbehandling 13 1.049 1.073 1.066 
National platform mod matchfixing 14 763 892 862      
Omkostninger i alt  25.294 24.681 25.021      
Årets resultat  1.289 130 -1.427      
Resultatdisponering     
Overført til egenkapital  1.289 130 -1.427      
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Balance  
    
t.kr. Note 2017 2016     
AKTIVER    
Omsætningsaktiver    
Tilgodehavender    
Tilgodehavende, debitorer  265 144 
Forudbetalt  111 117 
Tilgodehavender, diverse   307 78     
Tilgodehavender i alt   683 339     
Likvide beholdninger  6.599 5.219     
Omsætningsaktiver i alt  7.282 5.558     
AKTIVER I ALT   7.282 5.558     
    
PASSIVER    
Egenkapital    
Egenkapital, primo  793 2.220 
Overført resultat  1.289 -1.427     
Egenkapital i alt  2.082 793     
    
Kortfristede gældsforpligtelser    
Leverandører af varer og tjenesteydelser  1.403 1.703 
Forudmodtaget tilskud:    
- Kulturministeriet – Erhvervsskoleprojekt  159 335 
- Kulturministeriet – Fitnessdatabase   0 194 
- Kulturministeriet – Bekæmpelse af matchfixing   19 317 
- Kulturministeriet – Kommuneprojekt   
- Øvrige 

 763 
19 

375 
0 

Feriepengeforpligtelse  1.144 1.012 
Anden gæld  1.693 829     
Gældsforpligtelser i alt  5.200 4.765     
PASSIVER I ALT  7.282 5.558     
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Noter 
 

1 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2017  
(1-1010-172/11) 
t.kr. Budget 2017 2016 I alt 
     

 
Tilskud Sundhedsstyrelsen (SUM)  
Tilskud, SUM 2015-2017 541 542 570 1.112 
     
     
Omkostninger     
Projektledelse 125 355 355 710 
Materialer/Værktøjer/metoder 146 34 196 230 
Rejser og transport 70 410 328 738 
Serviceydelser, herunder konsulentbidrag m.v.  200 1.562 1.204 2766 
     
Omkostninger i alt 541 2.361 2.083 4.444 
     

     
Netto 0 -1.819 -1.513 -3.332 
     

Delprojektet er afsluttet ultimo 2017. 

Omkostninger indgår i SUM-aktiviteter i note 9 samt andel af gager i note 9. 

 

 

t.kr. Budget 2017 2016 I alt 
     

2 Antidoping kommune projekt (2016 - 2018)  
(ADDK.2016-0001) 
- konceptudvikling og løbende koordinering     
     
Tilskud Kulturstyrelsen kr. 785.400 785 13 10 23 
     
     
Omkostninger     
Evaluering af projektet 300 0 0 0 
Netværksmøder i 2016-2017 og konference 2018 485 13 10 23 
     
Omkostninger i alt 785 13 10 23 
     

     
Netto 0 0 0 0 
     
 

Projektet afsluttes i 2018. 

Omkostninger indgår i Kommune projekt i note 9. 
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t.kr. Budget 2017 2016 I alt 
     

3 Opstart af matchfixingplatform 2016 - 2017 
(AIF.50.2016 - 0001) 
     
Tilskud Kulturstyrelsen kr. 1.000.000 1.000 298 683 981 
     

     
Omkostninger     
Etablering af Whistleblower-hotline 90 0 90 90 
Etablering af App til Whistleblower-hotline 95 75 70 145 
Etablering af efterretningsdatabase i ADD 354 83 136 219 
Mødeafvikling 50 1 20 21 
Lønudgift, ansættelse af 
efterretningskonsulent 350 97 263 360 
ADD's bidrag til videreførelse af Stop 
Matchfixingkampagne 50 0 55 55 
Rejser til internationale møder/konferencer 50 43 49 92 
     
Omkostninger i alt 1039 299 683 982 
     

     
Netto -39 -1 0 -1 
     
     
Projektet afsluttes 1. halvår 2018. 
 
Omkostninger indgår i note 14. 
 
t.kr. Budget 2017 2016 I alt 
     

4 Erhvervsskoleprojekt 2016 - 2017 
(AIF30.2016 - 0001)  
     
Tilskud Kulturstyrelsen kr. 550.000 550 176 214 390 
     

     
Omkostninger     
Projektledelse 150 106 44 150 
Honorarer, eksterne profiler 50 17 10 27 
Rejser og transport 75 16 3 19 
Materiale til oplæg og events 100 38 94 132 
Ekstern evaluering 75 0 63 63 
Serviceydelser, herunder konsulentbistand 
m.v. 100 

0 
0 0 

     
Omkostninger i alt 550 177 214 391 
     

     
Netto 0 -1 0 -1 
     
     
Projektet afsluttes medio 2018. 
 
Omkostninger indgår i note 9 samt andel af gager i note 9. 
t.kr. Budget 2017 2016 I alt 
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5 Fitnessdatabase 2016 - 2017 
(AIF30.2016 - 0002) 
      
Tilskud Kulturstyrelsen kr. 670.828 671 194 477 671 
     

     
Omkostninger     
Analyse og design af informationsarkitektur 100 0 100 100 
Udvikling (ny applikation, database, mobil 
adgang) 300 88 300 388 
Opsætning (adgang, rettigheder, logning, 
backup m.v.) 50 15 27 41 
Teknisk test samt brugertest 35 29 0 29 
Projektledelse og møder 75 15 50 66 
Uddannelse 25 2 0 2 
Lancering 3 0 0 0 
Ipads med sim-kort adgang, 11 stk. á 4799 50 49 0 49 
Overhead (5%) 33 0 0 0 
     
Omkostninger i alt 671 198 477 675 
     

     
Netto 0 -4 0 -4 
     
     
 

Projektet afsluttes ultimo 2017. 

Omkostninger indgår i note 9. 
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t.kr. 2017 
Budget 

2017 2016     
6 Bestyrelse 

Honorar 326 318 310 
Møder og rejser 10 32 49 
Forsikring  2 2 2     
 338 352 361     

7 Administration 
Gager  2.849 2.805 2.695 
Møder og rejser 96 143 188 
Repræsentation 22 20 16 
Kontorhold 178 174 272 
Husleje  518 510 506 
IT 395 390 330 
Informationssikkerhed 117 150 128 
Bank og forsikring 156 90 75 
Advokat- og konsulentbistand 59 77 75 
Regnskab og revision 179 140 152 
Personale  129 100 109 
Kompetenceudvikling 86 70 97     
 4.784 4.669 4.643     
 

8 Dopingkontrol 
Gager 2.911 3.059 3.079 
Møder og rejser 172 130 212 
Honorar, kontrollanter 2.132 1.900 1.899 
Kørsel kontrollanter/koordinatorer 473 450 467 
Kompetenceudvikling 74 141 144 
Materiale og udstyr 503 720 813 
Prøveforsendelse 589 624 594 
Analyse 4.606 4.240 4.571 
Kvalitetssikring 72 115 110 
Medicinske dispensationer (TUE-komité) 124 113 100 
NAPMU-samarbejde 162 165 198     
 11.818 11.657 12.187     
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t.kr. 2017 
Budget 

2017 2016     

9 Forebyggelse 
Gager, note 9+10 2.421 2.341 2.014 
Møder, rejser og kontorhold 132 109 153 
Kompetenceudvikling 5 15 114 
Forebyggelsesaktiviteter 146 185 65 
Fitnesskoncept (inkl. SUM-aktiviteter 2015-17) 1.906 1.719 2.033 
Kommuneprojekt 13 10 10 
Erhvervsskoleprojekt 71 260 170 
Fitnessdatabase 197 0 477 
Fitness/motion 2013/2014 0 0 35     
 4.891 4.639 5.071     

10 Kommunikation 
Møder, rejser og kontorhold 11 30 16 
Kompetenceudvikling 4 5 10 
Ekstern kommunikation 228 335 224 
Intern kommunikation 133 50 127 
Medieovervågning 57 74 71     
 433 494 448     

 

11 Forskning og udvikling 
Forskningsbevillinger 1.124 750 234 
Møder og rejser 15 5 5 
Tilbageførte forskningsbevillinger -150 0 0     
 989 755 239     

12 Internationalt samarbejde 
Møder og rejser 170 96 90 
INADO-medlemskab 59 54 54     
 229 150 144     

13 Efterforskning og sagsbehandling 
Gager 839 812 762 
Møder, rejser og kontorhold 45 22 38 
Kompetenceudvikling 0 5 21 
IT 165 234 245     
 1.049 1.073 1.066     
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t.kr. 2017 
Budget 

2017 2016     

14 National platform mod matchfixing 
Gager  552 535 442 
Møder, rejser og kontorhold 48 74 63 
Kompetenceudvikling 1 5 6 
IT 162 278 351     
 763 892 862     
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