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En lovændring i 2015 har desuden åbnet
mulighed for at etablere et sekretariat for en
platform for koordinering af bekæmpelse af
manipulation af idrætskonkurrencer – i daglig
tale matchfixing. Ved indgangen til 2016 har
ADD har fået tildelt ansvaret og opgaven for
i en koordinerende rolle og i samarbejde med
idrættens organisationer, andre myndigheder
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Forandring fryder
2015 har budt på mange og store forandringer
og begivenheder. Nok til at blive forpustet. Men
langt fra nok til at rokke ved ADD’s stålsatte
kurs i arbejdet for at beskytte de rene atleter
mod snyd og unfair konkurrence og for at
sikre sunde træningsmiljøer i motions- og
fitnessmiljøerne.

Et forandringsfyldt 2015
Hvad vi allerede vidste mod slutningen af
2014, kunne vi fra 2015’s begyndelse se
blive til virkelighed. En lovændring med
virkning fra 1. januar 2015 satte rammen
for en række forandringer for ADD og dansk
antidopingarbejde: Et udvidet opgaveområde
så ADD nu også har ansvaret for at udrede
sager på dopingområdet og vurdere, om
der skal rejses en sag. Et styrket økonomisk
grundlag med en trinvis øget finansiering
fra Kulturministeriet i årene 2015-18. Samt
udpegning af en bestyrelse der er mindre, og
hvor der ud over kompetencer er lagt vægt på
at sikre uafhængighed.
Med en lovændring i 2015 åbnede man samtidig
mulighed for at etablere et sekretariat for
en platform for koordinering af bekæmpelse
af manipulation af idrætskonkurrencer – i
daglig tale matchfixing. I skrivende stund
står det dog klart, at ADD har fået tildelt
og påtaget sig ansvaret og opgaven for i en
koordinerende rolle og i samarbejde med
idrættens organisationer, andre myndigheder
og samarbejdspartnere på området at
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beskytte dansk idræt mod manipulerede
resultater. En opgave vi ser på med stor alvor
og går til med stor ydmyghed.
Læg dertil ikrafttrædelsen af et nyt og
revideret WADA-kodeks ligeledes gældende
fra 1. januar 2015, som blandt andet stiller
større krav til ADD og de øvrige nationale
antidopingorganisationer i arbejdet med
efterretningsindsamling og efterforskning af
brud på antidopingreglerne.
Forandringerne
styrker
integriteten,
uafhængigheden og troværdigheden i
dansk antidopingarbejde og giver bedre
forudsætninger end nogensinde for størst
mulig integritet i idrætten.

Ny direktør og strategi
ADD har også fået ny direktør i 2015.
Lone Hansen fik efter 3½ år med mange
flotte resultater for ADD og dansk
antidopingarbejde muligheden for at kaste
sig over nye udfordringer i idrættens verden
som direktør for Team Danmark. ADD’s
direktørstol har derfor fra 1. juni 2015 været
indtaget af Michael Ask, som har taget
energisk over med en klar ambition om at
manifestere den markante placering som
dansk antidopingarbejde har på det globale
landkort – og løfte arbejdet til nye højder.
For at fuldende et begivenhedsrigt 2015
har ADD’s nye bestyrelse og direktør i
tæt samarbejde med ADD’s sekretariat
blandt andet med udgangspunkt i en
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omverdensanalyse fastlagt ADD’s nye strategi
for årene 2016-18. Med udgangspunkt i
missionen om at ”Fremme integriteten i
idrætten og muligheden for at dyrke fair
konkurrence og ren træning” er kursen sat for
de kommende års indsats for at beskytte de
rene atleter mod snyd og unfair konkurrence
og for at sikre sunde træningsmiljøer i
motions- og fitnessmiljøerne.

Et skelsættende år for
integriteten i idrætten
Antidopingarbejdet
er
vigtigere
end
nogensinde. Det viser det forgangne års
begivenheder med al ønskelig tydelighed.
Internationale skandaler, der beklikker
integriteten i idrætten, har præget
mediebilledet markant. Atletikken har trukket
skandaløse overskrifter, og centrale aktører
i international atletik har fortjent indtaget
øretævernes holdeplads. Det internationale
fodboldforbund, FIFA, har lagt navn til
mildest talt rystende korruptionssager, og
matchfixing-sagerne synes heller ikke at være
på retur. Der er – desværre – fortsat meget
at gøre i det internationale antidopingarbejde,
hvor ADD sammen med andre nationale
antidopingorganisationer og i samarbejde
med regeringer og idrættens organisationer
arbejder for at beskytte idrættens integritet.
Herhjemme viste ADD og DIF’s rapport om
doping i dansk cykelsport i årene 19982015 os, at det ikke kun er internationalt,
at snyd og unfair konkurrence har vist sit
grimme ansigt. Trods en bedre tilstand i
dansk cykelsport end i de ”glade” 90’ere og
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00’ere, er der fortsat et stort behov for en
fokuseret kontrol- og forebyggelsesindsats
i konkurrenceidrætter med prestige og
penge på spil som fx cykelsporten – også på
de hjemlige breddegrader. Samtidig står
det med rapportens afdækning af markante
ledelsessvigt i cykelsporten og de medfølgende
anbefalinger klart, at dopingproblemerne
ikke kan klandres de aktive udøvere alene.
Ledelse, støttepersonale, sponsorer og
andre nøgleaktører spiller også en vigtig
rolle i indsatsen for at sikre en ren sport.
Derudover er det væsentligt at have blik for
betydningen af idrætsgrenenes organisering
og økonomiske incitamentsstrukturer.

Dialog og forebyggelse
Idrættens Analyseinstitut undersøgte i
2015 ADD’s indsats på motionsområdet i
landets mange fitnesscentre. Konklusionen
på undersøgelsen var, at fitnesscentrene
overordnet set er tilfredse med ADD’s
fitnesskoncept og det målrettede fokus på
forebyggelse i form af dialog, samarbejde
og synlighed suppleret med dopingkontrol
og muligheden for udrykning ved problemer.
Centrene efterspørger faktisk mere af
samme skuffe – flere besøg af ADD’s
fitnesskonsulenter. ADD har i 2015 oprustet
fitnesskonsulent-teamet og vil på den
baggrund forsøge at imødekomme centrenes
ønske om mere synlighed.

10 år på bagen
2015
var
også
året,
hvor
dansk
antidopingarbejde
kunne
fejre
10-års
jubilæum for etableringen af ADD som
selvejende institution under Kulturministeriet.
Jubilæet blev markeret med et symposium og
efterfølgende et jubilæumsskrift, som gav
os mulighed for at se tilbage på de hidtidige
erfaringer i antidopingarbejdets fortsat unge
tilværelse, gøre status og kigge frem mod de
kommende års udfordringer.

Kom an
2015 har først og fremmest vist os, at
antidopingarbejdet er foranderligt. Nyt
lovgrundlag. Nyt WADA-kodeks. Nye opgaver.
Nyt økonomisk grundlag. Ny bestyrelse. Ny
direktør. Ny strategi. Nye indsigter. Nye
skandaler. Det synes uden for enhver tvivl,
at der også de kommende 10 år vil være
meget at tage fat på, hvis vi som samfund
mener det alvorligt, når vi siger, at vi ønsker
fair konkurrence og ren træning. Den øgede
allokering af ressourcer til antidopingarbejdet
i de kommende år er et første skridt på vejen.
Og vi er i ADD bevidste om og ydmyg over for
det ansvar, vi har for at sikre, at dansk idræt –
både konkurrence- og motionsidrætten – kan
mærke, at ADD gør en vigtig forskel. Uanset
hvilke udfordringer 2016 og de kommende
år må stille integriteten i dansk idræt og
antidopingarbejdet over for, kan jeg på hele
ADD’s vegne garantere én ting: Vi er klar.
Mette Hartlev, bestyrelsesformand
Marts 2016
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MOTIONSDOPING - ET
SUNDHEDSMÆSSIGT
SAMFUNDSPROBLEM

Dansk antidopingarbejde udspringer af
idrætten. Drevet af et ønske om at værne om
idrættens værdier – at idrætskonkurrencer
skal afgøres på lige vilkår uden brug af
forbudte præstationsfremmende midler.
Fokus på idrættens værdier kan på
tærsklen til 2016 imidlertid ikke stå alene.
De senere år har antidopingarbejdet
udviklet sig til i høj grad også at fokusere
på motions- og fitnesscentre, hvor det især
handler om sundhed. Her er der tale om et
samfundsproblem med store omkostninger
for den enkelte og for fællesskabet, som
kræver en bred vifte af indsatser inden for
kontrol men især også inden for forebyggelse,
som derfor – med støtte fra Kulturministeriet
og Sundhedsministeriet – været en central
del af ADD’s arbejde i 2015.

Forebyggelse, dialog og
samarbejde
ADD’s fitnesskoncept har et stærkt fokus
på brede forebyggende indsatser, som i
udstrakt grad sker i dialog og samarbejde
med idrættens organisationer, motions- og
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fitnesscentrene og deres sammenslutninger.
ADD’s fitnesskonsulenter besøger løbende
motions- og fitnesscentrene ud fra dels en
risikovurdering og dels en dialog med centrene
om, hvor og hvornår behovet er størst.
664 besøg har ADD’s fitnesskonsulenter
aflagt motions- og fitnesscentrene i 2015.
Konsulenterne rådgiver personalet i centrene,
går i dialog med motionisterne og er synlige i
miljøet – alt sammen for at oplyse og forebygge
misbrug af dopingstoffer blandt almindelige
motionister og særligt unge mennesker.
Det forebyggende arbejde i motionsog fitnessmiljøet er suppleret af stadig
mere
målrettet
dopingkontrol.
ADD’s
fitnesskonsulenter
indkalder
kun
de
motionister til dopingkontrol, hvor de
vurderer, der er en reel risiko for misbrug
af dopingstoffer. Dopingkontrollerne tjener
først og fremmest det formål, at de fjerner
dårlige rollemodeller fra motions- og
fitnessmiljøet, når de dopingmisbrugere som
modtager en sanktion, bliver udelukket fra
de centre, som har en samarbejdsaftale med
ADD. Dopingkontrollen er derfor et vigtigt
supplement til og element i den forebyggende

indsats, da de dårlige rollemodeller bliver
afskåret muligheden for at påvirke særligt
de mange og måske mere modtagelige unge
mennesker i motions- og fitnessmiljøet
negativt.
Fitnesskonsulenternes
målrettede
dopingkontrolarbejde
i
motionsområdet
i de kommercielle og foreningsbaserede
motions- og fitnesscentre afspejler sig i
andelen af både indkaldte motionister og
positive sager i motions- og fitnesscentrene.
I 2015 udmøntede 45 % af alle indkaldelser
sig i positive dopingsager med dertilhørende
udelukkelser fra organiseret idræt og
træning i centre, der samarbejder med ADD,
enten fordi de indkaldtes prøver var positive
for forbudte stoffer, eller fordi de indkaldte
undlod at medvirke i dopingkontrollen. I 2014
g jorde det sig tilsvarende gældende for 40 %
af de indkaldte motionister, og i 2013 var tallet
42 %. Tallene for 2015 omfatter i modsætning
til 2014 og tidligere år også dopingkontrol på
motionister i idrætsforeninger under DIF som
for eksempel styrke- og vægtløftningsklubber.
De prøver har hidtil har været opg jort
andetsteds. Stigningen i andelen af positive

sager er udtryk for ADD’s fokus på det
målrettede kontrolarbejde.
ADD’s fitnesskoncept har i 2015 modtaget ros
fra flere kanter. Idrættens Analyseinstitut
undersøgte i 2015 ADD’s indsats på
motionsområdet i landets mange motionsog fitnesscentre. Det samme g jorde ADD i en
spørgeskemaundersøgelse. Konklusionen på
begge undersøgelser var, at fitnesscentrene
overordnet set er tilfredse med ADD’s
fitnesskoncept og det målrettede fokus på
forebyggelse i form af dialog, samarbejde
og synlighed suppleret med dopingkontrol
og muligheden for udrykning ved problemer.
Centrene efterspørger faktisk mere af
samme skuffe – flere besøg af ADD’s
fitnesskonsulenter. ADD har i 2015 og vil i 2016
opruste på fitnesskonsulent-teamet, og vil på
den baggrund forsøge at imødekomme ønsket
om mere synlighed. Undersøgelserne viste
desuden, at prisen for en samarbejdsaftale
med ADD, kan være en barriere for at få
endnu flere motions- og fitnesscentre med.
ADD vil i 2016 forsøge at adressere den
problemstilling.
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ADD BESKYTTER DE
RENE ATLETER

Arbejdet for at beskytte de rene atleter mod
snyd og unfair konkurrence har traditionelt
været forbundet med dopingkontrol. Jo
flere dopingkontroller, jo bedre. ADD har
i 2015 fastlagt sin strategi for 2016-18.
Dopingkontrol indtager også i de kommende år
en central rolle i indsatsen for at give de rene
atleter mulighed for at konkurrere mod ikkedopede konkurrenter. Men dopingkontrol er
langt fra hele historien. Det er ét blandt flere
andre afgørende værktøjer i en flerstrenget
indsats. Det er nødvendigt at tage et bredt
sæt af værktøjer i brug, hvis man vil dæmme
op for den sofistikerede doping, hvor læger
og andre eksperter ”hjælper” atleterne.
Planlægning, kontrol og analyse er centrale
elementer i det arbejde. Det samme gælder
forebyggelse.

Målrettet forebyggelse
Forebyggelse særligt blandt de unge atleter
skal bidrage til, at de kommende idrætsstjerner
træffer gode og sunde valg om ikke at snyde
kollegaerne med forbudte genveje i form
af doping. Forebyggelse er derfor også et
område, der har fået højere prioritet i WADAkodekset, og det er et centralt fokusområde i
ADD’s strategi for 2016-18.
ADD har i 2015 haft et skarpt fokus på at
understøtte specialforbundene i deres
forebyggende arbejde. Hjælp til udarbejdelse
af
antidopingpolitikker
og
konkrete
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handlingsplaner har stået højt på dagsordenen.
Politikker og handlingsplaner giver forbundene
en afklaret og målrettet tilgang til
antidopingarbejdet, fx i forhold til uddannelse
som er ét af hovedindsatsområderne i
forebyggelsesindsatsen.
Et led i ADD’s indsats i den forbindelse har i
2015 været relanceringen af Renvinder.dk, som
er et gratis online antidopingkursus målrettet
de 15-25-årige idrætsudøvere. Forældre,
trænere og ledere og andre i og omkring
idrætten der har brug for grundlæggende
viden om antidoping, kan også tage kurset.
ADD har i 2015 desuden udviklet yderligere
materialer målrettet atleter, trænere, ledere,
læger og sundhedspersonale for at forebygge
dopingens tilstedeværelse i dansk idræt.
Oplysnings- og forebyggelseskonsulenter fra
ADD har i lighed med tidligere år også i 2015
løbende afviklet oplæg og workshops for
flere forbunds trænere, ledere og udøvere,
og i andre sammenhænge som for eksempel
blandt læger, fysioterapeuter og andet
sundhedspersonale.

Afslørende og afskrækkende
dopingkontrol
Dopingkontrol er et redskab til at udelukke
de udøvere, som tester positiv for brug
af forbudte stoffer og metoder. Men
dopingkontrol tjener i lige så høj grad som
afskrækkende middel for de udøvere, som

overvejer at dope sig. Det bekræftede ADD’s
og DIF’s rapport om brugen af doping i dansk
cykelsport, som blev offentligg jort i juni 2015.
Rapporten slog fast, at risikoen for at teste
positiv ved en dopingkontrol har en markant
afskrækkende effekt.
Dopingkontrol indtager derfor fortsat en helt
central plads i ADD’s strategi for 2016-18.
Antallet af kontroller betyder noget, hvilket
også afspejler sig i ADD’s strategi og udgifter
til kontroller. Mindst lige så vigtigt er det dog,
at kontrollen finder sted på det helt rigtige
tidspunkt. Ikke kun når udøveren netop har
poppet champagnen øverst på sejrsskamlen.
Risikoen for urent trav er lige så stor –
måske endnu større – i træningsperioder
uden for konkurrence, fx i de mørke
vintermåneder hvor den i flere idrætsgrene
står på sæsonforberedelser. Præcision og
timing for dopingkontrollanternes besøg hos
atleterne bliver ikke mindre væsentlig af, at
de tidsmæssige vinduer for sporing af nogle
stoffer og metoder kan være meget små.

Analytisk testplanlægning
ADD’s
testplanlægning
tager
derfor
udgangspunkt i en grundig risikovurdering
af hver enkelt idrætsgren. Risikovurderingen
bygger på flere ting, blandt andet hvor stor
effekten af doping er i idrætsgrenen herunder
effekten af hurtig restitution og rehabilitering.
Derudover bygger den på, hvilket niveau
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Danmark har internationalt, hvor udbredt
sporten er i Danmark, international og national
dopingteststatistik, dopingtendenser samt
det økonomiske incitament for at forbedre
sin præstation.

skyldes doping. ADD husede i 2015 i den
forbindelse flere af verdens førende eksperter
ved et seminar om blandt andet videreudvikling
og optimering af brugen af det biologiske pas.

Målrettet analyse

De bedste atleter i de idrætsgrene, som
analysen har vurderet som ’høj-risiko
idrætsgrene’ bliver indlemmet i ADD’s
prioriterede testgruppe. For dem lægger ADD
en individuel testplan, som tager udgangspunkt
i trænings- og konkurrenceaktiviteter, den
enkelte atlets biologiske pas, præstationer
samt omfanget af testning af det
internationale specialforbund. Det gør ADD
i samråd med Nordic Athlete Passport
Management Unit (NAPMU). NAPMU’en er
et samarbejde mellem ADD, det WADAakkrediterede dopinglaboratorie i Oslo samt
antidopingmyndighederne i Norge, Sverige og
Finland. NAPMU’en overser testprogrammerne
i de respektive lande og kommer kontinuerligt
med anbefalinger til opfølgende tests og
analyser. I 2015 indgik i alt 99 individuelle
atleter i ADD’s prioriterede testgruppe samt
seks hold. ADD foretog i 2015 1.661 prøver
iblandt konkurrenceidrætsudøvere i ADD’s
eget testprogram, heraf 655 prøver blandt
de prioriterede udøvere.

Når først kontrollen er i hus i form af en urineller blodprøve, foretager ADD i samarbejde
med et WADA-akkrediteret laboratorium og
NAPMU’en målrettede analyser af prøverne.
Analysearbejdet er omkostningstungt. ADD
anvendte i 2015 3,8 mio. kroner på analyser
af dopingprøver, heraf 2,9 mio. kroner på
konkurrenceidrætsudøvere. Det målrettede
analysearbejde er derfor både vigtigt af
hensyn til at fortage de mest relevante
analyser på de enkelte prøver baseret på
løbende risikovurdering og for at sikre mest
muligt antidopingarbejde for pengene, så der
sættes effektivt ind med de rigtige analyser
på de rigtige prøver. Hvilke analyser, der er
relevante, afhænger i nogen grad af, hvilken
idrætsgren, der er tale om. Er det fx en prøve
fra en atlet i udholdenhedsidræt, er en dyr
EPO-analyse særlig relevant, imens der for
udøvere i idrætter med andre fysiske krav
typisk vil være mindre risiko for brug af netop
EPO.

Det biologiske pas består af et blodpas og
et steroidpas. Passene bidrager med et
væsentligt datagrundlag i testplanlægningen
men kan også selvstændigt danne grundlag
for en dopingsanktion, hvis et uafhængigt
internationalt ekspertpanel vurderer, at
udsvingene i de biologiske parametre i passene,

ADD har i den forbindelse i 2015
implementeret WADA’s tekniske dokument
for sport-specifik analyse af dopingprøver
(TDSSA).
Dokumentet
angiver
et
minimumskrav til sådanne specialanalyser i
hver enkelt idrætsgren og -disciplin. Dette
har medført en mindre reduktion i det
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samlede antal af opsamlede prøver men
en forøgelse i antallet af specialanalyser
herunder analyser for EPO og væksthormon.
ADD’s målrettede kontrol- og analysearbejde
fortsætter i 2016. ADD planlægger i tråd
med strategien for de kommende år at
målrette indsatsen yderligere via et styrket
samarbejde omkring testningen med de
internationale idrætsforbund. I 2015 blev
der indgået samarbejdsaftaler med det
europæiske fodboldforbund (UEFA) samt
det
internationale
badmintonforbund
(BWF). ADD’s samarbejdsaftaler tæller
nu i alt 14 internationale forbund, som er
vurderet til at være strategisk vigtige for
ADD’s kontrolprogram. Desuden har der
været fokus på at styrke samarbejdet med
laboratorierne herunder særligt re-analyse
af langtidsopbevarede dopingprøver. Reanalyser af tidligere opsamlede dopingprøver
bliver relevante, når laboratoriet udvikler
sporingsmetoder for stoffer, som tidligere
ikke har kunnet spores. ADD fremsender
kvartalsvis til relevante laboratorier en liste
over prøver, som ønskes langtidsopbevaret.
Vurderingen af hvilke prøver der ønskes
opbevaret bygger på, om laboratoriet ved
første analyse har angivet resultatet som
mistænkeligt i sig selv, eller om resultatet
er mistænkeligt, når det sammenlignes med
tidligere analyseresultater fra den specifikke
atlet via det biologiske pas. Desuden vurderes
de testedes præstationer i den periode, hvor
prøven er opsamlet, samt hvorvidt der ligger
efterretning på atleterne eller i forbindelse
med dopingkontrollen generelt.
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EFTERFORSKNING
– DET NYE SORT

Planlægnings-, kontrol- og analysearbejdet
kan dog ikke stå alene i arbejdet for at sikre
de rene atleter størst mulig chance for, at
sidemanden i startblokken har rent mel i posen.
Med det nye WADA-kodeks’ ikrafttrædelse
den 1. januar 2015, skal antidopingmyndigheder
som ADD nu også efterforske og inddrage
efterretninger i arbejdet for at beskytte de
rene atleter mod dopede konkurrenter.
ADD har i 2015 igangsat efterforskningsarbejdet, der samtidig indtager en central
plads i ADD’s strategi for 2016-18 og som bliver
intensiveret yderligere fra 2016 med tilførsel
af medarbejderressourcer på området og
etablering af IT-efterretningssystemer.
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FORSKNING SIKRER
LANGSIGTET UDVIKLING

Skal vi fortsat udvikle antidopingarbejdet,
kræver det et målrettet fokus på forskning
og udvikling: nye analysemetoder, bedre
forebyggelse, større klarhed over hvor og hvor
stor udbredelsen af doping er, hvilke initiativer
der virker afskrækkende på de potentielle
dopingbrugere, osv.
ADD har i 2015 støttet antidopingrelaterede
forskningsprojekter, der lever op til ADD’s krav
til kvalitet og relevans for 300.000 kr. I årene
der kommer, skal der i overensstemmelse med
ADD’s strategi endnu mere tryk på forskningsog udviklingsindsatsen, så ADD via en gradvist
øget støtte kan sætte endnu mere skub i
udviklingen af ny viden, der kan integreres i
antidopingarbejdet.
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”

Uafhængighed, good governance
og politisk kompromisløshed er
blandt nøgleordene, hvis vi skal sikre
integriteten i idrætten

”
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MATCHFIXING PÅ
DAGSORDENEN

Den største trussel mod idrættens integritet.
Det prædikat har flere i 2015 plastret på
udfordringen med manipulerede resultater
i sporten. En lovændring i 2015 sikrede
derfor også muligheden for at etablere et
sekretariat for en platform for koordinering
af
bekæmpelse
af
manipulation
af
idrætskonkurrencer – i daglig tale matchfixing.
Ved indgangen til 2016 har det vist sig, at
ADD har fået 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.
ADD har påtaget sig opgaven med stor
ydmyghed samtidig med en klar overbevisning
om, at der er tydelige snitflader og
gode synergier imellem arbejdet for
integritet i idrætten på antidoping- og
matchfixingområdet, fx når det gælder
efterforskningsarbejdet.
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10 ÅR MED ADD

I 2015 var det 10 år siden, Folketinget
besluttede at oprette ADD som en selvejende
institution under Kulturministeriet. Hermed
anerkendte man det betydningsfulde arbejde,
som idrættens egne organisationer havde
iværksat mange år tidligere for at sikre
idrætsudøvernes mulighed for at dyrke deres
sport i dopingfrie omgivelser.
For at markere jubilæumsåret g jorde ADD i
foråret 2015 sammen med nøglepersoner og
samarbejdspartnere status over ADD’s første
10 år ved et velbesøgt jubilæumssymposium.
Her blev givet et indblik i både dansk og
international dopingbekæmpelses historie,
i antidopingarbejdets største udfordringer
og landvindinger, og i hvordan vi kan bruge
historien og erfaringerne som afsæt
for fremtidens indsats. De udfordringer
antidopingorganisationer, idrætsverden og
samfund står over for, ser nemlig ikke ud til at
blive mindre.
I december blev jubilæumssymposiet fulgt op
af et jubilæumsskrift, som både markerede den
fremsynede indsats, pionerer i dansk idræt har
ydet for dopingbekæmpelsen i Danmark forud
for ADD’s tilblivelse, og den fornemme indsats
mange gode kræfter i og omkring ADD har
leveret de seneste 10 år. Samtidig benyttede
ADD lejligheden til at pege på de vigtigste
pointer og indsigter fra det hidtidige arbejde,
så fremtidens indsats kommer til at stå på
skuldrene af den viden og de erfaringer, vi har
høstet i antidopingarbejdets fortsat unge liv.
Jubilæumsskriftet kan gratis downloades fra
ADD’s hjemmeside.
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INTERNATIONAL
HARMONISERING OG
UDVIKLING

ADD har også i 2015 arbejdet internationalt
for
harmonisering
og
udvikling
af
antidopingarbejdet.
Det
internationale
arbejde er et meget vigtigt fokusområde
i bestræbelserne på at beskytte de rene
atleter. Den internationale indsats er ikke
mindst helt central for at give danske atleter
størst mulig sikkerhed for og følelse af, at
sidemanden i startblokken konkurrerer på lige
vilkår. Og det uanset om konkurrenten måtte
komme fra ressourcestærke nationer med
tvivlsomme dagsordener, når det kommer til
doping, eller om han eller hun repræsenterer et
land, hvor antidopingarbejdet er underudviklet
– typisk fordi disse lande har andre og større
problemer end doping.
Uafhængighed,
good
governance
og
politisk kompromisløshed er derfor blandt
nøgleordene i det internationale arbejde, hvis
vi skal sikre integriteten i idrætten.

Idrættens integritet
under pres
2015 var et særdeles begivenhedsrigt år
på den internationale scene med flere
store skandalesager om brud på idrættens
integritet. Mest omtale fik FIFA-skandalen,
hvor ledelsen med Sepp Blatter og Michel
Platini i spidsen står anklaget for bestikkelse
og korruption for mange millioner kroner.
Den største skandale i 2015 i dopingregi var
uden tvivl sagen om systematisk doping i
russisk atletik og dertil hørende beskyldninger
mod både det internationale atletikforbund,
IAAF, og de russiske antidopingmyndigheder
om korruption, bestikkelse, presse atleter
til at dope sig for derefter at afpresse
de af dem, der var testet positive mod
at lade dopingsagen forsvinde. WADA’s
uafhængige undersøgelseskommission fandt
dertil tungtvejende indicier, som tyder på
et systematisk dopingprogram i russisk
atletik, der var organiseret langt oppe i det
idrætspolitiske system. Et uhørt brud på selve
kernen i antidopingarbejdet: at beskytte den
rene atlet.

Politisk kompromisløshed
Den
uafhængige
undersøgelse,
som
WADA igangsatte på baggrund af en
tysk
dokumentarudsendelse,
udstillede
så mange kriminelle forhold, at både det
russiske atletikforbund og den russiske
antidopingorganisation,
RUSADA,
blev
erklæret for ”non-compliant”. I skrivende
stund vides det ikke, om russisk atletik med
hjælp fra det britiske antidopingagentur,
UKAD, og WADA når at blive ”compliant”
og dermed kan stille op til OL i Rio. ADD
har ikke lagt skjul på, at vi finder det meget
usandsynligt, at et så omfattende svigt fra
de russiske antidopingmyndigheders side
kan nå at blive repareret tidsnok til, at andre
atletikudøvere kan føle, at de stiller op på
lige vilkår til OL. Hensynet til den rene atlet
må altid gå forud for eventuelt politiske eller
økonomiske hensyn – også i denne sag.
Politisk kompromisløshed
Både
fra
idrættens

er afgørende.
nationale
og

internationale specialforbund men også
i antidopingorganisationerne. Fx når det
gælder WADA’s uddeling af ”non-compliant”stempler til store og stærke idrætsforbund
eller nationer som Rusland, som dermed
risikerer udelukkelse fra internationale
konkurrencer som f.eks. VM og ikke mindst
OL. Men politisk kompromisløshed er set
fra en antidopingmæssig synsvinkel også
afgørende i de mindre spektakulære sager,
hvor forbund eller lande ikke lever op til de
fastsatte standarder, det såkaldte WADAkodeks. De rene atleter fortjener at dyste mod
ligesindede. ”Non-compliance”-erklæringer af
forbund eller nationer med utilstrækkeligt
antidopingarbejde er en del af løsningen.

Et stærkere WADA
Det internationale arbejde og samarbejde
omkring antidopingindsatsen har i høj grad
WADA som omdrejningspunkt. Skal WADA
monitorere og sanktionere brud på reglerne
i højere grad, end det er tilfældet i dag, rejser

det spørgsmålet om WADA’s økonomiske
midler. WADA har et årligt budget på cirka
200 millioner kroner. Eller hvad der svarer
til budgettet for en gennemsnitlig tysk
fodboldklub i Bundesligaen. Set i det lys
støtter ADD, at WADA får tilført tilstrækkelige
midler til at kunne løfte opgaverne forsvarligt
fremadrettet til international idræts bedste.

Good governance
Både FIFA- og atletikskandalen udstiller et af
konkurrenceidrættens helt store dilemmaer i
disse år. På den ene side vil man gerne have
autonomi til at drive idrætten uden politisk
indblanding fra regeringer. På den anden side
viser disse sager, at kombinationen af ringe
politisk indblanding og store – stigende –
summer i topsport i al for høj grad frister svage
sjæle i toppen af idrættens organisationer
til at udnytte deres positioner på kriminel
vis. ”Magt korrumperer” – det har desværre
i allerhøjeste grad g jort sig gældende i disse
tilfælde.
2015 har med disse skandalesager sat
fornyet fokus på ”good governance” inden for
idrættens verden. Hvordan kan man på den
ene side bibeholde idrættens uafhængighed
af regeringer og samtidig indføre nogle
systemer, der kan overse, at de selv samme
organisationer drives efter principper om
åbenhed, transparens og ikke mindst lever op
til et etisk kodeks? ADD vil gøre sit til, at der
i de kommende år bliver givet klare svar på
disse spørgsmål.

Uafhængighed
ADD har i 2015 i den sammenhæng givet klart
udtryk for vores synspunkter ved deltagelse
i internationale møder og konferencer.
Først og fremmest har vigtigheden af, at
antidopingorganisationer, det være sig
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nationale såvel som internationale, skal være
organiseret uafhængigt af indflydelse fra
både regeringer og idrætsorganisationer.
I Danmark er vi langt, når det kommer til
uafhængighed. ADD er i dag hverken en del af
Team Danmark eller DIF. ADD er en selvejende
institution under Kulturministeriet med en
uafhængig bestyrelse. En sådan uafhængig
struktur vil ADD arbejde for bliver standard
både i nationale antidopingorganisationer
og de internationale idrætsforbund, som
har deres egne antidopingenheder. Kun
ved at sikre en sådan uafhængighed kan
man minimere risikoen for, at politiske
eller økonomiske interesser tager over og
bestemmer over testprogrammer eller i
værste fald manipulerer eller på anden vis
misbruger testresultater.

Godt begyndt…
Det organiserede antidopingarbejde har
ikke mange år på bagen historisk set. Set
i det lys er vi kommet langt. De mange
skandalesager der popper op i disse år er
formentlig også et udtryk for, at det er og
bliver stadigt sværere at skjule snyd og
bedrag. Antidopingorganisationerne kan dog
ikke tage hele æren for udviklingen. Dygtige
undersøgende journalister og ikke mindst de
whistleblowere, der ofte sætter både egen
karriere og det, der er værre på spil i deres
kamp for retfærdighed, har leveret betydelige
bidrag til arbejdet for at beskytte de rene
atleter.
Kampen for en ren idræt er fortsat lang,
men vi er allerede på rette vej. ADD vil også
i fremtiden gøre sit til, at kampen for fair
konkurrence til gavn for den rene og ærlige
atlet fortsætter for uformindsket styrke.
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STATISTIK
Dopingkontrol
Elite og konkurrenceidræt
Der har i regi af ADD’s testprogram i 2015 været foretaget 494 dopingtest i konkurrence og 1.167 uden for konkurrence. I alt: 1.661 dopingtest.

KVINDER
I konkurrence

Idræt

Blod

Blod-pas

I konkurrence
Total
Urin

Uden for konkurrence

Uden for
konkurrence
Total

Total

Blod

Blod-pas

Urin

2

13

31

46

52

5

7

12

14

Amerikansk
Fodbold
Atletik

6

6

Badminton

2

2

Basketball

4

4

4

Boksning
Bordtennis
Bowling

2

2

2

10

18

20

Brydning
Bueskydning

2

2

Cykling

2

2

Dans

2

2

2
8

2

Floorball
Fodbold

4

4

4

16

16

26

Fægtning
Gymnastik
Hockey
Håndbold

10

10

1

1

Ishockey
Judo
Kano/kajak

1
2

9

13

24

24

1

1

3

Karate
Kickboksning

2

2

Klatring

1

1

Orienteringsløb

2

2

Ridning

2

2

Roning

2

2

1

Motocross
9

10

19

21

15

16

31

33

1

2

3

3

1

1

1

3

12

15

15

27

45

53

1

1

7

2

Rugby
Sejlads
Skydning
Speedway
Squash
Styrkeløft
Svømning
Taekwondo

3

8

8

3

6

1

8

9

3

4

4

5

61

65

17

Tennis
Triatlon

1

17
2

5

7

7

18

31

52

61

Volleyball
Vægtløftning
Hovedtotal

3

1

96

1

1

1

10

15

19

200

313

378

De 7 mest testede idrætsgrene var: Cykling (246), Triatlon (180), Atletik (129), Håndbold (124), Svømning (108), Roning (105) og Fodbold (104).

MÆND
I konkurrence

Blod

Blod-pas

1

1

1

I konkurrence
Total
Urin

2

Blod

Blod-pas

18

18

4

11

12

4

12
17

2

2

3

16

16

3

7

8

2

2

4

4

5

5

1

1

90

91

2

2

37

1

Uden for konkurrence

37

2
10

51

8

Udenfor
konkurrence
Total

Total

Hovedtotal

16

20

38

38

49

65

77

129

Urin

21

41

43

57

18

21

37

41

6

6

14

14

2

2

4

6

11

13

18

18

1

3

74

135

226

246

2

4

5

5

5

5

55

63

100

104

2

2

2

2

4

4

4

4
4

4

4

4

44

44

3

51

54

98

124

27

27

7

36

43

70

70

5

5

5

6

4

4

9

16

20

44

6

7

1

1

8

8

3

3

4

4

7

10

1

1

1

2

6

6

3

5

1

6

6

6

7

7

14

19

40

1

3

29

37

68

72

105

23

27

47

47

1

1

2

5

4

4

1

1

4

4

2

20

20

4

1

1

4

4

1

17

18

3

9

9

2

1

5

6

20

21

20

20

2

12

21

21

4

33

420

429

64

628

854

2

1

4

5

2

10

30

162

2

3

3

3

4

43

46

64

79

34

46

55

108

4

4

10

17

2

2

2

9

66

98

119

180

14

34

35

37

58

77

1283

1661

STATISTIK
Dopingsager
Der har i 2015 været følgende dopingsager inden for konkurrenceidræt:

Sag nr.

Sport

Test type

Køn

Stof

Sanktion

2/2015

Boksning

I konkurrence

Mand

Boldenone
(steroider)

4 år

1/2015

Taekwondo

I konkurrence

Mand

Hash

1 måned

8/2015

Rugby

I konkurrence

Mand

Hash

1 måned

11/2015

Volleyball

I konkurrence

Mand

Hash

Ikke afg jort

3/2015

Motocross

I konkurrence

Mand

Kokain

2 år

5/2015

Rugby

I konkurrence

Mand

Metandienone
(steroider)

4 år

9/2015

Styrkeløft

I konkurrence

Mand

Methasterone
(steroider)

4 år

4/2015

Motocross

I konkurrence

Mand

Trenbolone
(steroider)

4 år

10/2015

Handicap

Træning

Mand

Undlod at medvirke
til kontrol

Ikke afg jort

Sager behandlet af internationale specialforbund eller nordisk NADO

Sag nr.

Sport

Test type

Køn

Stof

7/2015

Triatlon

I konkurrence

Mand
(Dansk)

Erythropoietin (EPO)

6/2015

Cycling

I konkurrence

Mand
(Norsk)

Methylhexaneamine
(dimethylpentylamine)

ADD har herudover i 2015 medvirket til opklaring af følgende sager rejst af internationale forbund mod danske udøvere:
Internationalt Styrkeløftforbund: Sag mod dansk veteranudøver testet positiv. ADD hjalp med retroaktivt TUE. Frifundet.
Internationalt Curlingforbund: Sag mod dansk udøver testet positiv ved EM 2015 i Esbjerg. ADD hjælper med udredningen af
sagen. Ikke afg jort.

Motions- og fitnesscentre
Indsatsen på dette område viser, at 45 % af de indkaldte enten er positive eller undlader at deltage, hvilket udløser den
samme konsekvens (karantæne), som hvis man bliver testet positiv.

Dopingtests

Positive

Undladelser

Foreninger (DIF, DGI og DFIF)

30

6

1

Kommercielle centre

209

64

69

I alt

239

70

70

Dopingkontrol udført af ADD på bestilling
ADD har herudover foretaget 448 dopingtests på kontrakt eller efter aftale med internationale forbund, danske specialforbund m.v.

Regi

Bestilt af

Total Blod

Total Urin

DIF Salg

Dansk Atletik Forbund

0

2

Dansk Bicycle Club

0

1

Lillerød Vægtløfter Klub

0

21

0

24

Total
Træningsprøver bestilt af

Antidoping Norge

3

8

internationale forbund (IF) og nationale

Badminton World Federation

3

3

CCES/ICF

0

1

Sveriges Riksidrottsforbund

1

2

USADA

0

1

7

15

antidopingorganisationer (NADO)

Total
Konkurrenceprøver bestilt af nationale

Badminton Danmark

0

12

og internationale forbund og andre

Challenge Denmark

0

12

Dansk Bueskytteforbund

0

28

Dansk Handicap Idræts-Forbund

0

14

European Handball Federation

0

20

FAI / Sportaccord

0

4

Federation Internationale Gymnastique /
GymDanmark

0

28

International Canoe Federation

0

10

International Handball Federation

10

86

International Association of Athletics Federations

0

12

Union Cycliste International /Danmarks Cykle Union

0

48

World Curling Federation

0

12

World Triathlon Cooperation

0

1

10

287

Dansk Islandshesteforening

0

3

Dansk Professionel Bokse Forbund

0

12

Hestesportens Finansierings Fond/Dansk Galop/
Dansk Trav

0

60

Statsfængslet i Jyderup

0

22

Statsfængslet i Vridsløselille

0

8

Total

0

105

Hovedtotal

17

431

sportseventarrangører

Total
Salg Øvrige

Regnskab 2015
RESULTATOPGØRELSE

Note

Budget
2015
2015

2014

i t.kr.

i t.kr.

i t.kr.

17.041

16.500

4.717

Tilskud, Danmarks Idrætsforbund

0

0

2.702

Tilskud, Team Danmark

0

0

3.989

Tilskud, DGI

0

0

1.557

Tilskud, DFIF

0

0

468

17

0

583

600

0

0

1.399

1.300

1.296

INDTÆGTER
Tilskud, Kulturministeriet

Tilskud, ISM oplysning og forebyggelse
Tilskud, SUM 2015/2017

1

DFHO Fitnesscentre
Satspuljemidler - kommune

2

300

400

0

Tilskud, KUM Fitness/Motions 2013/2014

3

144

0

488

Tilskud, KUM register

0

0

41

Oversættelse Int. Antidoping Kodeks KUM

0

0

68

Forsikringserstatning

0

0

139

Øvrige indtægter

1.849

1.500

1.865

Indtægter i alt

21.350

19.700

17.913

OMKOSTNINGER
Bestyrelsen

4

274

260

232

Administration

5

4.358

4.001

3.604

Kontrolvirksomhed

6

10.877

10.480

10.887

Oplysning og forebyggelse

7

3.989

3.840

4.193

Medicin/TUE

8

256

450

104

Forskningsvirksomhed

9

303

505

400

Kvalitetssystem og -ledelse

10

83

88

27

Internationalt arbejde

11

175

130

155

Anmeldelse og indbringelse af sager

12

347

560

0

20.662
688

20.314
-614

19.602
-1.689

688

-614

-1.689

Omkostninger i alt
Årets resultat
Disponering
Overført til egenkapital

BALANCE

2015

2014

i t.kr.

i t.kr.

Tilgodehavende, debitorer

282

44

Forudbetalt

135

34

Tilgodehavender, diverse

20

38

Tilgodehavender i alt

437

116

6.003

6.341

6.440

6.457

6.440

6.457

Egenkapital, primo

1.532

3.221

Overført resultat

688

-1.689

2.220

1.532

1.789

1.571

0

1.179

32

176

0

17

778

833

1.621

1.149

Gældsforpligtelser i alt

4.220

4.925

PASSIVER I ALT

6.440

6.457

Note

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
AKTIVER I ALT
PASSIVER
Egenkapital

Egenkapital i alt
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Forudbetalt tilskud
- Kulturministeriet - Generelle tilskud
- Kulturministeriet - Motion/Fitness 2013/2014
- ISM
Feriepengeforpligtelse
Anden gæld
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Ansvarsområder og opgaver

Anti Doping Danmark

ADD er med afsæt i lov om fremme af

Idrættens Hus

integritet i idrætten en offentlig selvejende

Brøndby Stadion 20

institution under Kulturministeriet og har til

2605 Brøndby

opgave at fremme bekæmpelsen af doping i

Tlf.: +45 4326 2550

idræt.

Fax: +45 4326 2546
E-mail: kontakt@antidoping.dk
Hjemmesider

ADD’s virksomhed omfatter:
1.

Dopingkontrol

2.

Anmeldelse og indbringelse af

www.antidoping.dk
www.renvinder.dk

dopingsager
3.

Oplysningsvirksomhed

4.

Forsknings- og udviklingsvirksomhed

APP’s

vedrørende bekæmpelse af doping

Antidoping (iPhone & Android)

5.

Deltagelse i internationalt samarbejde
om bekæmpelse af doping

Redaktion
Kim Højgaard Ravn

6.

Rådgivning og bistand til offentlige
myndigheder i sager inden for ADD’s
virkeområde.
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ADD udfører dopingkontrol og varetager

Design & layout: Jakob Berget

oplysnings- og forebyggelsesopgaver både

Tryk: Cool Gray A/S

inden for den organiserede idræt og inden for

Miljøgodkendt trykkeri

uorganiseret idræt, herunder i motions- og

Oplag: 400

fitnessområdet.
En lovændring i 2015 har desuden åbnet
mulighed for at etablere et sekretariat for en
platform for koordinering af bekæmpelse af
manipulation af idrætskonkurrencer – i daglig
tale matchfixing. Ved indgangen til 2016 har
ADD har fået tildelt ansvaret og opgaven for
i en koordinerende rolle og i samarbejde med
idrættens organisationer, andre myndigheder

Bestyrelse 2015

og samarbejdspartnere på området at

Mette Hartlev, formand

beskytte dansk idræt mod manipulerede

Poul Gade

resultater.

Berit Puggaard
Kim Dalhoff

ADD’s mål inden for de forskellige

Troels Borring

aktivitetsområder er nærmere fastlagt i

Marie Overbye

en udviklingsaftale med Kulturministeriet
gældende for 2015.

www.antidoping.dk
THE ANNUAL REPORT 2015 IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH AT ANTIDOPING.DK
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Anti Doping Danmark
Anti Doping Danmark arbejder i samarbejde med regeringen og
idrættens organisationer for at fremme integritet i både elite-,
konkurrence- og motionsidrætten i Danmark.
Læs mere på www.antidoping.dk

