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Forord
Antidopingarbejdet markant styrket i 2014

2014 var et rigtig godt år for dansk antidopingarbejde 

med en række tiltag, der lover godt for den fremtidige 

antidopingindsats.

Styrket dansk antidopingindsats

Kulturministeriets udredning af dansk idræt blev 

afsluttet i 2014, og samtlige Folketingets otte partier 

indgik i foråret en bred politisk stemmeaftale, som sidst 

på året blev omsat til lov. Lovændringen udvider ADD’s 

opgaveområde, styrker det økonomiske grundlag og 

ændrer på bestyrelsens størrelse og sammensætning. 

Fra 1. januar 2015 har ADD således fået ansvaret for 

at udrede sager på dopingområdet og vurdere, om 

der skal rejses en sag. Det styrker uafhængigheden, 

integriteten og troværdigheden i dopingbekæmpelsen i 

Danmark. Efterforskning af dopingsager bliver også et 

styrket indsatsområde for ADD. 

ADD kan samtidig se frem til et betydeligt økonomisk 

løft i form af en trinvis øget finansiering i årene 2015-

18. En økonomisk saltvandsindsprøjtning, der betyder 

markant bedre forudsætninger for antidopingindsatsen 

i Danmark, i årene der kommer.

Med lovændringen blev sammensætningen og 

størrelsen af ADD’s bestyrelse også ændret, så den 

fra 2015 består af seks medlemmer udpeget på 

kompetencer inden for ledelse, eliteidræt, bredde-/

motionsidræt, lægevidenskab, politik, jura og økonomi. 

Dette betød, at ADD ved udgangen af 2014 måtte sige 

farvel til 11 bestyrelsesmedlemmer, som har ydet en 

dedikeret indsats for antidopingarbejdet.

Skærpede internationale regler

I det forgangne år er arbejdet med at implementere 

det reviderede WADA-kodeks i danske nationale 

antidopingregler færdigg jort. Processen omkring 

regelrevision er sket i samarbejde med ADD’s tætte 

samarbejdspartnere, Kulturministeriet og idrættens 

organisationer. ADD har nu et styrket grundlag for 

at sikre sund og dopingfri træning og konkurrence, 

og det er værd at nævne, at fra 2015 kan grove 

førstegangsforseelser i konkurrenceidrætten nu 

straffes med op til fire år, støttepersonel kommer i 

højere grad under lup, ligesom atleternes retssikkerhed 

er i fokus. Der er også i et tæt og konstruktivt 

samarbejde med ADD’s samarbejdspartnere på 

motionsområdet opnået enighed om en national 

sanktionsmodel for motionister, der ikke deltager i 

konkurrenceidræt.

Arbejdet med undersøgelsen af brug af doping i dansk 

cykelsport er fortsat i 2014. Lance Armstrongs fald 

fra tinderne og Michael Rasmussens efterfølgende 

indrømmelser i 2013 satte gang i et større arbejde i 

ADD med at afdække brug af doping i dansk cykelsport. 

Vi forventer, at arbejdet bliver afsluttet i 2015.

Lokal indsats målrettet unge

Endelig skete der i 2014 en væsentlig styrkelse af 

antidopingindsatsen blandt motionister og særligt 

unge mennesker. Fire udvalgte antidopingkommuner 

skal omsætte satspuljemidler for i alt seks millioner 

kroner til lokale forebyggende antidopingtiltag for 

13-25-årige, så det nu i endnu højere grad bliver muligt 

at nå de unge lokalt i deres nærmiljø. ADD indtager 
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en koordinerende funktion i forhold til kommunernes 

indsats, som vi forventer os meget af.

Behovet for et særligt på fokus på unge mennesker 

blev i 2014 også understøttet af en undersøgelse 

foretaget for ADD af Statens Institut for Folkesundhed 

om unge fitnessbrugeres forhold til træning, kost og 

brug af muskelopbyggende og præstationsfremmende 

stoffer. Rapporten indgår som grundlag for udvikling af 

forebyggelsesarbejdet blandt de unge.

Med målet for øje

Vi er i de senere år blevet bekræftet i, at 

dopingproblematikken desværre fortsat er højaktuel 

i både idrætten og i samfundet. Med lovændringerne 

på antidopingområdet i Danmark og internationalt har 

vi nu endnu bedre forudsætninger for at imødegå de 

udfordringer, der står foran os, med det mål for øje at 

arbejde for sund og dopingfri træning og konkurrence. 

I Anti Doping Danmark ser vi frem til at komme i 

arbejdstøjet.

Mette Hartlev, bestyrelsesformand
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Anti Doping Danmark
Bestyrelse 2014

• Mette Hartlev, formand, prof., dr. jur. på 

Københavns Universitet (udpeget af KUM) 

• Lene Volke Roesen, vicepolitidirektør 

Sydøstjyllands Politi (udpeget af KUM) 

• Thomas Bagge Olesen, adm. direktør i FitnessDK 

(udpeget af KUM) 

• Michael Kjær, prof., overlæge, dr. med., Bispebjerg 

Hospital (udpeget af KUM) 

• Morten Mølholm Hansen, udviklingschef i DIF 

(udpeget af DIF) 

• Lotte Büchert, vicerektor, bestyrelsesmedlem i 

DIF (udpeget af DIF) 

• Camilla Andersen, bestyrelsesmedlem i Team 

Danmark (udpeget af TD) 

• Morten Storgaard, læge i Team Danmark 

(udpeget af TD) 

• Birgitte Nielsen, næstformand i DGI (udpeget af 

DGI) 

• Claus Schou Jensen, bestyrelsesmedlem i Dansk 

Firmaidrætsforbund (udpeget af DFIF) 

• Adam Spliid, medlem af DIF’s Aktivkomité 

(repræsentant for eliteidrætsudøvere) 

• Morten Bennekou, talentchef/landstræner i DCU 

(repræsentant for elitetrænerne)

Ansvarsområder og opgaver

Anti Doping Danmark er med lov om fremme af dopingfri 

idræt etableret som offentlig selvejende institution 

under Kulturministeriet, og har til opgave at fremme 

bekæmpelsen af doping i idræt. ADD’s virksomhed 

omfatter:

1. Dopingkontrol

2. Oplysningsvirksomhed

3. Forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrørende 

bekæmpelse af doping

4. Deltagelse i internationalt samarbejde om 

bekæmpelse af doping

5. Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder 

i sager indenfor ADD’s virkeområde. 

ADD udfører dopingkontrol og varetager informations- 

og forebyggelsesopgaver både inden for den 

organiserede idræt og inden for uorganiseret idræt, 

herunder i motions- og fitnessområdet.

Anti Doping Danmarks strategi og mål for 2014 inden for 

de forskellige aktivitetsområder er nærmere fastlagt 

i rammeaftale med Kulturministeriet gældende for 

2013-14, som ADD afrapporterer på årligt. ADD lægger 

løbende de årlige virksomhedsrapporter på antidoping.

dk.
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Dopingkontrol og oplysningsvirksomhed

Anti Doping Danmarks arbejde består overordnet 

set af henholdsvis dopingkontrol og oplysnings- 

og forebyggelsesvirksomhed. Dopingkontrol af 

udøvere, fordi kontrol af udøveres eventuelle 

brug af doping fortsat er et nødvendigt værktøj i 

arbejdet for at begrænse dopingens udbredelse i 

Danmark. Oplysningsvirksomhed fordi en målrettet og 

forebyggende oplysningsindsats om dopings negative 

indflydelse på fairness i idrætten og indvirkningen på 

helbredet skal minimere antallet af dopingmisbrugere.

Sammenhængende antidopingprogrammer

ADD’s kontrol- og oplysningsarbejde er allerede 

fra 2013 organiseret i sammenhængende 

antidopingprogrammer målrettet forskellige områder 

og udøvere, henholdsvis elite-, konkurrence- og 

motionsprogrammet. Det gør det muligt at arbejde 

både målrettet og helhedsorienteret i de forskellige 

miljøer. Det arbejde er fortsat i 2014.

Kontrol

Der er på kontrol- og analysesiden i 2014 arbejdet 

videre med den revision, som kontrolarbejdet undergik 

i 2013 – både overordnet set og specifikt i de tre 

programmer. Arbejdet har fundet et godt leje med 

mere specialiserede kontrollanter, der enten virker 

inden for elite-/konkurrenceområdet eller inden 

for motions- og fitnessområdet.  Fokus har fortsat 

været på kvalitetsprocedurer som fx monitorering, 

auditering og eksaminering af kontrollanter samt på 

forbedring af håndteringen af de svære kontroller, hvor 

kontrollanterne er under pres. Der er i 2014 igangsat 

et projekt omkring uddannelse af kontrollantkorpset i 

professionel myndighedsudøvelse for at styrke deres 

kompetencer som myndighedsrepræsentanter.

Kvalitet og målrettethed i prøvetagningen ved både 

udvælgelse af udøvere og hold, som skal kontrolleres, 

samt ved valg af analysemetoder har også i 2014 haft 

høj prioritet. 

Oplysning

Oplysningsarbejdet har i 2014 overordnet set været 

fokuseret på opdateringer og mere målrettet 

kommunikation herunder på antidoping.dk, hvor 

bl.a. undervisningsområdet er udviklet, udbygget og 

tilpasset målgrupperne lærere og elever i henholdsvis 

folke- og gymnasieskolen. ADD’s visuelle identitet i form 

af bl.a. nyt logo og ny designlinje er desuden afsluttet 

i 2014, så ADD’s visuelle udtryk nu i endnu højere grad 

understøtter og styrker ADD’s profil.

Arbejdet med ADD-eksperternes telefonrådgivning i 

hele ADD’s kontortid om kosttilskud og generel viden 

om doping og dopingstoffers virkning og bivirkninger 

til dopingmisbrugere, pårørende, m.fl. har også i 2014 

været et vigtigt indsatsområde. Konceptet ”Dialog i 

øjenhøjde” har været fortsat i motions- og fitnesscentre 

med fokus på synlighed, rådgivning og dialog via 

specielt uddannede fitnesskonsulenter.  Der har især 

været arbejdet med optimering af arbejdsgange og 

registreringer af emneområder for derved at kunne yde 

endnu bedre rådgivning samt med udvikling af strategi 

for håndtering af rådgivning inden for kosttilskud, der 

indbefatter et samarbejde med blandt andre Team 

Danmarks diætister og Sundhedsstyrelsen.

Sammenhængende
antidopingprogrammer
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Eliteprogrammet
Anti Doping Danmarks eliteprogram er kendetegnet ved 

en målrettet prioritering i forhold til at følge udvalgte 

udøvere i risikoidrætter og til at spore specifikke 

dopingstoffer. 

 

Overordnet gælder det for ADD’s eliteprogram, at det 

er sofistikeret, kvalitativt og intelligent. Sofistikeret 

i den forstand at ADD med indførelsen af biologiske 

profiler for udøverne anvender de nyeste metoder 

inden for dopingkontrol. Kvalitativt indbefatter, at 

ADD prioriterer at teste udvalgte udøvere på de 

mest relevante tidspunkter for de mest relevante 

stoffer. Med et intelligent program bygger og 

udvikler ADD sin indsats på bagrund af oplysninger 

fra andre antidopingorganisationer, efterforskning, 

internationale myndigheder og den nyeste forskning.

Indsats mod doping på eliteniveau

ADD’s eliteprogram består blandt andet af: 

• Kontrol af udøverne

• Oplysning og rådgivning om antidopingreglerne 

til udøverne 

• Samarbejde med specialforbund

Kontrol

Kontrolindsatsen for eliten er målrettet den enkelte 

eliteudøver. 100 individuelle udøvere og 5 A-landshold 

samt U21-fodbold har i løbet af 2014 været inkluderet 

i den prioriterede testgruppe. Heraf var 90 individuelle 

udøvere omfattet af kravet om indberetning af 

opholdsoplysninger dagligt (whereabouts), og 70 af 

udøverne har været inkluderet i blodprofilarbejdet for 

2014. Samtlige vinter-OL deltagere blev testet forud 

for legene i 2014.

Der blev i eliteprogrammets regi i 2014 foretaget 503 

urinprøver og 283 blodprøver. Heraf blev der i den 

prioriterede testgruppe foretaget 388 urinprøver 

og 283 blodprøver. Der har ikke været sanktioner på 

baggrund af prøver foretaget af ADD.

Whereabouts

ADD kontrollerer også udøverne i den prioriterede 

           Faktaboks

Eliten består af de udøvere, der indgår 

i ADD’s prioriterede testgrupper og/

eller er udpeget af Team Danmark som 

verdensklasse- eller eliteudøvere herunder 

også i holdidrætter samt deltagere ved 

OL og PL. De prioriterede testgrupper 

består af udøvere, som er på nationalt eller 

internationalt niveau i en risikoidræt. Disse 

udøvere er udvalgt af ADD i samarbejde med 

de enkelte specialforbund. 
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testgruppe uden for konkurrence, da det ofte er i de 

tidsrum, et eventuelt dopingmisbrug kan finde sted. 

For at kunne foretage disse uanmeldte besøg er det 

nødvendigt for ADD at vide, hvor den enkelte udøver 

opholder sig, hvilket udøveren registrerer i et system 

til formålet.

Whereabouts-reglerne kan synes omfattende, 

ligesom de griber ind i den enkelte udøvers hverdag. 

ADD udvælger derfor kun de mest relevante udøvere 

til denne gruppe på baggrund af risikovurdering af 

idrætten og udøverens niveau.

I 2014 har ADD udstedt 16 advarsler til udøvere 

for ikke at være det angivne sted ved en uanmeldt 

dopingkontrol (missed test) samt 2 advarsler for ikke 

at have indberettet sine opholdsoplysninger i tide 

(filing failure). De udstedte advarsler har resulteret 

i én dopingsanktion i 2014 for overtrædelse af 

whereabouts-reglerne.

Overtrædelser af Whereabouts-reglerne:

2011 2012 2013 2014

Missed tests 

(manglende 

tilstedeværelse)

6 4 6 16

Filing failures 

(mangler i 

indberetning)

0 0 0 2

Tabellen viser en stigning i antallet af advarsler fra 

2013 til 2014. Stigningen skyldes blandt andet, at ADD 

i 2014 har gennemført flere individuelle udrykninger på 

udøvere i prioriteret testgruppe, i alt 273 udrykninger 

i 2014 mod 218 i 2013, hvor der i højere grad har været 

testet i forbindelse med fælles træning, og hvor 

udøvere ikke på samme måde risikerer en advarsel for 

’missed test’.

Én udøver blev i 2014 sanktioneret med ét års udelukkelse 

fra idræt for at have modtaget tre advarsler inden for 

en 18 måneders periode. Dette var den første danske sag 

i ADD-regi om overtrædelse af whereabouts-reglerne. 

ADD påminder forud for de kvartalsvise deadlines for 

indrapportering af whereabouts-oplysninger udøverne 

i den prioriterede testgruppe per mail om retningslinjer, 

deadlines samt muligheden for løbende at opdatere 

oplysningerne via mobiltelefon eller tablet i APP’en til 

formålet. Det er forventningen, at antallet af missed 

tests i 2015 vil være lavere end i 2014.

Det biologiske pas

En vigtig del af ADD’s kontrolarbejde og sigtet med at 

højne kvaliteten er arbejdet med det biologiske pas, 

som begyndte allerede i 2011 og tog yderligere fart i 

2013. Arbejdet med det biologiske pas gør det muligt at 

afsløre dopingmisbrug uden at spore det aktuelle stof 

i en prøve men ved at påvise virkningerne af stoffet 

gennem udsving i udøverens profil. Ved at fokusere på 

virkningen af dopingstofferne imødekommer vi i det 

danske antidopingarbejde det problem, at nyudviklede 

dopingstoffer ikke nødvendigvis er med i de almindelige 
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prøveanalyser, og at der derved kan være risiko for ikke 

at kunne spore disse stoffer i analyserne i en periode. 

ADD’s samarbejde med Bispebjerg og Frederiksbergs 

hospitalslaboratorium, som i 2013 resulterede i en 

godkendelse fra WADA, har også i 2014 udg jort 

en central del i arbejdet med det biologiske pas. 

Samarbejdet og WADA-godkendelsen betyder, at vi i 

Danmark er i stand til at opfylde krav om hurtig analyse 

af blod fra danske udøvere.

Arbejdet med opbygning af biologiske profiler for 

eliteidrætsudøvere er fortsat i 2014. Der er i 2014 bl.a. 

etableret biologiske profiler på prioriterede udøvere 

i udvalgte idrætsgrene med henblik på sporing af 

steroider og væksthormon. Profilerne – herunder også 

blodprofilerne – er blevet mere omfattende i takt med 

den kontinuerte prøveindsamling. 

ADD’s videreudvikling af arbejdet med det biologiske 

pas i 2014 er sket i samarbejde med andre nordiske 

lande i Nordic Athlete Passport Management Unit 

(NAPMU), som giver ADD mulighed for at håndtere 

data, få ekspertevalueringer og rejse sager i henhold 

til WADA’s retningslinjer. Der er bl.a. arbejdet med 

målrettethed i forbindelse med det biologiske pas for 

at sikre effektiv prøvetagning, hvilket udover NAPMU’en 

er sket i samarbejde med det eksterne ekspertpanel 

samt de internationale idrætsforbund. Der er i den 

forbindelse indgået yderligere samarbejdsaftaler med 

internationale idrætsforbund om udveksling af biologiske 

data. Det praktiske samarbejde med internationale 

forbund omkring overvågning og opfølgning på danske 

udøveres biologiske pas er desuden påbegyndt for 

at sikre optimal koordinering af prøvetagning og 

opfølgning. ADD arbejder desuden med blandt andet 

målrettethed i forhold til væksthormonanalyser.

Målrettethed i kontrol- og analysearbejdet har også 

fortsat været i fokus i forbindelse med arbejdet med 

risikovurdering. Risikovurderingen, der danner grundlag 

for ADD’s dopingkontrolprogram i idrætten, er i 2014 

gennemgået og opdateret, og en overordnet plan for 

kontrolarbejdet er udarbejdet, hvor det er fastsat, hvor 

mange specialanalyser i hver idrætsgren ADD ønsker 

foretaget i 2015. Samtidig har ADD i 2014 indgået i en 

international arbejdsgruppe under iNADO, den fælles 

sammenslutning af nationale antidopingorganisationer, 

der har arbejdet med at tilrette og evaluere WADA’s nye 

tekniske dokument (TDSSA) vedrørende specialanalyser. 

Desuden er ADD i 2014 begyndt at langtidsopbevare 

dopingprøver på laboratoriet i Oslo. ADD udvælger 

kvartalsvis specifikke prøver på baggrund af 

specificerede kriterier såsom udsving i biologiske 

profiler eller efterretning. Det gør det muligt at re-

analysere prøverne i fremtiden, når nye analysemetoder 

er udviklet. 



          FAKTABOKS
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Antal udøvere fordelt på sportsgrene med biologiske 

profiler (blod) i hhv. 2012, 2013 og 2014:

Sportsgren 2012 2013 2014

Atletik 6 10 10

Cykling 7 16 16

Kano/kajak 8 7 4

Roning 12 9 13

Svømning 9 11 12

Triatlon 11 15 14

Tennis 0 0 1

I alt 53 68 70

Oplysning og rådgivning

’Anti Doping og mig – en håndbog om retningslinjer og 

regler 2014’ er udgivet for at give danske idrætsudøvere 

og støttepersonale større viden om antidoping og 

dermed sigte mod langsigtet forebyggelse af brug af 

doping. Publikationen er målrettet udøvere i både elite- 

og konkurrencesegmentet. 

Der er i 2014 også udviklet og formidlet tre forskellige 

guides i form af faktaark til henholdsvis idrætsudøvere, 

støttepersonale og specialforbund, som oplyser om de 

nye antidopingregler gældende fra den 1. januar 2015 

som konsekvens af det reviderede WADA-kodeks og de 

afledte ændringer i de danske regler. 

Formålet med biologiske profiler på udvalgte 

atleter er at overvåge udøvere for eventuelle 

unaturlige udsving, som kan skyldes brugen af 

forbudte stoffer eller metoder. På baggrund 

af gentagne prøver (blod og urin) fra samme 

udøver udarbejder ADD en individuel profil 

for vedkommende, et såkaldt biologisk pas. 

Disse informationer er et vigtigt værktøj i 

kontrolarbejdet, da de gør det muligt for ADD 

at målrette dopingkontroller og analyser 

i forhold til den enkelte udøvers profil og 

giver mulighed for at rejse en sag uden at 

skulle påvise et bestemt stof i kroppen. Et 

ekspertpanel bestående af internationalt 

anerkendte eksperter vurderer eventuelle 

udsving i profilerne, baggrunden for disse 

udsving og dermed om der er bevæggrund 

for at rejse en sag.
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ADD udsteder de medicinske TUE-dispensationer, som 

giver udøveren dispensation til at bruge forskellige typer 

medicin, fx astmapræparater, som står på dopinglisten. 

TUE-ansøgningen om dispensation for brug af medicin 

kunne fra 2013 tilgås elektronisk. ADD har i 2014 udviklet 

og testet en ny guide til de medicinske dispensationer 

til udøverne, der skal smidiggøre ansøgningsprocessen 

for udøverne og samtidig optimere information, 

processer og arbejdsgange. ADD lancerer den nye TUE-

guide i 2015. 

Digitale oplysningsværktøjer

ADD har i 2014 indgået i samarbejde med 

Antidoping Norge om udvikling af en ny version af 

e-læringsprogrammet Ren Vinder. Programmet er 

målrettet atleter i aldersgruppen 15-18 år, og værktøjet 

skal udvikle og understøtte målgruppens vidensniveau 

på en nærværende platform. De unge udøvere kan i Ren 

Vinder tilegne sig viden om antidoping på en digital og 

interaktiv måde. ADD færdigudvikler og implementerer 

i samarbejde med Antidoping Norge programmet i 2015.

ADD udviklede i 2013 en antidopingapplikation til 

smartphones målrettet eliteudøvere, hvorfra de 

kan hente dopinglisten og præparatfortegnelsen. 

Applikationen er i 2014 færdigudviklet og lanceret for 

at gøre det lettere for eliteudøvere og støttepersonale 

at holde sig orienteret om antidopingregler. Udøverne 

kan hurtigt få overblik over al medicin, der er godkendt 

i Danmark. De kan også få direkte besked, når medicin 

ændrer status i forhold til Dopinglisten, så de kan sikre 

sig, at den medicin de bruger, er tilladt.

ADD har også i 2014 samarbejdet med Netdoktor. Med 

samarbejdet har ADD mulighed for at kvalificere og 

øge tilgængelig og korrekt webbaseret information 

om dopingstoffer samt mindske risikoen for fejlagtig 

indtaget medicin klassificeret som doping. ADD 

benytter nu også retargeting, så organisationens 

budskabsbannere også fremgår på udvalgte centrale 

nyhedsmediers hjemmesider. Der er i 2014 som del af 

samarbejdet med Netdoktor desuden kørt antidoping-

temakampagner i forbindelse med hhv. Tour de 

France og Ungdoms-OL. Samarbejdet med Netdoktor 

fortsætter i 2015.

Samarbejde med specialforbund

ADD er løbende i dialog med specialforbundene, både 

i det daglige arbejde, i forbindelse med afholdelse af 

konkurrencer og stævner og når ADD yder rådgivning 

til de klubber og forbund, som henvender sig om 

antidopingrelaterede problematikker.

Kultur

ADD igangsatte i 2013 et arbejde med bearbejdning 

af kulturen omkring doping blandt danske udøvere. 12 

udvalgte forbund har været involveret med henblik på 

at kortlægge eksisterende politikker og handleplaner. 

I 2014 er der beskrevet strategi for samarbejde med 

specialforbund og idrættens organisationer.

Der er i 2014 desuden konkret indledt samarbejde med 

fire specialforbund, om hvilke mulige veje ADD kan gå 

i samarbejdet om antidopingindsatsen. Det gælder 

Danmark Cykle Union, Dansk Rugby Union, Dansk 

Sejlunion og Danmarks Ishockey Union. ADD er i den 

forbindelse repræsenteret i arbejdsgruppen om den 

fremtidige antidopingindsats i Danmarks Cykle Union og 
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har i samarbejdet blandt andet bidraget til udviklingen 

af en antidopingpolitik og skabelon for konkrete 

indsatser. Gennem sparringsprocesser med de øvrige 

forbund arbejder ADD med, hvordan forbundene kan 

imødekomme nogle af de udfordringer, de afledt af 

antidopingudfordringen og -indsatsen oplever.
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Konkurrenceprogrammet indeholder en meget stor og 

varieret gruppe udøvere, der dyrker organiseret idræt 

under DIF i konkurrencesammenhænge. De har vidt 

forskellige indgange til at dyrke sport, organisere sig i 

forbund og eventuelle motiver til at dope sig.

Derfor har Anti Doping Danmark valgt at prioritere 

sine ressourcer på et sammenhængende 

antidopingprogram, der først og fremmest har fokus 

på forebyggelse kombineret med kontrol og oplysning.

Indsats mod doping på konkurrenceniveau

ADD’s konkurrenceprogram består blandt andet af:

• Kontrol

• Information til udøverne

•  Samarbejde med specialforbund

Kontrol

Kontrolprogrammet i konkurrencesegmentet 

indeholder primært urinprøver og er baseret på at 

nå bredt omkring i relevante idrætter. Der har i 2014 

fortsat været fokuseret på at nå ungdomseliten i 

udvalgte idrætter samt udvalgte holdidrætter med 

test i 1. division, ligesom der fortsat har været fokus 

på supermotionister i atletik, triatlon og cykling, som 

fremstår som risikoidrætter i konkurrencesegmentet. 

Arbejdet med risikovurdering er fortsat med henblik 

på at kunne målrette indsatsen endnu bedre. Der er 

i den forbindelse også arbejdet med planlægning af 

målrettet prøvetagning baseret på efterretninger i 

holdidrætter. 

Konkurrenceområdet dækker alle de 

sportsudøvere, som dyrker idræt under DIF i 

konkurrencesammenhænge. Det er udøvere 

på niveau lige under eliten, som dækker både 

ungdoms-, senior- og veteranudøvere.

           Faktaboks

Konkurrenceprogrammet
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www.antidoping.dk
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Motionssegmentet består af de udøvere 

under DIF, som udelukkende træner på 

motionsniveau i idrætterne styrkeløft 

og vægtløftning, samt medlemmer 

af fitnesscentre under DGI, Dansk 

Firmaidrætsforbund og Foreningsfitness, 

som går under fællesbetegnelsen 

foreningsbaserede centre, samt 

medlemmer af de kommercielle 

fitnesscentre, som samarbejder med ADD 

og dermed er forpligtet til at have en 

glad eller sur smiley ved indgangspartiet, 

afhængig af om centeret samarbejder med 

ADD.

           Faktaboks
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Der blev foretaget 957 dopingprøver, heraf fire som 

blodprøver, i konkurrenceprogrammet. Disse prøver 

gav anledning til fem sager. Herudover afventer ADD 

tre analysesvar grundet igangværende TUE-proces.

Oplysning og samarbejde med specialforbund

Fokus i ADD’s konkurrenceprogram er i høj grad på 

oplysning og forebyggelse hos især ungdommen. ADD 

vurderer fra område til område, hvilken oplysningsindsats 

som er mest passende at benytte, alt afhængig af om 

målgruppen har flest fællestræk med eliteudøverne 

eller motionisterne. ADD begyndte i samarbejde med 

udvalgte forbund i 2013 en udviklingsproces med 

fokus på at afdække de særlige udfordringer for den 

enkelte sportsgren. Arbejdet er fortsat i 2014, og det 

er hensigten herigennem i højere grad at kunne arbejde 

kontinuerligt med kulturændringer og holdninger og 

dermed forebyggelse, inden udøverne når eliteniveau.

ADD formidler med det sigte information til udøvere, 

trænere, klubber, m.fl. om antidopingreglerne, forbudte 

og tilladte præparater og den generelle skadelige 

virkning ved doping. Det sker gennem foldere, websites 

og i dialogen ved opkald og mails fra udøvere og trænere. 

ADD holder desuden oplæg om antidopingarbejdet for 

fx sportsklubber og lokale foreninger. 

Der er desuden afholdt møder med udvalgte 

specialforbund blandt andet med henblik på at oplyse 

om de nye dopingregler for 2015 og for at få indblik i 

tendenser og aktiviteter i de respektive idrætsgrene. 

Herved kan ADD sætte ind med forebyggelse, 

information og eventuelt kontrol målrettet specifikt 

mod et særligt problemområde.

’Anti Doping og mig – en håndbog om retningslinjer 

og regler 2014’ er som nævnt andetsteds desuden 

udgivet for at give danske idrætsudøvere og 

støttepersonale større viden om antidoping og dermed 

sigte mod langsigtet forebyggelse af brug af doping. 

Publikationen er målrettet udøvere i både elite- og 

konkurrencesegmentet.



Kontrol og analyse
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Anti Doping Danmark arbejder for sunde, dopingfrie 

og trygge træningsmiljøer i landets motions- og 

fitnesscentre. Modsat elite- og konkurrenceniveauet 

er målet for dopingmisbrugerne på motionsniveau ikke 

nødvendigvis at vinde en konkurrence men snarere at 

skyde genvej til ”idealkroppen” uden at tage højde for 

de helbredsmæssige risici.

Indsats mod motionsdoping

ADD’s motionsdopingprogram består blandt andet af: 

• Oplysning, forebyggelse og samarbejde med 

fitnesscentrene

• Kontrol

• Samarbejde med myndigheder

Oplysning, forebyggelse og samarbejde

I 2013 implementerede ADD konceptet ”Dialog i 

øjenhøjde” inden for motions- og fitnessområdet, som 

indeholder både den dialogbaserede indsats, der bygger 

på opsøgende fitnesskonsulenter, samt forebyggende 

indsats med det enkeltes centers udfordringer i fokus. 

Konceptet er blandt andet finansieret via projektstøtte 

fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og 

er fortsat og videreudviklet i 2014. I motions- og 

fitnesscentrene arbejder ADD med en kombination af 

synlighedsbesøg og kontrolbesøg, hvor linjen ikke er 

skarpt optrukket. Målrettethed er et nøgleord, og ADD 

tager derfor primært prøver, hvis der er indikationer 

eller andre forhold, der taler herfor og i mindre grad 

som tilfældige stikprøver. Centrene kan desuden i 

tilfælde af akutte problemer ringe og aftale besøg.

ADD indsamler løbende i sin dialog med centrene 

viden om miljøet og udfordringerne og får derigennem 

en indikation af omfanget af dopingmisbrug og 

hvilke områder, der kræver yderligere indsats. 

Oplysningerne bruger ADD til at optimere og målrette 

sit kontrol- og oplysningsarbejde. Der er desuden via en 

spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle de centre, 

der samarbejder med ADD, indsamlet input til evaluering 

af konceptet ”Dialog i øjenhøjde” ligeledes for at kunne 

målrette og kvalificere den fremtidige indsats.

Der er i 2014 derudover arbejdet med de 

oplysningsmaterialer, ADD benytter i samarbejdet 

med fitnesscentrene. Der er udviklet materialer med 

afsæt i konceptet ’Dialog i øjenhøjde’. Der er udviklet 

informationskort til personalet i fitnesscentrene, 

som informerer om både ADD-konsulenternes 

og personalets egen rolle, når ADD besøger 

fitnesscentre og foretager dopingkontrol. Derudover 

er oplysningsmaterialet ”Send et sundt signal” udviklet 

til de kommercielle fitnesscentre, der ikke har en 

samarbejdsaftale med ADD med henblik på at informere, 

indgå i dialog og etablere samarbejdsaftaler med flere 

centre. ADD distribuerer materialerne løbende via 

fitnesskonsulenterne.

Oplæg og workshops

ADD’s oplysende og forebyggende indsats sker ikke 

kun i motions- og fitnesscentrene. ADD deltager og 

bidrager i en række øvrige sammenhænge blandt 

andet med oplæg og workshops for unge, faggrupper 

og andre relevante målgrupper, der har interesse i 

antidopingområdet. 

Motionsprogrammet
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Der er i 2014 afholdt 14 oplæg på ungdomsuddannelser 

med det formål at indgå i dialog med de unge om 

kropsidealer, sundhed og præstationsfremmende 

midler, ligesom der er afholdt oplæg for faggrupper for 

at give dem indsigt i dopingstofferne samt de kendetegn, 

som kan vise sig i deres faglige kontekst i forbindelse 

med brug af stofferne. Det kan fx være relevant i deres 

eventuelle nuværende eller fremtidige faglige virke i en 

idrætslig kontekst, som støttepersonale, eller lignende. 

Der er i den forbindelse holdt oplæg for studerende ved 

fysioterapi-uddannelsen i København og for en gruppe 

fysiske trænere i Forsvaret. 

Der er desuden afviklet oplæg for indsatte og ansatte 

i Statsfængslet i Jyderup i samarbejde med en indsat 

dopingmisbruger, som via sin personlige historie bakket 

op af generel viden fra ADD, ønskede at gøre op 

med sig selv som fysisk ideal for de unge indsatte og 

advare disse unge mod brug af dopingstoffer, primært 

steroider.

ADD har i 2014 derudover udviklet en strategi for 

netværksarbejde og i den forbindelse blandt andet 

identificeret relevante deltagere, som skal bidrage til, 

at ADD også i fremtiden udvikler og fastholder netværk, 

der kan understøtte antidopingarbejdet.

Undersøgelse af doping blandt unge

Samarbejdet med Statens Institut for Folkesundhed 

i forhold til at få belyst omfanget og karakteren 

af doping blandt unge resulterede i maj 2014 

i udgivelsen af en kvalitativ undersøgelse af 

unges perspektiver på træning, kost og brug af 

muskelopbyggende og præstationsfremmende midler. 

Rapporten er udarbejdet til brug for udvikling af 

forebyggelsesarbejdet blandt unge.

ADD arbejder desuden fortsat med indsamling af data 

til grundlag for evaluering af fremtidige kampangers 

og informationsindsatsers virkning. Konkret indgår 

der nu en række dopingrelaterede spørgsmål i en 

kohorteundersøgelse, der rummer ca. 80 % af en 

ungdomsårgang, og som bliver gentaget. 

Kommunesamarbejde

ADD har i 2014 i forbindelse med bevilling af 6 millioner 

SATS-puljekroner til fire kommuner i Danmark udviklet 

koncept for ’Antidoping-kommuner i Danmark’, som skal 

understøtte det forebyggende antidopingarbejde blandt 

unge lokalt i årene 2015-17. ADD’s konceptudvikling er 

sket med støtte fra Kulturministeriet. Lokale initiativer 

bliver som led i projektet igangsat med relevante 

personer fra de unges nærmiljø – f.eks. fra folkeskolen, 

ungdomsuddannelsesinstitutioner, ungdomsklubber, 

idrætsforeninger eller motions- og fitnesscentre. 

De fire udvalgte kommuner, som deltager i projektet 

er Hjørring, Aalborg, Odense og Holbæk. ADD har en 

koordinerende funktion i projektet. Erfaringerne fra 

projektet bliver opsamlet og kan tjene som inspiration 

til andre kommuner, der vil arbejde med forebyggelse af 

doping blandt unge.

Der har i lighed med tidligere år også i 2014 løbende været 

dialog med fagpersoner i bl.a. kommunale instanser om 

lokale udfordringer og ønsker om lokale indsatser for 

oplysning, uddannelse og forebyggelse af doping.
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Kontrol

ADD gennemførte i 2014 682 besøg (205 i 2012 og 608 

i 2013) i motions- og fitnesscentre fordelt således: 

de foreningsbaserede fitnesscentre (DGI/DIF/DFIF) 

178, DFHO-centre 338 og ADD-aftaler 166. Der er 

foretaget 431 dopingprøver. Der har været 155 sager, 

svarende til 36 % af de foretagne prøver. Det høje antal 

sager hænger sammen med, at de udførte kontroller er 

målrettet mod personer i risikogruppen. 

ADD arbejder også i motionsprogrammet løbende 

med kvalitet og målrettethed, og i den forbindelse 

er retningslinjer for dopingkontrol i fitnesscentre i 

2014 revideret og opdateret som led i den løbende 

kvalitetssikring.

I 2013 vedtog Folketinget, at Danmark skulle have 

et elektronisk register over dopingsanktionerede, 

der indeholder oplysninger om personer, der er 

idømt en dopingsanktion. På baggrund af støtte fra 

Kulturministeriet lancerede ADD Dopingregistret i 

september 2013. Dopingsanktioner kan derfor nu bedre 

opretholdes på tværs af fx fitnesscentre, da registret 

giver mulighed for at sanktioner på motionsområdet 

givet i ét fitnesscenter, kan opretholdes i alle aktuelle 

centre. Sanktionerede udøvere fra de øvrige områder 

vil dog også fremgå af registret. Arbejdet med at 

udbrede brugen af registret er fortsat i 2014 blandt 

andet via fitnesskonsulenterne, som løbende er i dialog 

med motions- og fitnesscentrene. ADD har i 2014 

desuden implementeret ny NemID-applet, så brugerne 

af Dopingregistret nu også kan tilgå det fra mobile 

platforme.

Samarbejde med myndigheder

ADD arbejder med at koordinere blandt forskellige 

parter involveret i dopingbekæmpelsen for at modvirke 

anvendelse og udbredelse af dopingmidler. Fokus 

på kriminaliteten bag doping er et centralt element 

i en effektiv og helhedsorienteret indsats over for 

dopingmisbrug i Danmark. Produktion, distribution, 

indsmugling og salg af de forbudte stoffer er en 

forudsætning for tilgængeligheden og den enkelte 

motionists – såvel som elite- og konkurrenceudøvers – 

brug af stofferne.

Der har i 2014 været et tættere samarbejde med 

Politiet end tidligere som konsekvens af, at Folketinget 

i december 2013 vedtog en ændring i straffeloven, 

så strafferammen for grov dopingkriminalitet blev 

forhøjet og dermed forbedrer politiets muligheder for 

at efterforske dopingsager. Dette har medført flere 

henvendelser fra Politiet om assistance i forbindelse 

med dopingkriminalitet.   

ADD har blandt andet et samarbejde med SKAT, hvor 

ADD især yder rådgivning til deres DOPING-projekt. I 

2014 er dette samarbejde suppleret med et tættere 

samarbejde med politiet i forhold til arbejdet med 

optrevling af sager inden for dopingområdet.

ADD har desuden indgået samarbejde vedrørende 

dopingkontrol af indsatte i Kriminalforsorgens 

regi samt afviklet oplæg for Kriminalforsorgens 

Uddannelsescenter. Derudover har ADD rådgivet 

politiet og Kriminalforsorgen i forbindelse med 

identifikation af beslag af dopingstoffer samt bidraget 

med sparring til undervisningsmateriale om doping til 

brug for elever på Politiskolen.
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Med hensyn til antallet af dopingprøver, som ADD 

foretager hvert år, bliver disse opg jort dels som ”det 

danske program”, der indeholder alle prøver i elite-, 

konkurrence- og motionsprogrammerne, og dels som 

”det nationale program”, der indeholder de prøver, der 

hører til WADA-indrapporteringen (prøver fra udøvere, 

der konkurrerer og dermed er direkte underlagt WADA 

koden). 

Anti Doping Danmark har i 2014 gennemført i alt 2.607 

prøver (2.546 i 2013) i det danske program, hvoraf 

1.743 hører til i det nationale program (1.719 i 2013). 

Tendensen i antidopingarbejdet går stadig mod mere 

målrettet prøvetagning – både i forhold til udøverne 

og til analyseindholdet – suppleret med oplysning 

og forebyggende arbejde. De prøver ADD tager, skal 

gennemgå mere avancerede analyser, og urinprøverne 

bliver suppleret med blodprøver. Disse forhold slår 

blandt andet igennem i antallet af blodprøver, der er 

steget fra 155 i 2012 til 218 i 2013 og til 291 i 2014 i det 

danske program.

I tillæg til de dopingkontroller, som Anti Doping Danmark 

tager i egne ADD-programmer, foretager ADD’s 

kontrollanter bestilte dopingkontroller for arrangører 

af store idrætsarrangementer i Danmark, typisk 

nationale eller internationale konkurrencer. Det har 

også været tilfældet i 2014, hvor ADD’s kontrollanter 

blandt andet har foretaget kontroller ved VM i 

Badminton, Post Danmark Rundt, VM i kørestolsrugby 

og VM i Master Vægtløftning.

Opsummering på tværs af organisationer og 

samarbejdspartnere

Antallet af prøver er nedenfor opgivet som hørende 

til dels ”det danske program” og dels som en del af 

”det nationale program”, der dækker de prøver, der er 

registreret i WADA-regi. I ”det nationale program”, der 

altså dækker prøver fra elite- og konkurrenceudøvere 

under DIF/TD, er der i alt taget 1748 prøver i 2014 

inklusive tilkøb af fem ekstraprøver fra specialforbund 

ved rekordsætning.

Når man opdeler prøverne for 2014 på forbund og 

organisationer ser det således ud:

2012 2013 2014

DIF/TD (nationale 

program)

1496* 1756** 1795***

Foreningsbaserede 

centre 

(DIF/DGI/DFIF)

104 42 41

Kommercielle 

Fitnesscentre

339 352/272# 343

Færøerne og 

Grønland

19 31 0

Professionel 

Boksning

18 20 24

Kontrol og analyse
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Dansk Bodybuilding & 

Fitness

10 0 0

Kriminalforsorgen 31 21/15# 51

Internationale/nat. 

Konkurrencer

118 240 267

Trav og galop 58 64 54

Internationale 

forbund/NADO’er

34 5 15

Øvrige tests 12 15 17
 

*   Inklusive tilkøb af 22 ekstra prøver fra specialforbund

** Inklusive tilkøb af 37 ekstra prøver fra specialforbund

*** Inklusive tilkøb af 11 ekstra prøver fra specialforbund

# På grund af fejl på laboratoriet måtte hhv. 80 og 6 prøver annulleres. Tallene 

rummer derfor hhv. 352 og 21 optagne prøver og hhv. 272 og 15 gældende 

prøver.

Der er gennemført i alt 1.743 planlagte prøver (1.456 

urin, 287 blod) på udøvere under DIF (i 2013: 1501 urin, 

218 blod = 1719). Forbund under DIF har herudover 

tilkøbt fem ekstra prøver i det nationale program i 2014, 

så det samlede tal bliver 1.748 prøver. Den overvejende 

del er udført i forbindelse med træning (68 %), og 99 

% er foretaget uden varsel. De mest kontrollerede 

idrætsgrene under DIF i 2014 er cykling (244), triatlon 

(164), fodbold (135), atletik (131), håndbold (123), 

svømning (112), roning (101), ishockey (92), styrkeløft 

(84), vægtløftning (74), kano og kajak (59).

Blodprofiler er udarbejdet på 70 udvalgte eliteudøvere 

i idrætterne atletik, cykling, kajak, roning, svømning og 

triatlon. Antallet af blodprøver er øget fra 218 i 2013 

til 229 i 2014.

I alt 295 kommercielle fitnesscentre havde 

samarbejdsaftale med ADD i 2014 imod 265 i 2013 

og dermed en nettotilgang på 30 centre. Der har ud 

over prøvetagning i de kommercielle fitnesscentre 

været i 504 konsulentbesøg (439 i 2013). I de 

foreningsbaserede centre (DGI/DFIF/DGI) har der 

været 178 konsulentbesøg (169 i 2013).

ADD gav i 2014 170 TUE-dispensationer. Fordelingen 

mellem de enkelte stofgrupper er nogenlunde uændret 

siden 2013 og fremgår for de hyppigste stoffer i 

nedenstående tabel. Heraf fremgår det, at astma/

allergi, ADHD og diabetes er de sygdomme, hvis 

medicinske behandling hyppigst fører til udstedelse af 

TUE i Danmark. 

Indholdsstof Sygdom Antal

Terbutalin Astma 58

Methylprednisolon Høfeber 30

Methylphenidat, fx 

ritalin

ADHD 30

Insulin Diabetes 10

Dopingsager

Der var i alt ni dopingsager fra prøver foretaget under 
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DIF fordelt på én eliteudøver, fem konkurrenceudøvere 

og tre motionister. Det svarer til 0,5 % af prøverne 

(0,9 % i 2013). Dopingsagerne fordeler sig således: 

rugby (3), taekwondo (1), roning (1), atletik (1), karate (1), 

styrkeløft (1) og boksning (1), hvoraf de tre sidstnævnte 

har fundet sted i motionsregi.

Dopingkontroller i de foreningsbaserede centre (DGI/

DFIF/foreningsfitness) har resulteret i fem sager 

svarende til 12 %. I de kommercielle fitnesscentre har 

der været 147 gældende sager svarende til 43 %.

Fordelingen af dopingsager i forhold til organisationer 

fremgår nedenfor:

2012 2013 2014

DIF 9 16 9

DGI 8 13 3

DFIF 0 0 2

Foreningsfitness 2 0 0

Fitnesscentre 

(kommercielle)

104 101## 147

Øvrige* 15 10 23

I alt 138 140 184

* Bl.a. Dansk Trav og Galop. Dansk Prof. Bokseforbund og Kriminalforsorgen.

## Der er i 2013 opsamlet 352 prøver i kommercielle fitnesscentre. Der har 

været rejst 121 sager. 

Specialiserede kontrollanter

ADD’s kontrollanter og fitnesskonsulenter forestår 

ADD’s kontrolarbejde. I 2014 har ca. 38 kontrollanter 

dækket hele landet og testet både motionister og elite-/

konkurrence-segmentet. Kontrollanterne har siden 

udgangen af 2012 været opdelt, så nogle kontrollanter 

tager kontroller i elite- og konkurrencesegmentet, 

imens andre tager kontroller i motions- og 

fitnessområdet – de såkaldte fitnesskonsulenter som 

ud over kontrolarbejdet også yder rådgivning ved deres 

besøg.

ADD har derfor også i 2014 opereret med specialiserede 

kontrollanter. Specialiseringen af kontrollanterne 

betyder, at de derved har ekspertisen til at løse netop 

den opgave, de bliver stillet over for på et endnu højere 

niveau. Uddannelsen af kontrollanterne vil i fremtiden 

også tage udgangspunkt i denne specialisering, hvilket 

der også er taget højde for i det igangsatte projekt 

vedrørende kontrollanterne som myndighedsudøvere.

Analyse

ADD sender alle prøver inden for elite- og 

konkurrenceområdet til analyse hos et WADA-

akkrediteret laboratorium i Oslo. Som nævnt i 

afsnittet om Eliteprogrammet har ADD desuden 

for at understøtte arbejdet med det biologiske pas 

etableret et centralt samarbejde med Bispebjerg og 

Frederiksbergs hospitalslaboratorium, så vi i Danmark 

nu med WADA’s godkendelse er i stand til at opfylde 

krav om hurtig analyse af blod fra danske udøvere.
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2014 har været præget af to store forandringstiltag på 

henholdsvis den internationale og den nationale bane.

Nyt WADA-kodeks

Internationalt blev det nye WADA-kodeks vedtaget 

ultimo 2013 med ikrafttræden 2015. 2014 har 

derfor været et år med fokus på implementering 

af ændringerne. Arbejdet har dels bestået i ved 

samarbejde med Kulturministeriet om at sikre, at dansk 

lovgivning lever op til kodekset, dels i samarbejde med 

DIF at udarbejde nyt nationalt regelsæt på baggrund 

af det nye WADA-kodeks. Disse indsatser har været 

vigtige for at sikre, at Danmark fortsat er compliant til 

koden og dermed godkendt af WADA. Som led i arbejdet 

med implementeringen af det nye WADA-kodeks i dansk 

lovgivning har ADD med støtte fra Kulturministeriet 

fået WADA-kodekset oversat til dansk.

Regelændringerne har samtidig betydet, at der i 2014 

har været arbejdet på fælles regler og retningslinjer 

inden for motions- og fitnessområdet i samarbejde 

med DGI, DIF, Dansk Firmaidrætsforbund og Dansk 

Fitness & Helse Organisation (DFHO). Arbejdet er fulgt 

op af et oplysningsarbejde, så alle der er underlagt 

kodeksets bestemmelser, er blevet og bliver oplyst om 

de relevante ændringer.

Det nye WADA-kodeks lægger op til et styrket 

samarbejde mellem antidopingmyndigheder og andre 

myndigheder såsom Politi og SKAT. Det har betydet, 

at ADD i 2014 også har haft fokus på at kunne leve 

op til både sikkerhedsmæssige, strukturelle og 

kompetencemæssige krav til det styrkede samarbejde. 

Ny dansk lovgivning på antidopingområdet

Nationalt har Kulturministeriets arbejde i 2013 og 2014 

med udredningen af idrættens økonomi og struktur 

også haft stor betydning for antidopingarbejdet. 

Udredningsarbejdet blev afsluttet primo 2014 og førte i 

maj 2014 til en politisk stemmeaftale og et efterfølgende 

lovarbejde. Den nye lovgivning på området blev vedtaget 

i december 2014. 

Den nye lov udvider ADD’s aktivitetsområder og styrker 

samtidig økonomien med en trinvis øgning af ressourcer 

over de næste fire år. ADD’s arbejde i andet halvår af 

2014 har været målrettet mod at kunne leve op til den 

nye lovgivning og at være klar til de nye muligheder, 

hvilket blandt andet indeholder kortlægning af behov 

for inddragelse af nye kompetencer samt udvikling af 

arbejdsmetoder. Blandt tiltagene har været en større 

omstrukturering af TUE-udvalget og dets arbejde 

samt igangsættelse af en proces for ansættelse af en 

jurist, der især kan arbejde med indbringelse af sager 

for dopingnævnet, som er nyt aktivitetsområde i ADD 

fra 2015.

Ny straffelov

Den danske straffelov blev ændret med virkning fra 

indgangen til 2014. Den nye straffelov betyder, at 

grov dopingkriminalitet nu kan straffes med op til 

seks års fængsel, hvilket indebærer flere beføjelser 

til politiet i forhold til at undersøge forhold, hvor 

doping er impliceret. Denne ændring sammenholdt 

med det reviderede WADA-kodeks’ fokus på styrkede 

myndighedssamarbejder, har også betydet øget 

aktivitet på efterforskningsområdet for ADD i 2014 og 

forventeligt yderligere i 2015 og fremefter.

Lovgivning m.m.
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Efterforskning som antidopingværktøj

ADD begyndte allerede i 2012 med udvikling af 

efterforskningsarbejde som et nyt relevant værktøj 

i antidopingarbejdet. Det er sket i samarbejde med 

de andre NADO’er, som også arbejder i dette felt, og 

arbejdet er fortsat i både 2013 og 2014 med henblik på 

udvikling af procedurer og metoder til at anvende dette 

nye værktøj i antidopingarbejdet.

Undersøgelse af doping i cykelsporten

Arbejdet med undersøgelsen af brug af doping i dansk 

cykelsport er fortsat i 2014. Michael Rasmussens 

indrømmelser i 2013 satte gang i et større 

opfølgningsarbejde i ADD i forhold til at få Michael 

Rasmussens oplysninger verificeret og i bredere 

perspektiv at afdække dansk cykelsports brug af 

doping. Michael Rasmussens sag berørte både DIF og 

dets Dopingudvalg samt ADD, og der har derfor under 

hele processen været tæt samarbejde mellem DIF og 

ADD. Michael Rasmussens sag blev afsluttet i 2013, 

imens det efterfølgende arbejde med afdækning af 

brugen af doping i dansk cykelsport er fortsat i 2014. 

ADD forventer, at arbejdet i samarbejde med DIF bliver 

afsluttet i 2015.

Stop Doping-linjen

ADD oprettede som følge af arbejdet med 

efterforskningen i 2013 en informationslinje, ”Stop 

Doping-linjen”, hvor man kan henvende sig med viden 

om dopingovertrædelser både inden for idrætten 

og i motions- og fitnessmiljøerne. Dette arbejde er 

fortsat i 2014, ligesom håndteringen af det er udviklet. 

Forsknings- og udviklingsvirksomhed

ADD støtter forskning med relevans for 

antidopingarbejdet for at kunne udvikle nye metoder, 

generere ny viden og øge interessen for at arbejde 

med antidopingområdet. ADD har i 2014 bevilget 

750t forsknings- og udviklingskroner fordelt på seks 

forskellige antidopingrelaterede projekter inden for tre 

fokusområder 1) Afgrænsning mellem kosttilskud og 

doping inden for idrætsspecifikke miljøer, 2) Ergogene 

stoffers virkning, bivirkning og målbarhed – med fokus 

på elite- og konkurrenceatleter, 3) Organisering bag 

doping. Forskningsstøtten vedrørende ét af de seks 

projekter blev senere i 2014 tilbageført, da projektet 

ikke kunne gennemføres. Læs eventuelt mere om de 

støttede projekter på antidoping.dk. 

Statens Institut for Folkesundhed udgav i 

maj 2014 en ADD-finansieret undersøgelse af 

unges perspektiver på træning, kost og brug af 

muskelopbyggende og præstationsfremmende midler. 

Rapporten er udarbejdet til brug for udvikling af 

forebyggelsesarbejdet blandt unge.

Med formålet at støtte forskning i forebyggelse af 

doping samt en overordnet interesse i udviklingen af 

effektive antidoping-uddannelsesværktøjer har ADD 

desuden støttet Institut for Idræt og Ernæring ved 

Københavns Universitet i ansøgning til Erasmus Plus-

projektet, der er finansieret af Europa-kommissionen. 

ADD har også bidraget som associate partner i 

forskningsansøgning fra Institut for Idræt og Ernæring 

ved Københavns Universitet til WADA’s Social Science 

Research Grant Program.



  
  #24    Anti Doping Danmark

           
           Årsberetning 2014    #25   

ADD tilstræber som vidensorganisation at være på 

forkant med den nyeste viden på antidopingområdet 

og har derfor også i 2014 deltaget i relevante 

forskningsseminarer og videnskabelige arbejdsgrupper 

på området.

Sikkerhed

ADD indledte allerede i 2013 et IT-sikkerhedsprojekt 

med det formål at optimere IT-sikkerheden. I 

forlængelse af udviklingen af ny IT-sikkerhedspolitik, 

er der i 2014 udviklet nye sikkerhedsprocedurer, 

forretningsgange og kontroller i ADD og i relation til 

samarbejdspartnere med henblik på at sikre et endnu 

højere sikkerhedsniveau og understøtte arbejdet i 

områderne og antidopingprogrammerne. Arbejdet 

med at implementere den nye IT-sikkerhedspolitiks 

forretningsgange er fortsat i 2014. Optimering af IT-

sikkerheden kan betragtes som en kontinuerlig og 

fortløbende proces.

Forvaltning

Der er i 2014 arbejdet med afdækningen af ADD’s 

behov og krav vedrørende nyt elektronisk sags- og 

dokumenthåndteringssystem (ESDH). Der er afsøgt 

forskellige muligheder og leverandører, og ADD 

forventer aftaleindgåelse og implementering i 2015.

Derudover besvarer ADD løbende de anmodninger om 

aktindsigt, som modtages fra borgere eller journalister 

i henhold til forvaltnings- og offentlighedsloven.
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Et stærkt samarbejde på tværs af grænser er en 

forudsætning for at kunne bekæmpe udbredelsen af 

doping. ADD støtter derfor internationale konventioner 

og aftaler om antidoping og bidrager med faglig 

kompetence og erfaring i det omfang og fora, hvor det 

er muligt. 

ADD’s internationale arbejde har som omtalt i 

afsnittet om ’Lovgivning mm.’ i 2014 i samarbejde 

med Kulturministeriet i høj grad været rettet mod 

implementering af nyt WADA-kodeks i dansk lovgivning 

og nationale antidopingregler for henholdsvis 

konkurrence- og motionsområdet med virkning fra 

2015.

I 2014 har ADD derudover deltaget i en række 

internationale møder, konferencer og arbejdsgrupper 

og holdt oplæg i international sammenhæng for derved 

at bidrage til og præge udviklingen af området og styrke 

ADD’s internationale samarbejde og relationer. ADD har 

i den forbindelse bl.a. deltaget i IADA-møde, flere møder 

under Europarådet (CAHAMA), møder i Monitoring and 

Advisory Groups, WADA-symposier, møder med øvrige 

NADO’er, mv. ADD har her bl.a. præget behandlingen af 

flere væsentlige forhold, som fx global harmonisering, 

compliance med WADA-kodekset, medicinske 

dispensationer (TUE), den praktiske implementering af 

det biologiske pas, styrkelse af laboratoriesamarbejder, 

efterforskning og doping som samfundsproblem. 

ADD har desuden formandskabet og derigennem 

indflydelse i en INADO-arbejdsgruppe vedr. 

implementeringen af nyt teknisk WADA-dokument 

(TDSSA), som har til formål at øge kvaliteten i 

kontrolarbejdet, og deltager samtidig i nordiske 

arbejdsgrupper vedrørende udvikling af kontrol og 

efterforskningsarbejde, oplysning og forskning.

Europarådet monitorerer løbende udvalgte landes 

antidopingsystemer. ADD har i 2014 deltaget i 

Europarådets monitorering og afrapportering 

af Albaniens antidopingsystem med henblik på 

harmonisering af antidopingarbejdet internationalt.

ADD har i 2014 i samarbejde med andre nordiske lande 

fortsat videreudviklingen af det biologiske pas i Nordic 

Athlete Passport Management Unit (NAPMU), som 

giver ADD bedre muligheder for håndtering af data, 

udvikling af passene, få ekspertevalueringer og rejse 

sager i henhold til WADA’s retningslinjer.

I tillæg hertil samarbejder ADD dagligt med internationale 

forbund og andre nationale antidopingorganisationer 

for herved at fremme koordinering og harmonisering, 

ligesom efterforskningsarbejdet har betydet yderligere 

international koordinering og samarbejde for ADD i 

2014 med NADO’er, internationale forbund, m.fl. ADD’s 

internationale arbejde i forbindelse med undersøgelsen 

af brugen af doping i dansk cykelsport er blandt andet 

sket med støtte fra Kulturministeriet til afholdelse af 

rejseomkostninger, mv.

Internationalt samarbejde
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Anti Doping Danmark har i 2014 opnået indtægter på i alt 

18,0 mio. kr., heraf 13,4 mio. kr. fra de faste bidragsydere: 

Kulturministeriet, Danmarks Idrætsforbund, Team 

Danmark, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og 

Dansk Firmaidrætsforbund.

De samlede udgifter på 19,6 mio. kr. er anvendt på 

følgende hovedomkostningsgrupper:

• Kontrolvirksomhed

• Oplysning og forebyggelse

• Øvrige aktiviteter

• Administration, m.v.

Af de samlede midler anvendt i 2014 er 55 % anvendt til 

kontrolvirksomhed, og 21 % til oplysning og forebyggelse. 

Til bestyrelse og administration er anvendt 20 %. 

I administration indgår blandt andet direktionsløn 

samt omkostninger til udviklingsarbejde inden for 

sikkerhedsoptimering. Sammenholdt med at ADD er 

en lille organisation med mange opgavetyper, der skal 

administreres, betyder det, at administrationsandelen 

er relativ høj.

Økonomi

Kontrolvirksomhed

Oplysning og forebyggelse

Øvrige aktiviteter

Administration

4%

21%

55%

20%

Økonomi - fordeling

Regnskabet for 2014 udviser et underskud på 1,7 mio. 

kr., hvilket anses for tilfredsstillende, idet der har 

været planlagt en reducering af egenkapitalen til ca. 

1,5 mio. kr. 

Indtægterne er en smule højere end budgetteret, hvilket 

især skyldes øget aktivitet under øvrige indtægter på 

grund af en del større internationale arrangementer 

med øget fokus på målrettede analyser, særligt EPO. 

Dette er afspejlet i øgede analyseudgifter. 

Regnskabets balancesum udgør 6,5 mio. kr. og har en 

positiv egenkapital på 1,5 mio. kr.
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Regnskab 2014

RESULTATOPGØRELSE   Note 2014

Budget 

2014 2013

  i t.kr. i t.kr. i t.kr.

INDTÆGTER    

     

Tilskud, Kulturministeriet   4.717 4.752 4.701

Tilskud, Danmarks Idrætsforbund   2.702 2.715 2.688

Tilskud, Team Danmark   3.989 4.009 3.969

Tilskud, DGI   1.557 1.565 1.550

Tilskud, DFIF   468 471 466

Tilskud ISM oplysning og forebyggelse   583 600 600

DFHO Fitnesscentre   1.296 1.300 1.258

Tilskud KUM Fitness/motions 2012/2013   0 0 256

Tilskud KUM Fitness/motions 2013/2014   488 621 252

Tilskud KUM register   41 0 533

Ekstra tilskud Efterretning KUM   0 0 97

Oversættelse Int. Antidoping Kodeks KUM   68 0 0

Forsikringserstatning   139 0 0

Øvrige indtægter  1 1.865 1.400 1.638

I alt   17.913 17.433 18.008

     

OMKOSTNINGER    

     

Bestyrelsen 2 232 290 236

Administration 3 3.604 4.831 4.286

Kontrolvirksomhed 4 10.887 9.756 9.084

Oplysning og forebyggelse 5 4.193 4.496 3.997

Medicin/TUE 6 104 196 99

Forskningsvirksomhed 7 400 1.010 881

Kvalitetssystem og -ledelse 8 27 98 74

Internationalt arbejde 9 155 160 135

Omkostninger i alt   19.602 20.837 18.792

Årets resultat    -1.689 -3.404 -784 

Disponering

Overført til egenkapital   -1.689 -3.404 -784
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 BALANCE   2014 2013

  i t.kr. i t.kr.

     

AKTIVER    

     

Omsætningsaktiver    

Tilgodehavender

Tilgodehavende, debitorer  44 319

Forudbetalt  34 59

Tilgodehavender, diverse 38 8

Tilgodehavender i alt 116 386

     

Likvide beholdninger 6.341 9.088

Omsætningsaktiver i alt 6.457 9.474

 AKTIVER I ALT 6.457 9.474 

     

PASSIVER    

Egenkapital    

Egenkapital, primo 3.221 4.005

Overført resultat -1.689 -784

Egenkapital i alt 1.532 3.221

     

Kortfristede gældsforpligtelser    

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.571 1.357

Forudbetalt tilskud, Kulturministeriet m.v. 1.372 1.883

Feriepengeforpligtelse 833 667

Anden gæld 1.149 2.346

Gældsforpligtelser i alt 4.925 6.253

     

PASSIVER I ALT   6.457 9.474
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Anti Doping Danmark

Anti Doping Danmark bekæmper i samarbejde med regeringen og 

idrættens organisationer brugen af doping i både elite-, 

konkurrence- og motionsidrætten i Danmark. 

Desuden samarbejder Anti Doping Danmark med WADA og andre 

internationale organisationer om at fremme dopingfri idræt 

internationalt. 

Læs mere på www.antidoping.dk

Anti Doping Danmark
Årsberetning
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