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Forord

v. Mette Hartlev, bestyrelsesformand 2013-2016

Med udgangen af 2012 måtte Anti Doping Danmark 

både sige farvel til sin formand gennem otte år, Jens 

Evald, og til seks bestyrelsesmedlemmer, som efter to 

perioder ikke kunne genudpeges. Jens Evald har I sin 

formandsperiode bidraget betydeligt til opbygningen 

og udviklingen af Anti Doping Danmark i et tæt og 

engageret samarbejde med den øvrige bestyrelse 

– en indsats som har haft uvurderlig betydning for 

antidopingarbejdet i Danmark.

Da jeg i 2013 fik mulighed for at træde til som formand 

for Anti Doping Danmark, var det ikke svært at sige ja. 

De idrætsetiske og sundhedsmæssige udfordringer, 

som anvendelse og misbrug af doping rejser i forhold 

til både motions- og konkurrenceidræt, og for voksne 

såvel som meget unge mennesker, 

er en væsentlig samfundsmæssig 

problemstilling, som kalder på en 

fokuseret og sammenhængende 

indsats. Antidopingarbejdet synes 

vigtigere end nogensinde, og jeg ser 

frem til at bidrage til dette sammen med en kompetent 

bestyrelse, som både repræsenterer kontinuitet og 

fornyelse. 

Antidopingarbejdet i 2013

2013 har været et begivenhedsrigt år for ADD. 

Sekretariatet har arbejdet fokuseret og energisk 

på at realisere de strategiske målsætninger inden 

for en lang række områder. ADD’s arbejde er præget 

af det paradigmeskift, som blev introduceret i 2012 

med de sammenhængende antidopingprogrammer for 

henholdsvis elite-, konkurrence- og motionssegmentet. 

I disse programmer tilrettelægges indsatsen nuanceret 

og intelligent, og med en bred variation af værktøjer, 

som er tilpasset og målrettet de enkelte målgrupper. 

Alt sammen med henblik på at sikre maksimal effekt 

og udnyttelse af ressourcerne. Med det udgangspunkt 

har ADD inden for de tre programmer skabt synlige 

resultater inden for bl.a. områderne ’Oplysning og 

forebyggelse’ og ’Kontrol og analyser’, som hører til 

ADD’s absolutte kerneydelser..

I 2013 fik vi således bl.a. lanceret en ny og mere 

brugervenlig hjemmeside, udviklet en APP og udvidet 

rådgivningen på Dopinglinjen betydeligt. Vi fik ligeledes 

fokuseret kontrolindsats med mere målrettet og 

intelligent testning og taget et vigtigt skridt fremad 

med det biologiske pas. 

Styrkelse af de regler og lovgivning, som sætter 

rammer for den danske dopingbekæmpelse, har også 

krævet opmærksomhed.  Udkastet 

til et nyt WADA-kodeks, som var 

blevet udformet med bidrag fra en 

bred vifte af aktører, herunder ADD, 

blev vedtaget i efteråret, og det 

reviderede kodeks træder i kraft i 

2015. Med det nye kodeks bliver det bl.a. muligt at 

sanktionere hårdere i grovere dopingsager samtidig 

med, at der er fokus på atleternes retssikkerhed. Her 

i landet har Folketinget forhøjet strafferammen for 

grove dopingovertrædelser som fx produktion, salg 

og distribution af doping. Den højere strafferamme 

giver politiet mulighed for at anvende mere indgribende 

efterforskningsmidler som overvågning og aflytning i 

indsatsen mod dopingens bagmænd.

Antidopingarbejdets fremtid

Danmark er langt fremme i antidopingarbejdet og er 

internationalt set blandt de forreste i feltet. Hvis den 

position skal bevares – og det skal den – kræver det 

flere ressourcer.

“Antidopingarbejdet 
synes vigtigere end 
nogensinde”
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Vi har alle en interesse i at styrke arbejdet for fair, renere 

og sundere idræts- og motionsmiljøer. Udviklingen 

inden for doping går imidlertid rivende hurtig, og hvis 

man skal kunne følge med bagmændene og de udøvere, 

som opererer på den forkerte side af reglerne, kræver 

det kontinuerligt nye indsatser. Dyre analysemetoder, 

ressourcekrævende værktøjer som fx det biologiske 

pas, og langvarig, kompleks efterforskning presser 

budgettet. Hvis vi skal holde trit med den brede indsats, 

som er påkrævet i både elite- og konkurrenceidrætten 

og på motions- og fitnessområdet, er der således brug 

for et markant løft af antidopingarbejdet. 

Kvalitet koster. Det er derfor også afgørende, at den 

store interesse, idrætten såvel som samfundet har i et 

stærkt og uafhængigt Anti Doping Danmark, afspejles 

i forbindelse med den ressourceallokering, der følger i 

kølvandet på Kulturministeriets udredning af idrættens 

økonomi og struktur, som afsluttes i 2014.
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Bestyrelsen fik i 2013 følgende sammensætning:

• Mette Hartlev, formand, prof., dr. jur. på Københavns Universitet (udpeget af KUM) 

• Lene Volke Roesen, Stabschef, Syd- og Sønderjyllands 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 DCU (repræsentant for eliteidrætstrænerne)

* Thomas Bagge Olesen er beskikket til Anti Doping Danmarks bestyrelse per 1. september 2013 – 

Line Saletta blev afbeskikket per 28. oktober 2013.

Ansvarsområder og opgaver

Anti Doping Danmark har til opgave at fremme bekæmpelsen af doping i idræt. Ifølge Lov om 

fremme af dopingfri idræt skal Anti Doping Danmark varetage følgende opgaver:

1. Dopingkontrol 

2. Oplysningsvirksomhed 

3. Forsknings - og udviklingsvirksomhed vedr. 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. 

Anti Doping Danmark udfører således dopingkontrol både inden for den organiserede idræt og 

inden for uorganiseret idræt; herunder fitness og styrketræning, samt varetager informations-, 

rådgivnings- og kampagneopgaver nationalt og internationalt.

Anti Doping Danmark
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Kontrol og oplysnings-

Anti Doping Danmarks (ADD) arbejde udgøres 

overordnet set af særligt to væsentlige 

værktøjer: Oplysningsvirksomhed og dopingkontrol. 

Oplysningsvirksomhed fordi information om dopings 

negative indflydelse på bl.a. fairness i idrætten og 

indvirkningen på helbredet skal søge at minimere 

antallet af dopingmisbrugere. Kontrol af udøveres 

evt. brug af doping, fordi dopingkontroller fortsat 

er et nødvendigt værktøj i arbejdet for at begrænse 

dopingens udbredelse i Danmark trods en målrettet og 

forebyggende oplysningsindsats.

Sammenhængende antidopingprogrammer

Der arbejdes med både oplysningsvirksomhed 

og kontrol på tværs af de sammenhængende 

antidopingprogrammer, som ADD har struktureret 

sin tilgang til udøverne i, hhv. eliteprogrammet, 

konkurrenceprogrammet og motionsprogrammet.

I 2013 er de sammenhængende antidopingprogrammer 

fuldt implementeret, og der er blevet arbejdet målrettet 

med fokuserede aktiviteter til de tre idrætsmiljøer: 

eliteidræt, konkurrenceidræt 

og motionsidræt. 

Kontrol

Især kontrollantarbejdet 

har i 2013 undergået en 

revision, hvor de enkelte kontrollanter i højere grad 

er blevet specialiseret inden for enten elite- og 

konkurrenceområdet eller inden for motionsområdet.

Det overordnede arbejde med kontrol og analyser 

har i 2013 især haft fokus på implementeringen af 

de mere målrettede og avancerede metoder. Der er 

mindre fokus på kvantitet (antal af prøver udført) 

og større fokus på kvalitet og målrettethed. Det har 

betydet, at der har været arbejdet med en ny model for 

risikovurdering, der benyttes til mere præcis udpegning 

både med hensyn til atleter og hold og til tidspunkter, 

hvor der er størst risiko for, at doping optræder. Dette 

giver mulighed for både større målrettethed og for 

at minimere antallet af de omkostningstunge prøver. 

Hertil har der i 2013 været arbejdet med udviklingen af 

det biologiske pas, som er et af de nyere værktøjer, der 

vinder indpas.

Med hensyn til antallet af prøver som tages hvert 

år, opgøres disse 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 

under DIF/TD). 

Oplysning

Oplysningsarbejdet har i 2013 overordnet været præget 

af udvikling af webbaserede løsninger og dertil hørende 

udvikling af hjemmesidens fremtoning og indhold. 

I tillæg hertil har ADD fået nyt logo og designlinje. 

Der er især arbejdet 

med udvikling af ADD’s 

rådgivningsfunktion, 

så den fremstår 

mere tilgængelig og 

brugervenlig. Det har 

betydet, at bl.a. Dopinglinjen, der kun var bemandet 

to gange to timer om ugen, nu er integreret i 

rådgivningsfunktionen, således at telefonen er åben 

og bemandet fra 8.30-16 alle hverdage. Skolesiden, der 

henvender sig til skolelever, har fået en trinvis hjælp til 

hvordan man kan finde oplysninger til opgaveskrivning.

ADD har desuden fået udviklet en APP til smartphones, 

således at præparatfortegnelsen og dopinglisten kan 

hentes herfra.

virksomhed

“I 2013 er de sammenhængende
antidoping-programmer fuldt
implementeret”
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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. Med sofistikeret 

menes, at ADD med indførelsen af blodprofiler for 

udvalgte eliteudøvere anvender de nyeste metoder 

inden for dopingkontrol. Med kvalitativt menes, at 

ADD prioriterer at teste udvalgte udøvere på de mest 

relevante tidspunkter. Med intelligent menes, at ADD 

bygger og udvikler 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 bl.a. af: 

• Kontrol af udøverne

• Oplysning og rådgivning om antidopingreglerne 

til udøverne 

• Samarbejde med specialforbund

Kontrol

Kontrolindsatsen for eliten er målrettet den enkelte 

eliteudøver. Den prioriterede testgruppe bestod 

i 2013 af 85 individuelle udøvere og 5 A-landshold 

samt U21 fodboldlandshold. Heraf var 75 atleter 

omfattet af indberetning af opholdsoplysninger 

dagligt (whereabouts). 68 udøvere har indgået i 

blodprofilarbejdet i 2013. Samtlige vinter-OL deltagere 

indberettede whereabouts forud for legene i 2014.

Der blev foretaget 504 urinprøver og 207 blodprøver 

(28 % af prøverne i det danske program). Der har ikke 

været sanktioner på bagrund af prøver foretaget af 

ADD i elitesegmentet.

Whereabouts

ADD kontrollerer udøverne i de prioriterede testgrupper 

uden for konkurrence, da det ofte er her, 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. 

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 2013 har ADD udstedt 6 advarsler til udøvere for ikke at 

være det angivne sted ved en uanmeldt dopingkontrol 

(missed test). De 6 advarsler har dog ikke betydet, at 

nogen udøvere har modtaget en dopingsanktion i 2013.

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. 

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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Overtrædelser af Whereabouts-reglerne 

2009 2010 2011 2012 2013

Missed tests

(mgl. tilstedev.)
3 4 6 4 6

Filing failures

(mgl. indberet.)
2 2 0 0 0

Det Biologiske pas

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

højne kvaliteten er arbejdet med det biologiske pas, som 

har taget fart i 2013. Opbygningen af bl.a. blodprofiler 

begyndte i 2011, og ADD har derfor i dag god erfaring 

i at arbejde med dette område. For at kunne benytte 

det biologiske pas til bevisførelse og dermed grundlag 

for en eventuel dopingsag, skal det være kompatibelt 

med WADA’s guidelines. Bl.a. skal prøverne analyseres 

på et WADA-godkendt laboratorium, og der skal 

være udpeget anerkendte eksperter, der kan vurdere 

eventuelle udsving i profilerne og baggrunden for disse 

udsving. 

 

Faktaboks

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 bagrund af gentagne prøver (blod og urin) fra 

samme udøver udarbejdes 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 dopingkontrollerne 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.

At ADD nu kan føre en sag på baggrund af det biologiske 

pas, er derfor også en af 2013’s helt store landvindinger.

For at understøtte arbejdet med det biologiske 

pas, har ADD etableret et centralt samarbejde med 

Bispebjerg og Frederiksbergs hospitalslaboratorium. 

Det er i 2013 lykkedes at få en godkendelse fra WADA 

igennem, så vi i Danmark nu er i stand til at opfylde krav 

om hurtig analyse af blod fra danske udøvere. Data 

herfra kan dermed indgå i en profil, der kan benyttes 

som udgangspunkt for en sagsførelse.

Arbejdet med det biologiske pas er under udvikling på 

flere områder. ADD har således oprettet steroidprofiler 

for samtlige udøvere i det biologiske pas samt 

indsamlet prøver til analyse for markører til sporing af 

væksthormon i udvalgte idrætsgrene.

 

ADD har knyttet den fornødne ekspertise på området 

til organisationen og har i samarbejde med de øvrige 

nordiske lande oprettet en enhed til håndtering af data, 

eksperter samt udvikling af de biologiske pas: Nordic 

Athlete Passport Management Unit (NAPMU).

Netop arbejdet med det biologiske pas og dermed 

muligheden for at afsløre dopingmisbrug uden at spore 

det aktuelle stof i en prøve men påvise virkningerne 

heraf i profilen, giver nye væsentlige muligheder i det 

danske antidopingarbejde. Ved at fokusere på virkningen 

af dopingstofferne imødekommes det problem, at 

“At ADD nu kan føre en sag 
på baggrund af det biologiske 
pas, er en af 2013’s helt store 
landvindinger”
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nyudviklede dopingpræparater ikke indledningsvist er 

med i de almindelige prøveanalyser, og at der derved 

kan være mulighed for ikke at blive sporet i analyserne 

i en periode.

Antal udøvere fordelt på sportsgrene med biologiske 

profiler (blod) i hhv. 2012 og 2013 

Sportsgren 2012 2013

Atletik 6 10

Cykling 7 16

Kano/kajak 8 7

Roning 12 9

Svømning 9 11

Triatlon 11 15

I alt 53 68

  

Oplysning og rådgivning

Det er i 2013 blevet endnu lettere for atleterne 

at søge information og indrapportere oplysninger 

og ansøgninger. ADD har fået udviklet en APP til 

smartphones, som skal gøre det nemt for danske 

atleter og deres støttepersonale at holde sig 

orienteret om dansk medicins dopingstatus. Ved 

at downloade app’en kan danske atleter nemt tilgå 

dopinglisten og fortegnelsen over præparater, så de 

hurtigt kan få overblik over al medicin, som udgives i 

Danmark. Atleterne kan få direkte besked, når medicin 

ændrer status i forhold til Dopinglisten, så de kan sikre 

sig, at den medicin de bruger, er tilladt.

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 kan fra og med 2013 tilgås elektronisk. 

ADD gav i 2013 195 TUE-dispensationer til 193 udøvere 

fordelt på 25 forskellige stoffer og 37 forbund.

Endelig er den nye WADA-whereabouts-APP til 

smartphones i 2013 formidlet og i brug af den prioriterede 

testgruppe, hvilket gør udøverne i stand til både at 

rapportere og ændre deres whereabouts via fx iPhone. 

Samarbejde med specialforbund

ADD er løbende i dialog med specialforbundene, 

både i det daglige arbejde og i forbindelse med 

afholdelse af konkurrencer og stævner. I dialogen 

med forbundene har ADD samtidig mulighed for 

at bearbejde den generelle holdning til doping ved 

bl.a. at gennemgå forbundenes antidopingpolitik. 

Stigende udgifter

Med indførslen af de mere sofistikerede 

antidopingprogrammer følger en forøgelse af 

omkostningerne. Både mht. den generelle administration 

af programmet og udgiften til den enkelte kontrol. Det 

skyldes flere faktorer. 

Det biologiske pas er omkostningsfuldt at drive og 

gennemføre. Prøverne skal analyseres for flere stoffer 

end tidligere, hvilket gør analysen mere kompleks at 

foretage og dermed dyrere. Når ADD går mere målrettet 

efter specifikke udøvere, bliver flere af kontrollerne 

foretaget internationalt og/eller individuelt, hvilket øger 

udgifter til rejseomkostningerne for kontrollanterne. 

Den internationale testning skyldes, at mange 

danske topudøvere bor eller træner i udlandet, og 

det er nødvendigt at tage testene på helt specifikke 

tidspunkter for at kunne spore evt. ulovlige stoffer. 

I det omfang det er muligt, samarbejder ADD 

med internationale antidopingorganisationer om 

gennemførsel af kontrol af danske udøvere i udlandet.
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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. 

Faktaboks

Konkurrenceområdet dækker alle de 

sportsudøvere, som dyrker idræt under DIF i 

konkurrencesammenhænge. Der er udøvere 

på niveau lige under eliten, som dækker både 

ungdoms-, senior og veteranudøvere.

Indsats mod doping på konkurrenceniveau

ADD’s konkurrenceprogram består bl.a.:  

• Kontrol

• Information til udøverne

• Samarbejde med specialforbund

Kontrol

Kontrolprogrammet indeholder udelukkende urinprøver 

og er baseret på at nå bredt omkring i relevante 

idrætter. Der har i 2013 været fokuseret på at nå 

udvalgte holdidrætter bl.a. med test i 1. division og på 

supermotionister i atletik, triatlon og cykling. Der blev 

foretaget 941 dopingtest, heraf 11 som blodprøver, 

i konkurrenceprogrammet, hvilket svarer til 37 % af 

prøverne taget i det danske program. Disse prøver gav 

anledning til 5 sager.

 

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 har i samarbejde 

med udvalgte forbund startet en udviklingsproces, hvor 

de særlige udfordringer for den enkelte sportsgren 

afdækkes. Det er hensigten i højere grad at arbejde med 

kulturændringer og holdninger og dermed forebyggelse 

inden de når eliteniveau.

ADD formidler med det sigte information til udøvere, 

trænere, klubber mv. om antidopingreglerne, forbudte og 

tilladte præparater og den generelle skadelige virkning 

ved doping. Det sker gennem foldere og websites og i 

dialogen ved opkald og mails fra udøvere og trænere. 

ADD holder desuden oplæg om antidopingarbejdet for 

fx sportsklubber og lokale foreninger.

Dialog og samarbejde

På baggrund af dialogen og samarbejdet med 

specialforbund og udøvere får ADD desuden viden om, 

hvor de enkelte forbund eventuelt har udfordringer. 

Herved kan ADD sætte ind med forebyggelse, 

information og evt. kontrol rettet specifikt mod et 

problemområde, som fx dopingproblemerne hos +40 

atleter, de såkaldte ’supermotionister’, som der fortsat 

er skærpet fokus på. Gruppen består af amatørudøvere, 

som træner resultatorienteret og derfor placerer sig 

imellem elite- og motionistniveauet.

Konkurrenceprogrammet
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Indsatsen mod motionsdoping er primært fokuseret 

på de udøvere under DIF, som udelukkende 

træner på motionsniveau i idrætterne styrkeløft 

og vægtløftning, samt medlemmer under DGI, 

Firmaidrætten, Foreningsfitness (samlet betegnelse: 

foreningsbaserede centre) samt 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.

Anti Doping Danmark arbejder for at skabe et rent og 

trygt træningsmiljø i landets motions- og fitnesscentre 

og påvirke motionisterne til at vælge en sund og dopingfri 

træning. Modsat elite- og konkurrenceniveauet er 

målet for dopingmisbrugerne på motionsniveau ikke 

nødvendigvis at vinde en konkurrence, men snarere at 

skyde genvej til en stor krop uden at tage højde for de 

helbredsmæssige risici.

Faktaboks

Motionssegmentet består af de udøvere under 

DIF, som udelukkende træner på motionsniveau 

i idrætterne styrkeløft og vægtløftning, 

samt medlemmer under DGI, Firmaidrætten 

og Foreningsfitness (samlet betegnelse: 

foreningsbaserede centre) samt de kommercielle 

fitnesscentre, som samarbejder med ADD.

Indsats mod motionsdoping

ADD’s motionsdopingprogram består bl.a. af: 

• Oplysning, forebyggelse og samarbejde med 

fitnesscentrene

• Kontrol

• Samarbejde med myndigheder

Oplysning, forebyggelse og samarbejde

I 2013 har vi implementeret det koncept inden for 

motions- og fitnessområdet, der blev udviklet i 2012, 

og som indeholder både den dialogbaserede indsats, 

der bygger på kørende fitnesskonsulenter samt 

forebyggende indsats baseret på tæt samarbejde med 

de enkelte fitnesscentre med udgangspunkt i deres 

dagligdag. ADD har derudover i 2013 allokeret ressourcer 

til fokus på udvikling af tiltag på kommunikations- og 

forebyggelsesområdet i samarbejde med motions- og 

fitnesscentrene og deres organisationer.

Som følge af implementeringen af det nye koncept 

for motionsprogrammet med kørende konsulenter 

og fokus på det forebyggende arbejde indeholder 

programmet nu en kombination af henholdsvis dialog- og 

synlighedsbesøg henholdsvis kontrolbesøg, hvor linjen 

ikke er skarpt optrukket. Dialog- og synlighedsbesøgene 

får stadig mere plads, hvor nøgleordene er målrettethed, 

fællesskab og samarbejde om forebyggelse af doping i 

motions- og fitnesscentrene. Der indsamles primært 

dopingprøver fra udøvere, 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/kontrol, 

hvorefter der kan rykkes ud.

Samtidig foretager ADD i sin dialog med centrene en 

indsamling af viden for at kunne få en indikation af 

omfanget af dopingmisbrug og hvilke områder, der 

kræver yderligere indsats. Disse oplysninger bruger 

ADD til at optimere og målrette sit kontrol- og 

oplysningsarbejde fremadrettet. 

Undersøgelse: Doping blandt unge

Der er desuden iværksat et samarbejde med Statens 

Institut for Folkesundhed i forhold til at få belyst 

omfanget og karakteren af doping hos unge og 

indsamlet data til grundlag for evaluering af fremtidige 

Motionsprogrammet
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kampangers og informationsindsatsers virkning. 

Konkret indgår der nu en række dopingrelaterede 

spørgsmål i en kohorteundersøgelse, der rummer ca. 

80 % af en ungdomsårgang, og som gentages. Dertil 

er i iværksat en kvalitativ undersøgelse af bagrund og 

bevæggrund for unges dopingbrug.

Ny hjemmeside

En stor del af ADD’s nye hjemmeside, som gik i luften 

i august 2013, er bl.a. målrettet motionssegmentet, 

hvor man som motionist, skolebørn, unge og andre 

interesserede kan søge information om doping og 

antidopingarbejdet.

Kommunesamarbejde

ADD har i 2013 fortsat samarbejdet med Aalborg 

Kommune i et lokalt antidopingprojekt. Formålet er at 

øge de lokale kompetencer på området og skabe en 

forankret lokal indsats blandt de relevante faggrupper 

i kommunen bl.a. med fokus på at støtte og vejlede unge 

til ren og sund træning. Her har ADD bidraget med 

rådgivning, kampagnemateriale og foredrag.

 

Sidst i 2013 blev der desuden bevilget satspuljemidler 

til kommunale satsninger inden for antidopingarbejdet. 

Denne indsats vil blive til i et samarbejde mellem 

Kulturministeriet, Sundhedsministeriet og Anti Doping 

Danmark. ADD er tiltænkt en koordinerende funktion 

og skal i 2014 bidrage med konceptudvikling og –

beskrivelse.

Kontrol

I 2013 blev der gennemført 608 besøg (205 i 

2012) i motions- og fitnesscentre fordelt således: 

Foreningsfitness/DFIF 169, DFHO-centre 324 og ADD-

aftaler 115. 

I 2013 har ADD foretaget 483 dopingprøver (19 % af 

prøverne i det danske program). Der har været 125 

sager svarende til 31 % af de foretagne prøver. De 

udførte kontroller har været målrettede mod personer 

i risikogruppen. 

Dopingregistret.dk

I april vedtog Folketinget med virkning fra 1. juli 2013 at 

ændre Lov om fremme af dopingfri idræt til at omfatte 

et elektronisk register over dopingsanktionerede, 

der indeholder oplysninger om personer, der er idømt 

en dopingsanktion. ADD fik til opgave at udvikle og 

administrere dette register, og efter et omfattende 

udviklingsarbejde lancerede ADD dopingregistret.

dk i september 2013. Dopingsanktioner kan nu bedre 

opretholdes på tværs af bl.a. 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.

Samarbejde med myndigheder

Skarp opmærksomhed rettet mod dopingkriminaliteten, 

er et vigtigt element i en effektiv indsats over 

for dopingmisbruget, da produktion, distribution, 

indsmugling og salg af de forbudte stoffer er 

forudsætningen tilgængeligheden og den enkelte 

motionists – såvel som elite- og konkurrenceudøvers – 

brug af stofferne.

ADD har derfor gennem de seneste år og også i 

2013 arbejdet tæt sammen med SKAT’s DOPING-

projekt under smuglerikontrollen. Der er i projektet 

afsat ressourcer til målrettede og analysebaserede 

aktioner på dopingstoffer. Dette har ført til flere 

beslag af dopingstoffer og af dopingstoffer i ren 

wform samt effekter relevante for illegal produktion af 

dopingmidler. Derudover har ADD rådgivet  Politiet og 

Kriminalforsorgen i forbindelse med identifikation af 



“Dialog- og synlighedsbesøgene får 
stadig mere plads, hvor nøgleordene 
er målrettethed, fællesskab og 
samarbejde om forebyggelse af doping 
i motions- og fitnesscentrene”

beslag af dopingstoffer.

Højere straf for grov dopingkriminalitet

Muligheden for i endnu højere grad at kunne samarbejde 

og udveksle oplysninger med Politiet blev udvidet i 

2013, idet Folketinget den 19. december vedtog en 

ændring i straffeloven, så strafferammen for grov 

dopingkriminalitet forhøjedes og dermed forbedrer 

politiets muligheder for at efterforske dopingsager.



“ADD lancerede dopingregistret.dk i 
september 2013. 

Dopingsanktioner kan nu bedre 
opretholdes på tværs af bl.a.
fitnesscentre”
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Anti Doping Danmark har i 2013 gennemført i alt 2546 

prøver (2.239 i 2012) i det danske program, hvoraf 

1719 hører til i det nationale program (1428 i 2012).  

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 der tages, skal 

gennemgå mere avancerede analyser, og urinprøverne 

suppleres med blodprøver. Dette afspejles blandt 

i antallet af blodprøver, der er steget fra 155 i 

2012 til 218 i 2013. Hertil kommer et øget fokus på 

forebyggelsesdelen i motionsprogrammet, der betyder, 

at der er blevet opgraderet på det dialogbaserede 

oplysningsarbejde og nedjusteres på antallet af prøver i 

fitnesscentrene. Især udvikling af målrettet information 

til området samt indsamling af data til at underbygge 

og evaluere indsatsernes virkning har taget fart i 2013. 

Opsummering på tværs af organisationer og 

samarbejdspartnere

Antallet af prøver opgives som nævnt dels som 

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

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

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

altså dækker prøver fra elite- og konkurrenceudøvere 

under DIF/TD, er der i alt taget 1719 prøver i 2013. 

“Folketinget vedtog i 2013 
en ændring i straffeloven, 
så strafferammen for grov 
dopingkriminalitet forhøjedes, 
og dermed forbedrer politiets 
muligheder for at efterforske 
dopingsager”
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“Tendensen i 
antidopingarbejdet 
går stadig mod mere 
målrettet prøvetagning - 
suppleret med oplysning og 
forebyggende arbejde”

Når man opdeler prøverne for 2013 på forbund og 

organisationer ser det således ud:

Forbund/organisation 2012 2013

DIF/TD (nationale program) 1496* 1756**

Foreningsbaserede centre 

(DIF/DGI/DFIF/Foreningsfitness) 104 42

Kommercielle Fitnesscentre 339 352/272#

Færøerne og Grønland 19 31

Professionel Boksning 18 20

Dansk Bodybuilding & Fitness 10 0

Kriminalforsorgen 31 21/15#

Internationale/nat. konkurrencer 118 240

Trav og galop 58 64

Internationale forbund/NADO’er 34 5

Øvrige tests 12 15

 
*   Inklusive tilkøb af 22 ekstra prøver fra specialforbund
** Inklusive tilkøb af 37 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 1719 planlagte prøver (1501 

urin/218 blod) på udøvere under DIF (i 2012: 1319 

urin/155 blod =1474). Forbund under DIF har herudover 

tilkøbt 37 ekstra prøver i 2013, så det samlede tal 

bliver 1756 prøver. Den overvejende del er udført i 

forbindelse med træning (65 %), og 99,7 % er foretaget 

uden varsel. De mest kontrollerede idrætsgrene under 

DIF i 2013 er cykling (234), fodbold (165), håndbold (156), 

triatlon (141), atletik (109), svømning (101), ishockey (91), 

styrkeløft (81), roning (75), amerikansk fodbold (75) og 

kajak (60). 

Blodprofiler er udarbejdet på 68 udvalgte eliteudøvere 

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

triatlon. Antallet af blodprøver er øget fra 155 i 2012 

til 218 i 2013.

I alt 265 kommercielle fitnesscentre havde 

samarbejdsaftale med ADD i 2013. Der har udover 

prøvetagning her været i alt 439 konsulentbesøg. 

I de foreningsbaserede centre har der været 169 

konsulentbesøg.

Dopingsager

Der var i alt 16 dopingsager fra prøver foretaget under 

DIF fordelt på 0 eliteudøvere, 5 konkurrenceudøvere 

(1 afventer kendelse) og 11 motionister (7 afventer 

kendelser). Det svarer til 0,9 % af prøverne, hvilket 

stort set svarer til niveauet i 2012, hvor antallet af 

sager under DIF lå på 0,7 %. Dopingsagerne fordeler 

sig således: styrkeløft (4), vægtløftning (7), cykling 

(1),ishockey (1), amerikansk fodbold (1), svømning (1) og 

triatlon (1).

Dopingkontroller i de foreningsbaserede centre har 

resulteret i 13 sager svarende til 31 %. I de kommercielle 

fitnesscentre har der været 101 gældende sager## 

svarende til 37 %.
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Fordelingen af dopingsager i forhold til organisationer 

fremgår nedenfor:

Dopingsager 2012 2013

DIF 9 16

DGI 8 13

DFIF 0 0

Foreningsfitness 2 0

Fitnesscentre (kommercielle) 104 101##

Øvrige* 15 10

I alt 138 140

   * 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. På 

grund af fejl på analyserne på Teknologisk Institut er 

20 sanktioner blevet ophævet, 2 sager er annulleret 

under sagsbehandling (oplysning om positiv fund) og 58 

prøver er erklæret tvivlsomme og dermed annulleret 

(heri indgår 11 prøver der ved efterprøvning på andet 

laboratorium blev fundet positive). Dermed er det antal 

prøver, der ikke er annulleret: 352 – (20+2+58)= 272. 

Specialiserede kontrollanter

ADD’s kontrolarbejde udføres af vores kontrollanter. I 

2013 har ca. 38 kontrollanter dækket hele landet og testet 

både motionister og elite/konkurrence-segmentet. 

Ved udgangen af 2012 valgte ADD at specialisere 

kontrolarbejdet. Det betyder, at kontrollanterne i 2013 

har været opdelt i at teste enten inden for i elite/

konkurrence eller motions- og fitnesssegmentet. 

Denne opdeling har betydet, at ADD opererer med 

specialiserede kontrollanter, så de derved har 

ekspertisen til at løse opgaven på et endnu højere 

niveau. Uddannelsen af kontrollanterne fremadrettet vil 

derfor også tage udgangspunkt i denne specialisering.

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. Data 

herfra kan dermed indgå i en profil, der kan benyttes 

som udgangspunkt for en sagsførelse.

I forhold til analyserne på prøver taget i de 

kommercielle fitnesscentre indledte ADD i 2013 et 

samarbejde med Teknologisk Institut, der som en af 

deres forcer havde erfaring med sager for politiet, 

der skulle kunne holde i retten og dermed samme 

kvalitetskontrol, som er nødvendig i forhold til 

dopingsager. Fra 1. august blev prøver fra kommercielle 

fitnesscentre analyseret på Teknologisk Institut. 

Denne danske løsning, blev oprettet for dels at kunne 

målrette analysearbejdet mod danske forhold og 

dels reducere udgifterne til transport af prøver1. 

1 Samarbejdet med Teknologisk Institut måtte desværre afbrydes I 

februar 2014 på grund af brud på de aftalte kvalitets-sikringsprocedurer og 

dermed tvivl om kvaliteten af Teknologisk Instituts analysesvar. Ophævelsen 

af samarbejdet havde den konsekvens at de 22 sanktioner, der blev givet til 

udøvere i fitnesscentre på basis af analyser udført på Teknologisk Institut 

i perioden august 2013 til januar 2014, blev ophævet, og alle øvrige prøver 

analyseret på Teknologisk Institut blev annulleret. Dette forhold afspejles 

desuden i afrapporteringen af antal prøver og sager på motionsområdet.
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Udredningen af idrættens økonomi og struktur

Kulturministeriet har i 2013 påbegyndt en større 

udredning af idrættens økonomi og struktur med 

det formål, at gå idrætsområdet efter i sømmene, så 

politikere og idrætsorganisationer får et godt grundlag 

for at kunne træffe beslutninger om, hvordan idrætten 

skal organiseres og finansieres i fremtiden.

Anti Doping Danmark har bidraget til Kulturministeriets 

arbejde med udredning af idrættens økonomi og 

struktur ved at indgå i dialog om idrættens udfordringer 

og behovet for et stærkt dansk antidopingarbejde. 

Efterforskning som antidopingværktøj

ADD startede i 2012 med udvikling af efterretning og 

efterforskningsarbejde som et nyt relevant værktøj 

i antidopingarbejdet. Det er sket i samarbejde med 

de andre NADOer, som også arbejder i dette felt, og 

arbejdet er fortsat i 2013.

Konklusion på Michael Rasmussen-sagen

Der har i 2013 desuden været fokus på at afrunde 

Michael Rasmussens sag. Da denne sag både berørte 

DIF og dets Dopingudvalg samt ADD, har der under 

hele processen været tæt samarbejde mellem DIF og 

ADD. Det har udmundet i en arbejdsgruppe bestående 

af to personer fra DIF og to fra ADD. Arbejdsgruppen 

har i samarbejde med både den Hollandske NADO, 

amerikanske USADA og WADA indgået aftale med 

Michael Rasmussen, der efterfølgende førte til 

indbringelse af sag for Dopingnævnet i juli måned med 

efterfølgende kendelse i september.

Efterforskning af doping i cykelsporten

Arbejdsgruppen har sideløbende med sagen om Michael 

Rasmussen arbejdet på en gennemgang af doping i 

cykelsporten med udgangspunkt i danske forhold. Det 

er sket ved en række interviews af relevante aktører 

herunder både ryttere, ledere og støttepersonale. 

Denne gennemgang har til sigte at blive offentligg jort i 

en endnu ikke afklaret form i 2014. 

Arbejdsgruppen har desuden holdt møder med 

Olivier Niggli, der er legal director for WADA og med 

den nye præsident for UCI, Brian Cookson som led i 

koordineringen af dette efterforskningsarbejde.

 

I det hele taget har efterforskningsarbejdet være 

præget af en god fælles indsats fra DIF og ADD, der 

har skabt præcedens for flere andre NADOers arbejde 

på området.

Stop Doping-linjen

ADD oprettede som følge af arbejdet med 

efterforskningen desuden i august 2013 en 

informationslinje, ”Stop Doping-linjen”, hvor man kan 

henvende sig med viden om dopingovertrædelser både 

indenfor idrætten og i motions- og fitnessmiljøerne. 

Forsknings- og udviklingsvirksomhed

ADD støtter forskning med relevans for 

antidopingarbejdet for at kunne udvikle nye metoder og 

viden i antidoping-arbejdet. ADD har i 2012/13 arbejdet 

med udvikling af en ny strategi for området.

Den nye strategi har betydet, at ADD i 2013 afviklede et 

forskningsseminar under titlen “DOPING – Effects, Side 

Effects and Detectability”, med henblik på dialog med 

relevante forskningsmiljøer og status på den nyeste 

viden på området. Forskningsseminaret talte oplæg fra 

både danske og udenlandske eksperter og deltagere 

med bred repræsentation fra forskningsmiljøerne og 

eksperter i øvrigt.

Samfund



“Anti Doping Danmark har bidraget til 
Kulturministeriets arbejde med udredning af 
idrættens økonomi og struktur ved at indgå i 
dialog om idrættens udfordringer og behovet
for et stærkt dansk antidopingarbejde”
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1. Der var i 2012/2013 afsat 1,1 mio. kr. til 

seminaret samt til tildeling af midler til 

relevante forskningsprojekter indenfor tre 

fokusområder:

2. Afgrænsning mellem kosttilskud og doping 

indenfor idrætsspecifikke miljøer

3. Ergogene stoffers virkning, bivirkning 

og målbarhed – med fokus på elite- og 

konkurrenceatleter

4. Organisering bag doping

ADD modtog syv ansøgninger, der alle havde en god 

kvalitet og kom fra etablerede forskere fra anerkendte 

forskningsmiljøer med en samlet ansøgningssum på 

2.900.686 kr. Der var ingen ansøgere til strategiområde 

1, fem ansøgninger er modtaget indenfor område 

2) samt to ansøgninger inden for område 3). Der er i 

2013 uddelt midler til fem forskningsprojekter. Læs 

mere om disse projekter på ADD’s hjemmeside. Der er 

givet 1.029.600 kr. i tilskud af de midler der var afsat i 

2012/2013.

IT-sikkerhed

ADD har i 2013 for at optimere IT-sikkerheden arbejdet 

med IT-sikkerhedspolitikken samt de forretningsgange, 

der skal sikre, at politikken efterleves på områder 

som adgangsstyring, beskyttelse af oplysninger, mv. 

Arbejdet på fortsat at optimere IT-sikkerheden kan 

betragtes som en fortløbende proces.

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. ADD samarbejder 

desuden dagligt  med internationale forbund og 

andre nationale antidopingorganisationer for 

herved at fremme koordinering og harmonisering af 

antidopingarbejdet.  ADD har i 2013 haft fokus på at 

udvide det nære samarbejde med flere andre NADOer 

herunder USA, Holland og Spanien i tillæg til det 

Nordiske samarbejde, som fortsat prioriteres højt.

Revision af WADA-kodeks

Arbejdet med revision af WADA-kodekset med 

tilhørende standarder har fyldt en del i 2012 og 2013. 

Revisionen blev afrundet og endeligt besluttet på 

WADA World Conference i Sydafrika i november måned, 

hvor ADD deltog sammen med repræsentanter fra 

Danmarks Idrætsforbund (IOC) og Kulturministeriet. 

Det lykkedes at komme i mål med danske prioriteter, 

fx fleksibilitet i forhold til sanktionslængd på 

motionsområdet. Implementeringen af det nye WADA-

kodeks forberedes i 2014 med henblik på ikrafttrædelse 

fra 2015.

Efterforskning

Hertil har ADD samarbejdet med flere NADOer om 

efterforskning inden for cykelsporten med Michael 

Rasmussen sagen som udgangspunkt (se afsnit om 

efterforskningsarbejdet).

Internationalt   -           samarbejde
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Biologisk pas

Som nævnt andetsteds indgår ADD i et nordisk 

samarbejde omkring, det biologiske pas, i kraft af 

enheden ”Nordic Athlete Passport Management Unit 

(NAPMU) og hertil et ekspertpanel til vurdering af 

eventuelle sager.

Internationale møder

Anti Doping Danmark er medlem af de centrale 

internationale antidopingsammenslutninger. ADD har i 

2013 deltaget i en række større arrangementer med 

stor relevans for antidopingarbejdet internationalt og 

i Danmark.

WADA

ADD deltog i marts 2013 

i  WADA’s symposium for 

antidopingorganisationer i 

Lausanne. Derudover blev den 

meget væsentlige revision af 

WADA-kodekset afrundet og 

endeligt besluttet på WADA World 

Conference i Sydafrika i november 

måned, hvor ADD deltog sammen 

med repræsentanter fra Danmarks Idrætsforbund 

(IOC) og Kulturministeriet. 

iNADO

iNADO, Institute of National Anti-Doping Organizations, 

blev stiftet i 2012 og har etableret sig i 2013 med kontor 

i Bonn i Tyskland. Formålet er at fungere som én samlet 

stemme for de nationale antidopingorganisationer over 

for fx WADA, regeringer og idrætsforbund. ADD har 

deltaget i ansættelsen af en CEO og deltager løbende i 

arbejdet i iNADO-regi.

IADA

Herudover har ADD i november sammen med 

Kulturministeriet deltaget i møder i International Anti-

Doping Arrangement (IADA), som er et samarbejde 

mellem 10 landes regeringer og dopingforbund. 

Samarbejdet er især vigtigt for ADD, da det involverer 

myndigheder og dermed bekæmpelse af doping uden 

for sportsregi.

Europarådet

ADD har desuden deltaget i flere møder i regi af 

Europarådet, herunder i Europarådets antidoping-

komite CAHAMA, som har fokus på medlemslandenes 

overholdelse af rådets antidopingkonvention. Desuden 

har ADD deltaget i møder i Monitoring Group og møder 

i  regi af  de underliggende ”Advisory Groups”  om hhv. 

Science, Legal og Compliance.

Nordisk samarbejde

Endelig var ADD vært for de andre 

nordiske antidopingorganisationer 

ved Nordisk møde i maj måned.

Internationalt   -           samarbejde

“Et stærkt samarbejde 
på tværs af grænser 
er en forudsætning 
for at kunne bekæmpe 
udbredelsen af doping”
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22%

13%

Kontrolvirksomhed

Oplysning og forebyggelse

Øvrige aktiviteter

Administration mv.
6%

21%

49% 24%

Økonomi - fordeling

Økonomi

Anti Doping Danmark har i 2013 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 18,8 mio. kr. er anvendt på 

følgende hovedomkostningsgrupper:

• Kontrolvirksomhed

• Oplysning og forebyggelse

• Øvrige aktiviteter

• Administration, m.v.

Af de samlede midler anvendes 49 % til 

kontrolvirksomhed, og 21 % anvendes til oplysning og 

forebyggelse. Til bestyrelse og administration anvendes 

24 %

.

Regnskabet for 2013 udviser et underskud på 

0,8 mio. kr., hvilket anses for tilfredsstillende. 

Indtægterne er højere end budgetteret, hvilket 

skyldes enkeltstående områdespecifikke tilskud 

samt ekstraordinære dopingtests ved internationale 

arrangementer afviklet i Danmark. På udgiftssiden 

er motionsdoping kvalitativ tillægsanalyse iværksat, 

hvilket har resulteret i en merudgift på 0,3 mio. kr. 

under forskningsvirksomhed. Endvidere har etablering 

af register over dopingsanktionerede samt udvikling og 

indarbejdelse af ny designlinje resulteret i et merforbrug 

på 0,9 mio. kr. på oplysning og forebyggelsesområdet.

Regnskabets balancesum udgør 9,5 mio. kr., og har en 

positiv egenkapital på 3,2 mio. kr.

I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen 

af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold, som 

vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen 

af årsrapporten.
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RESULTATOPGØRELSE   Note 2013

Budget 

2013 2012

    i t.kr. i t.kr. i t.kr.

INDTÆGTER    

     

Kulturministeriet   4.701 4.701 4.639

KUM regulering driftstilskud 2009-2011   0 0 336

DIF   2.688 2.688 2.654

TEAM DANMARK   3.969 3.969 3.918

DGI   1.550 1.550 1.530

DFIF   466 466 460

Projektmidler blodprofil   0 0 294

Tilskud ISM oplysning og forebyggelse   600 600 600

Bevilling EU projekt SSS   0 0 858

DFHO Fitnesscentre   1.258 1.050 1.159

Tilskud KUM Fitness/motions 2012/2013   256 190 244

Tilskud KUM Fitness/motions 2013/2014   252 0 0

Tilskud KUM register   533 0 0

Ekstra tilskud Efterretning KUM   97 0 0

Øvrige indtægter   1.638 1.200 1.484

I alt   18.008 16.414 18.176

     

UDGIFTER    

     

Bestyrelsen 1 236 267 268

Administration 2 4.320 4.056 4.008

Kontrolvirksomhed 3 9.175 9.260 7.663

Oplysning og forebyggelse 4 3.872 2.975 2.695

Medicin/TUE 5 99 126 109

Forskningsvirksomhed 6 881 515 500

Kvalitetssystem og -ledelse 7 74 96 83

Internationalt arbejde 8 135 125 147

EU projekt SSS 9 0 0 858

I alt   18.792 17.420 16.331

     

Resultat   -784 -1.006 1.845

Regnskab
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 BALANCE   2013 2012

  i t.kr. i t.kr.

     

AKTIVER    

     

Likvidebeholdning    

Bankkonto 50171199438 9.088 9.119

Likvidebeholdning i alt 9.088 9.119

     

Tilgodehavender    

Tilgodehavende debitorer 319 150

Forudbetalt 59 73

Diverse tilgodehavender 8 600

Tilgodehavender i alt 386 823

     

AKTIVER I ALT   9.474 9.942

     

     

PASSIVER    

Egenkapital    

Egenkapital primo 4.005 2.160

Resultat -784 1.845

Egenkapital i alt 3.221 4.005

     

Kortfristet gæld    

Leverandør af varer og tjenesteydelser 1.357 1.811

Forudmodtaget tilskud Kulturministeriet m.v. 1.883 1.421

Feriepenge forpligtelse 667 502

Anden gæld 2.346 2.203

Kortfristet gæld i alt 6.253 5.937

     

PASSIVER I ALT   9.474 9.942
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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


