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Forord
2008 blev det år, hvor der for alvor blev fokuseret
på doping inden for motionsidrætten i Danmark.
Det skete meget markant 17. november
2008 med lanceringen af den landsdækkende
kampagne “Steroider er stærkere end dig”.
Oplysningskampagnen har til formål at etablere en
systematisk og målrettet indsats mod misbrug af
hormoner blandt fysisk aktive unge. I forbindelse
med kampagnen har ADD bl.a. udarbejdet
en håndbog om de mest benyttede stoffer i
fitnessmiljøet, kendetegn for steroidbrug, procedure
for dopingkontrol i fitnesscentre, kosttilskud,
samtalevejledning ved mistanke om dopingmisbrug
blandt medlemmer og personale m.v. Bogen er
tiltænkt de ansatte i fitnesscentret, som kan bruge
den som opslagsværk. Håndbogen er i februar 2009
udsendt til alle fitnesscentre - kommercielle og
foreningsbaserede.
Ved udgangen af 2008 havde ADD kontrakter
med 209 fitnesscentre, hvilket er mere end 200%
flere end det foregående år. En af grundene hertil
er brancheaftalen med Dansk Fitness & Helse
Organisation (DFHO) med start primo 2008,
samt regeringens “Handlingsplan for bekæmpelse af
motionsdoping”, der også indeholdt iværksættelse
af den obligatoriske mærkningsordning for
kommercielle fitnesscentre.
Målet på motionsdopingområdet er en fordobling
af antallet af kontroller over 3 år med henblik på
at opnå et markant fald i misbrug af dopingstoffer i
landets fitnesscentre.
Fra den 1. juli 2008 blev det lovpligtigt for landets
kommercielle motions- og fitnesscentre at informere
om, hvorvidt de har indgået samarbejde med
ADD om dopingkontrol. Folketinget vedtog 15.
maj 2008, at motions- og fitnesscentre fremover
ved tydelig skiltning ved indgangspartiet og på en
eventuel hjemmeside skal markere, om der foretages
dopingkontrol eller ej. Det betyder, at såfremt et
center ikke har indgået en samarbejdsaftale med
ADD, skal centret ligeledes informere herom. ADD
stod for selve implementeringen af Kulturministeriets
mærkningsordning, herunder udformning af
mærkater (2 slags smiley’er), displays til reception
samt naturligvis distribution til 450 motionscentre.

En anden stor opgave for ADD i 2008 var
implementeringen af WADA’s reviderede code,
internationale standarder og “Model Rules” for
nationale antidoping organisationer, som fremover
afstemmer ADD’s indsats i forhold til WADA.
ADD har i perioden 2007-2009 varetaget
sekretariatsfunktionen for International Anti-Doping
Arrangement (IADA), og Danmark afviklede
årets møde i Montreal op til WADA’s Executive
Commitee-møde.		
Pr. 1. januar 2009 har ADD fået ny bestyrelse. Det
betyder, at en række bestyrelsesmedlemmer er trådt
tilbage. Det drejer sig om professor, dr.med. Michael
Kjær, formand for ADD 2004-2006 og ansvarlig for
forberedelse af ADD som permanent uafhængig
national institution, chefinspektør ved Københavns
Politi og næstformand i ADD, Per Larsen, tandlæge
Gert Nielsen, projektleder Regitze Siggaard,
skoleinspektør Troels Sandager, DGI, chefsergent
Tonny B. Andersen, DFIF og underdirektør Berit
Puggaard, DIF’s aktivgruppe. Til alle skal lyde en stor
tak for det store arbejde, som har været lagt i ADD’s
bestyrelse.
Den nye bestyrelse står over for en stor udfordring
med at sikre den fremtidige finansiering af
antidopingarbejdet. Efter 2010 forsvinder de
tidsbegrænsede projektmidler og eksterne
kampagnemidler samtidig med at udviklingen i det
internationale og nationale anti-dopingarbejde
bliver stadig mere omkostningskrævende. Dette
skal ses i lyset af, at ADD’s grundbevillinger ikke er
forøget i samme takt. Det indebærer, at ADD skal
prioritere og fokusere midlerne i forhold til de udefra
kommende opgaver samtidig med, at der skal skabes
et øget indtægtsgrundlag.
Afslutningsvis vil vi gerne benytte lejligheden til at
takke alle gode kræfter både i og uden for idrættens
organisationer, som arbejder for en dopingfri idræt.

God fornøjelse med læsningen!
Jens Evald (formand) og
Finn Mikkelsen (sekretariatschef)
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Vision, mission
og værdier
Loven

Værdier

I henhold til lov nr. 1438 af 22. december 2004
samt bekendtgørelse nr. 1275 af 17. december
2008 om fremme af dopingfri idræt har Anti Doping Danmark til opgave at fremme bekæmpelsen
af doping i idræt.

For at skabe bedst mulige vilkår for bekæmpelsen af doping i dansk idræt baserer Anti
Doping Danmark organisationens virksomhed
på følgende kerneværdier: Kvalitet, uafhængighed,
troværdighed og faglighed.

Vision

• Antidoping-arbejdet skal være forankret i et
ISO-certificeret kvalitetsledelsessystem, så det
sikres, at antidoping-arbejdet planlægges og
gennemføres i overensstemmelse med alle
internationale standarder og retningslinier,
hvorved udøvernes retssikkerhed varetages
på bedst mulig måde. Kvalitetssystemet skal
til enhver tid være certificeret i henhold til
ISO 9001:2000 standarden.

Anti Doping Danmarks vision er at bekæmpe
brugen af doping i dansk idræt og fremme og
udvikle national og international harmonisering
af antidoping-arbejdet, og her ved udbygge
Danmarks placering blandt foregangslandene i
et internationalt antidoping-arbejde.

Mission
Anti Doping Danmarks virksomhed omfatter :
• Dopingkontrol
• Oplysningsvirksomhed
• Forsknings- og udviklingsvirksomhed vedr.
bekæmpelse af doping
• Deltagelse i internationalt samarbejde om
bekæmpelse af doping
• Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager indenfor ADD’s virkeområde
Anti Doping Danmark skal i samarbejde mellem
regeringen og idrættens organisationer bekæmpe
brugen af doping og styrke de grundlæggende
værdier i både eliteidrætten og den brede folkelige idræt i Danmark. I samarbejde med World
Anti-Doping Agency (WADA) og internationale
samarbejdspartnere skal Anti Doping Danmark
skabe optimale rammer for at løse Anti Doping
Danmarks opgaver i overensstemmelse med ”Lov
om fremme af dopingfri idræt” og internationale
regler på området.

• Anti Doping Danmarks arbejde må ikke være
bundet af politiske og kommercielle hensyn
eller interesseorganisationer. Kun der ved
sikres Anti Doping Danmarks uafhængighed
og troværdighed
• Anti Doping Danmarks arbejde skal være
baseret på en høj grad af international og
national kompetence og viden (knowhow).

Anti Doping Danmark
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Højdepunkter 2008
For Anti Doping Danmark blev
2008 et begivenhedsrigt år
på mange områder, hvoraf
nogle af de vigtigste skal
nævnes her.
Øget indsats mod motionsdoping
ADD har med lancering af kampagnen: ”Steroider
er stærkere end dig” for alvor udbygget indsatsen
indenfor motionsidræt i Danmark.
ADD havde ved udgangen af 2008 kontrakter
med 209 fitnesscentre, hvilket var mere end 200
% flere, end det foregående år. Forklaringen er
blandt andet brancheaftalen med Dansk Fitness
& Helse Organisation (DFHO) med start primo
2008, samt regeringens ”Handlingsplan for bekæmpelse af motionsdoping”, der også indeholdt
iværksættelse af den obligatoriske mærkningsordning for kommercielle fitnesscentre.
Målet på motionsdopingområdet er en fordobling
af antallet af kontroller over 3 år med henblik på
at opnå et markant fald i misbrug af dopingstoffer
i landets fitnesscentre.
Kulturministeriet, Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse, idrætsorganisationerne, DFHO og
TrygFonden har skabt det økonomiske grundlag
for den 3-årige indsats.

Implementering af WADA kodeks og
international teststandard (IST)
ADD har i 2008 beskrevet sit Antidoping-program
i overensstemmelse med WADA’s ”Model Rules”,
der skal afstemme ADD’s indsats i forhold til
WADA.
ADD har fra 2007-2009 varetaget sekretariatsfunktionen for International Anti-Doping
Arrangement (IADA), og Danmark afviklede
årets møde i Montreal op til WADA’s Executive
Commitee-møde.
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Bestyrelse og administration
Bestyrelsen havde
1. januar 2008
følgende sammensætning:
• Jens Evald.
professor, dr. jur. (formand)

• Michael Andersen, 			
direktør, Team Danmark

• Troels Sandager, 				
skoleinspektør, DGI

• Per Larsen, 				
chefinspektør (næstformand)

• Gert Nielsen, 				
tandlæge, bestyrelsesmedlem,		
Team Danmark

• Tonny B. Andersen, 			
chefsergent, DFIF

• Michael Kjær, 				
professor, dr. med.
• Rasmus E. Ingerslev, 			
tidl. direktør for Fitness.dk. 			
bestyrelsesmedlem i DFHO

• Regitze Siggaard, 			
Projektleder, bestyrelsesmedlem, DIF
• Rikke Rønholt, 				
eliteidræts-udøver, DIF

• Lars Bonde, 				
landstræner, TD’s trænerudvalg
• Berit Puggaard, 				
underdirektør, DIF’s aktivgruppe
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Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af
året.
Institutionens daglige drift varetages af sekretariatet med 9 ansatte: Finn Mikkelsen, sekretariatschef,
Jakob Berget, leder af oplysning, Kirsten Thomsen,
teknisk koordinator, Christina Friis Johansen, kvalitetsmanager, Anders Lund, projektmanager,Trine
Skov Møgelvang, formidlingskoordinator, Malene
Radmer Johannisson, projektkonsulent, Gitte
Knudsgaard, projektmedarbejder og medhjælper
Rune Lærke.
Hertil kommer 5 deltidsansatte eksterne medarbejdere, herunder læger for TUE-attester, læger på
dopinglinien samt 2 postgraduates til besvarelse
af spørgsmål på ADD’s hjemmeside.
ADD har aftale med DIF økonomi om regnskabsstyring og lønudbetaling. ADD har valgt
revisionsselskabet KPMG.

Vurdering
”Lov om dopingfri idræt” beskriver samfundets
ansvar for at sikre dopingfri trænings- og ungdomsmiljøer og derigennem bidrage til sundhedsfremmende træningstilbud for befolkningen.
Resultatkontrakten mellem Kulturministeriet
og ADD fastlægger de ønskede resultater af
ADD’s virksomhed i kontraktperioden, og de
vilkår der politisk gives herfor. Der afrapporteres
skriftligt til Kulturministeriet, ligesom ADD og
kulturministeren mødes til gensidig orientering
og erfaringsudveksling.
Virksomhedsplanen for 2008 var indarbejdet i
resultatkontrakten mht. mål og kvalitetsmål for
kontrol, oplysning, forskning, internationale aktiviteter og salg af eksterne ydelser. Fra 2009 afløses
resultatkontrakten af en rammeaftale. I den nye
rammeaftale udstikkes retningslinier, rammer og
overordnede målsætninger for antidoping-organisationens kommende virke. I modsætning til den
tidligere resultatkontrakt er der i rammeaftalen
betydelig frihed i forhold til, hvordan man når de
overordnede målsætninger.

Efter 2010 forsvinder de tidsbegrænsede projektmidler og eksterne kampagnemidler. Udviklingen i
det internationale og nationale antidoping-arbejde
bliver stadig mere omkostningskrævende samtidig
med, at ADD’s grundbevillinger ikke er forøget
i samme takt. Vi skal prioritere og fokusere
midlerne i forhold til de udefra kommende opgaver samtidig med, at der skal skabes et øget
indtægtsgrundlag, f.eks. fra sundhedsmyndigheder
til funktionsområder i sundhedssektoren i forbindelse med den øgede indsats mod motionsdoping.
Det øgede aktivitetsniveau i forbindelse med
indsatsen mod motionsdoping kræver yderligere
medarbejderressourcer fremover.
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Kontrolvirksomhed
Anti Doping Danmark har i 2008 gennemført
2701 prøver (2420 i 2007), hvilket er det største
antal dopingtests nogensinde i Danmark.
Af disse blev 1700 prøver udført på idrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund uden
varsel (99,5 %). Af de 1700 prøver er 64 % udført
i forbindelse med træning.
Hos DGI og DFIF gennemfør tes 206 (198)
tests.
Hertil kommer 836 (536) kontroller bestilt af
specialforbund, WADA, ANADO, fitnesscentre
m.fl.

Andre kontroller

ADD har i 2008 ikke foretaget prøver hos Dansk
Bodybuilding og Fitness Forbund.

Mest kontrollerede 2008
Forbund

Dansk Professionel Bokse-Forbund har fået
kontrolleret 19 udøvere.

Fodbold

196

Cykling

175

For Kriminalforsorgen blev der foretaget 67 tests.
Ordningen omfatter foreløbig 7 fængsler.
I alt 209 fitnesscentre havde pr. 1/1 aftaler med
ADD mod 67 i 2007. Der blev gennemført 463
dopingprøver mod 232 i 2007.

Antal prøver

Håndbold

167

Ishockey

122

Styrkeløft

102

Svømning

86

Atletik		

76

Roning		

66

Vægtløftning

59

Amerikansk fodbold

60

Dansk Travforbunds Centralforbund, Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond og ADD har i
juni indgået kontrakt om dopingkontrol af kuske
og ryttere.

Testning er gennemført ifølge gældende aftaler
ved internationale arrangementer med i alt 133
prøver, ved bla. UCI løb, U20 VM i ishockey, EM
i gymnastik og mange flere.

Dopingprøver fra 1992-2008
År		 Træning		Konkurrence		 % Træning		Internationale		

DGI/DFIF		 Kontrakt

1992		

389		

282		

57.9 %

1993		

441		

323		

57.7 %

148		

91
		

18

1994		

535		

234		

69.5 %

82		

		

17

1995		

555		

322		

63.3 %

55				

2

1996		

562		

292		

65.8 %

188

1997		

558 		

343		

61.9 %

138		

1998		

544		

338		

61.6 %

1999		

615		

397		

60.7 %

2000		

743		

363		

52.1 %

99		

		

2001		

788		

441		

64.1 %

64		

		

33

2002		

932		

478		

66.1 %

81				

178

97
142				

2
11

2003		

1010		

495		

67.1 %

94

106		

231

2004		

1080		

523		

67.3 %

109

138		

250

2005		

1132		

597		

65.4 %

146

154		

241

2006		

1081		

583		

65.0 %

237

181		

314

2007		

1086		

600		

64.0 %

220

198		

316

2008		

1086		

614		

63.8 %		

133		

206		

662
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Prioriteret testgruppe og
udøverinformation
Den nationale prioriterede testgruppe omfattede i 2008 ca. 130 individuelle idrætsudøvere,
som alle var underlagt krav om indberetning
af opholdsinformation (whereabouts). Der er
udsendt 8 advarsler til udøvere i den prioriterede
testgruppe.
Samtlige udøvere i prioriteret testgruppe er i
2008 testet enten i eller udenfor konkurrence,
og der er ialt gennemført 802 tests indenfor denne
gruppe (inkl. holdidrætsgrene).
”Kundetilfredshedsundersøgelse” er gennemført i
september/oktober 2008 hos den prioriterede testgruppe. Der er gennemført en ekstern elektronisk
undersøgelse med en svarprocent på ca. 50 %.
Af de 55 udøvere, der returnerede svar, mente 93
%, at det er rigtigt, at de var med i den prioriterede
testgruppe på baggrund af deres sportslige resultater.
Hele 96 % er enige i, at whereabouts-systemet og
”out of competition”-dopingkontroller bidrager til
en mere dopingfri idræt. Over 50 % mener dog, at
det er besværligt at indberette whereabouts.
ADD har igennem en årrække udført dopingkontroller i Danmark og udlandet, og har derigennem
indarbejdet gode kvalitetssikrede procedurer samt
opbygget en mængde erfaring. Dette er med til
at skabe tryghed hos udøverne. 52 % mener, at
dopingkontrollanterne optræder tilstrækkelig diskret,
når de kommer og tester i den private sfære. Kun
4 % er uenige heri. 87 % er enige i at proceduren
for dopingkontrol er ensartet, uanset hvor i DK,
der testes.

Dopingkontrollanter
Årets seminar for dopingkontrollanter foregik ultimo
januar i København. Som en del af seminaret hørte
kontrollanterne et kort oplæg på Politigården om
konflikthåndtering. Kontrollanterne har i 2008
haft væsentlig flere kontrolbesøg end nogensinde
tidligere. Samtidig har de mange tests i fitnesscentre
udgjort alvorlige udfordringer.
Antallet af bomture er reduceret fra 10 % i 2007
til 8,5 % i 2008. Der er i 2008 gennemført gennemsnitligt 3,4 prøver pr. kontrol.

Handlingerne styres fra sekretariatet via direkte
dialog med koordinatorer, kontrollanter, eskorter og aktive. Rettelser og justeringer sker via
nyhedsbrev, midtvejsmøde og det årlige seminar
for kontrollanter.
ADD har siden 2007 haft aftale med det
Internationale Håndboldforbund (IHF) om
at styrke antidopingsamarbejdet mellem de 2
par ter indenfor information og forebyggelse,
dopingkontrol ved træning og konkurrence samt
gensidig godkendelse af medicinske certifikater.
Aftalen har desværre endnu ikke fungeret i praksis
på kontrolområdet.

Analyse af dopingprøver
Alle danske urinprøver analyseres og vurderes ved
Dopingsektionen, Hormonlaboratoriet på Aker
Sygehus i Oslo, der er akkrediteret i henhold til
gældende WADA-standarder.
Der er også i 2008 registreret et meget stort antal
analyser med forhøjet T/E-ratio, uden at det har
ført til en eneste dopingsag i den organiserede
idræt.
42 urinprøver fra eliteudøvere i udholdenhedsidrætter blev testet for EPO, og for første gang
blev der påvist tilstedeværelsen af EPO i en prøve
hos en eliteudøver.
Hormonlaboratoriet i Aker, Antidoping Norge
og ADD har publiceret data fra det dansk/norske
blodprofilprojekt.

Dopingsager
Antallet af positive dopingprøver i Danmark
endte på 175, heraf 13 hos DIF’s specialforbund
svarende til 0,8 %. I 2007 var der 1 % positive. Dopingsagerne stammer fra styrkeløft (4),
vægtløftning (5), rullehockey, hockey/floorball,
volleyball og cykling (1).
Antallet af dopingsager i eliteidrætten (DIFforbund) er på samme niveau som sidste år (0,8
%), samtidig med, at den relative fordeling af
overtrædelse af dopingreglerne i fitnesscentre
og motionsidræt fortsat ligger højt.
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Hvilke stoffer blev der sanktioneret for i 2008
Idrætsgren

Forhold

Sanktion

Vægtløftning

Anabole steroider

2 års udelukkelse

Vægtløftning

Nægtet at deltage

2 års udelukkelse

Vægtløftning

Nægtet at deltage

2 års udelukkelse

Vægtløftning

Anabole steroider

2 års udelukkelse

Vægtløftning

Nægtet at deltage

2 års udelukkelse

Styrkeløft

Nægtet at deltage

2 års udelukkelse

Styrkeløft

Anabole steroider

2 års udelukkelse

Styrkeløft

Anabole steroider

2 års udelukkelse

Styrkeløft

Nægtet at deltage

2 års udelukkelse

Cykling

Hormoner og lignende stoffer

2 års udelukkelse

Hockey og floorball

Stimulerende stoffer

2 års udelukkelse

Rulleskøjtesport

Cannabinoider

3 mdr.`s udelukkelse

Volleyball

Stimulerende stoffer

2 års udelukkelse

Fordeling af dopingsager
2008

2007

2006

2005

2004
17

DIF-medlemmer

13

17

10

8

DGI-medlemmer

27

24

18

17

5

DFIF-medlemmer

0

0

4

1

3

111

49

44

24

21

24

9

18

15

25

175

99

94

65

71

Fitnesscentre m.m.
Øvrige (DPBF (1), Statsfængsler (20),
Trav/Galop (1), Grønland (2),
Internationale konkurrencer i DK (0))
I alt

Antallet af prøver er øget med 1 % i 2008.
WADA-koden er revideret, og der er fra 2009
sket implementering af alle regelsæt, som kommer
til udtryk i kvalitetssystemet og ikke mindst i Anti
Doping Danmarks ”Nationale antidopingregler”.
IT området er udbygget mht. det nationale såvel som
det internationale dataarbejde omkring kontroller.

Vurdering
Med 1700 prøver nåede ADD godt og vel det
planlagte mål. Derimod er antallet af prøver pr.
kontrol faldet, og kontrollerne gennemføres på
mindre forudsigelige tidspunkter end tidligere.

Den første prioriterede udøver (sag fra 2007) er
dømt for brud på dopingbestemmelserne, efter
sagen endelig er afsluttet hos CAS.
I forbindelse med et omfattende testprogram af
danske deltagere før OL i Beijing blev en mountainbike-rytter afsløret for brug af EPO.
Andelen af sager med kokain og hash har været
faldende i forhold til 2007.
Status på årlige antidoping arbejde bliver fra 2009
knyttet op på en rammeaftale og bestyrelsen vil
løbende blive holdt orienteret i forbindelse med
bestyrelsesmøder, herunder status og justeringer i
kontrolarbejdet (erstatter kvartalsrapporter).

Afviklingen forløber efter de udstukne retningslinier
indenfor såvel som udenfor den organiserede idræt.
Der påbegyndes implementering af biologiske
pas/blodprofiler i forbindelse med offentliggørelse
af de nye retningslinier/”model rules” fra WADA.

Anti Doping Danmark
Årsberetning 2008
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Oplysningsvirksomhed
Internettet (www.antidoping.dk)
D. 17. november 2008 fik Anti Doping Danmark
ny hjemmeside med et helt nyt design der i højere
grad fokuserer på øget brugervenlighed. Den nye
hjemmeside har givet en mere overskuelig administration samt mulighed for at benytte de nyeste
online kommunikationsredskaber. På hjemmesiden
kan man bl.a. finde Præparatfortegnelsen (listen
over forbudte og tilladte dopingpræparater) samt
WADA’s dopingliste i en opdateret 2008-version.
Endelig indeholder siden også nye funktionaliteter, fx
en forbedret medicinliste.

Dopinglinien
Der er foretaget en kvalitetssikring af personalet på
dopinglinien ved afholdelse af 3 møder med de læger,
som varetager denne. Dopinglinien har modtaget ca.
183 opkald, hvilket svarer til niveauet i 2007.

Publikationer
Hæftet ”Anti-doping og mig 2009” om især dopingkontrol og regler er trykt i 20.000 eksemplarer og
udsendt til alle forbund under DIF, DGI, dopingkontrollanter, læger, fysioterapeuter, DIF dopingnævn,
apotekernes uddannelsescenter, sundhedsstyrelsen
mv.
Dopinglisten revideres årligt af WADA, og på
baggrund af denne liste har ADD udgivet ”Præparatfortegnelsen 2009” i en trykt udgave, som
ligeledes findes på www.antidoping.dk samt i uddrag
i hæftet ”Anti-doping og mig 2009”.

Seminarer
ADD afviklede d. 11. april 2008 det årlige seminar
om antidoping for fysioterapeuter og læger i Idrættens Hus. Seminaret fokuserer på temaer som det
idrætsmedicinske personale bruger i deres arbejde
med udøverne under træning og i forbindelse
med konkurrencer.

Foredrag og undervisning
Der blev i 2008 afviklet 9 foredrag for eliteudøvere, 5 for trænere & ledere, 10 i skole- og
ungdomsmiljøer, 11 for motionister, 14 for
idrættens støttepersonale samt 1 for presse og
offentlighed.

Undervisningen gennemførtes blandt andet for;
DIF’s Diplomtræneruddannelse, CEU Herning, DFHO’s medlemmer, Gribskov Gymnasium,Terndrup
skole, Politiskolen i Brøndby, Svanemøllen Kaserne
- Center for idræt,Viborg Idrætsråds medlemsforeninger, DGI-Vestsjælland, Militæridræts Landshold
og mange flere.

fer – primært AAS, og i denne sammenhæng
derudover sektioner relevante specifikt for hhv.
læger og fitnesscentre. Vi har i forbindelse med
udvikling af dette site indgået samarbejde med
det videnskabeligt baserede træningssite; www.
motion-online.dk, som til kampagnen har udviklet
en træningsguide til store muskler.

Motionsdopingkampagne

Uddannelse

Vi lancerede den landsdækkende oplysningskampagne d. 17. november 2008. Første skridt
i kampagnen var udvikling af plakater og foldere
til distribution i fitnesscentre, hvor de skulle give
både brugere af fitnesscentret og personalet
indsigt i virkning og især bivirkninger ved anabole
androgene steroider (AAS). Derudover indgik
der som første skridt i kampagnen udvikling
og distribution af en oplysningsfolder målrettet
til de praktiserende læger, som bl.a. skal hjælpe
lægerne med at spotte en misbruger. I forbindelse
med lancering af kampagnen annoncerede vi via
busskure og togstationer i hele landet samt i de
efterfølgende uger i gratisaviserne 24Timer og
MetroXpress. Derudover fik vi via en målrettet
PR-indsats i forbindelse med lanceringen massiv
mediedækning i både radio, TV, Dagblade og
digitale medier.

Vi har desuden indledt et samarbejde med den
nyoprettede ”Fitnessinstruktør-uddannelsen”, som
udbydes på fem af landets erhvervsskoler. Der er
tale om en erhvervsuddannelse af 1 ½ års varighed,
som retter sig mod fitnesscentre og andre steder,
hvor man tilbyder træning med fokus på sundhed
og kondition. Uddannelsen indledes med et 20
ugers grundforløb på en erhvervsskole og dernæst
et 1-årigt praktikophold i et fitnesscenter. I løbet
af det 1-årige praktikophold skal eleven på korte
skoleophold. Alle skoler har udtrykt stor interesse
i, at ADD forestår antidoping-uddannelsen af de
nye fitnessinstruktører.

Håndbog
Vi har lavet en håndbog om de mest benyttede
stoffer i fitnessmiljøet, kendetegn på steroidbrug,
procedure ved dopingkontrol i fitnesscentre,
kosttilskud, samtalevejledning ved mistanke om
dopingbrug blandt medlemmer og personale, centrets håndtering af en positiv dopingtest – internt
og eksternt samt en række råd til forebyggende
aktiviteter og tiltag.
Bogen er tiltænkt de ansatte i fitnesscentret, som
kan bruge den som opslagsværk. Håndbogen
sendes ud til alle fitnesscentre – kommercielle
og foreningsbaserede – i februar 2009.

www.steroids.dk - kampagnesite
Vi har udviklet et særskilt kampagnesite; www.
steroids.dk, som udelukkende indeholder
oplysning om de motionsdopingrelaterede stof-

Forskning
Vi har taget initiativ til et forskningsprojekt på
SDU (Syddansk Universitet, Center for forskning
i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt
og Biomekanik) som vil undersøge brugen af og
kendskab til motionsdoping-stofferne, primært
AAS, i den danske befolkning. Undersøgelsen
baseres på et spørgeskema udsendt til 5000
danskere med fokus på mænd mellem 15-25 år,
som er den primære målgruppe for indsatsen
mod motionsdoping. Spørgeskema-undersøgelsen
forventes gennemført i foråret 2009.
Derudover har vi i forbindelse med kampagnen
gennemført en præ-måling på kendskab, holdning
og forbrug af AAS i den primære målgruppe
(mænd 15-25 år). Denne mindre måling har
givet indikationer på omfanget af AAS-brug samt
målgruppens holdning til stofferne. Derudover
har vi gennemført en kampagne-evaluering i den
primære målgruppe. I 2009 vil vi gennemføre en
tilsvarende blandt de praktiserende læger.

Anti Doping Danmark
Årsberetning 2008

Nye samarbejdspartnere
I 2008 indledte vi et samarbejde med det frivillige
behandlingstilbud Rusnavigatørerne, som hører
under KABS – Behandlingscenter for Stofbrugere,
om videndeling samt henvisning til behandling,
da der var stor t sammenfald mellem de to
organisationers målgrupper.
Det har betydet at ADD nu kan henvise unge
mænd med behandlingsbehov til Rusnavigatørerne,
som kan tage unge fra Københavns omegnskommuner i behandling eller henvise til tilsvarende
behandlingstilbud andre steder i landet, hvis misbrugsbehandling vurderes at være nødvendigt og
et relevant tilbud for den enkelte.
ADD har derudover etableret flere alliancer i
bekæmpelsen af doping:
• Samarbejde med Kriminalforsorgen (danske
fængsler) om indsamling af data i forbindelse
med testning i landets fængsler : AAS forbrug
og konsekvenser heraf, blandt andet i forbindelse med vold og kriminalitet.
• Samarbejde med Motion-Online om træning
målrettet store muskler på den sunde måde
samt forskningsresultater, trænings-metoder,
træningsudstyr samt anden baggrundsviden
om træning og ernæring.
• Samarbejde med Sydøstjyllands politi (SØJP),
hvis forebyggelsessektion har fået pålagt
arbejde indenfor fokusområdet ”misbrug”
samt opbygning af relevante lokale netværk
og partnerskaber.

Mærkningsordning
Fra den 1. juli 2008 blev det lovpligtigt for landets
kommercielle motions- og fitnesscentre at informere om, hvorvidt de har indgået samarbejde
med Anti Doping Danmark om dopingkontrol.
Folketinget vedtog d. 15. maj 2008, at motions- og
fitnesscentre fremover ved tydelig skiltning ved
indgangspartiet og på en eventuel hjemmeside skal
markere, om der foretages dopingkontrol eller ej.
Det betyder, at såfremt et center ikke har indgået

en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark,
skal centret ligeledes informere herom.
”Et motions- og fitnesscenter skal forstås som en
fysisk afgrænset træningsfacilitet, der er tilgængelig
for alle. Der er tale om et center, hvor man kan
tilmelde sig fitness- og motionsaktiviteter ved at
komme ’ind fra gaden’. Der vil typisk være tale
om et kommercielt center” (Bemærkninger til
lovforslagets § 1)
Det er Kulturministeriets hensigt med loven
at bidrage til, at der vil være flere centre, der
knytter sig til Anti Doping Danmarks ordning om
dopingkontrol, og at ordningen dermed kan være
et redskab i markedsføringen af centret.
Med den nye lov skal det blive nemt for forbrugerne at vælge medlemskab i et center, der er
aktivt i dopingbekæmpelsen. Ikke mindst hensynet
til unge vejer tungt i denne sammenhæng.
Det er det enkelte motions- og fitnesscenter, der
selv har ansvaret for at opfylde bestemmelserne
i mærkningsordningen. Centre som ikke har en
aftale med Anti Doping Danmark, er selv forpligtiget til at kontakte Anti Doping Danmark for at
få tilsendt en negativ smiley.
ADD stod for selve implementeringen af KUM’s
mærkningsordning, herunder udformning af mærkater (2 slags smiley’er), displays til reception samt
naturligvis distribution til 450 motionscentre.

Børn og unge
ADD var til stede ved VM i skolehåndbold for
15-17-årige i Ikast d. 30.-31. marts 2008. På ADD’s
stand kunne de unge håndboldtalenter og andre
interesserede spille dopingspil og teste deres
viden i WADA’s internationale dopingquiz. Under
besøget uddelte ADD ”Ærlig idræt”-armbånd og
antidoping-nøglesnore samt var til rådighed for
diskussion og information om antidoping.

Vurdering
ADD har i 2008 arbejdet målrettet for at øge
oplysning og uddannelse rettet mod vores
definerede målgrupper. Særlig fokus har været
på at udvikle materiale samt få igangsat ADD’s
3-årige motionsdopingkampagne. Derudover har
ADD brugt mange ressourcer på at opdatere
vores online platform, hvilket bl.a. resulterede i
et re-designet www.antidoping.dk samt et helt
nyt site www.steroids.dk. Endelig har ADD også
knyttet mange nye samarbejdsrelationer, som er
nødvendige såfremt arbejdet mod både doping
i eliteidræt såvel som i motions- og fitnesscentre
skal lykkes.
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Forskningsog udviklingsvirksomhed
Der er stor efterspørgsel på midler til
forskning i antidoping, og i 2008 modtog
ADD ansøgninger for mere end 2.3 mio.
kroner til den eksisterende forskningspulje
på 1 mio. kroner.
Modtagere af forskningsmidler 2008
PhD Carsten Lundby, Center for Muskelforskning,
Rigshospitalet, har til sit projekt ” Doping Seminar
2008” modtaget kr. 40.000,-.
Ph.D-studerende Pernille Christensen, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital, har til
sit projekt ”Exercise-induced laryngomalacia (EIL)
og vocal cord dysfunction (VCD) i elitesportsudøvere henvist til udredning for exercise-induced
astma (EIA)” modtaget Kr. 150.000,-.
Overlæge, PhD Marianne Andersen, Odense
Universitetshospital, har til sit projekt ”Effekten
af Testosteron behandling og styrketræning i
en populationsbaseret, randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindet, undersøgelse hos
hypogonade mænd” modtaget krr. 75.000,-.
Ph.D-stud., cand.scient Jakob Mørkeberg, Anæstesiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, har til sit
projekt ”Sporing af autologe blodtransfusioner”
modtaget Kr. 100.000,-.
Scholarstipendiat, stud.med. Jimmi Elers, Lungemedicinsk forskningsenhed, Bispebjerg Hospital,
har til sit projekt ”Blod- og urinkoncentrationer
af salbutamol hos personer med astma og
eliteidrætsudøvere med astma: sammenligning
af inhalation vs. Peroral administration” modtaget
kr. 200.000,-.

Professor, dr.med., Klinikchef Anders Juul, Afdeling
for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, har til
sit projekt ”Detektion af doping med anabole steroider; betydningen af en hyppig genetisk variant
(UGT2B17 deletion)” modtaget Kr. 300.000,-.
Post-doc researcher Abigail Mackey, Institut for
idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, har til sit
projekt modtaget Kr. 150.000,-.

Vurdering
Danmark har frem til 2009 økonomisk været et
foregangsland mht. forskning i antidoping på trods
af, at landet ikke råder over et WADA-akkrediteret laboratorium. Desværre har der fra 2008
ikke været opslået specifikke forskningspuljer til
antidoping.
Støttemodtagere skal afrappor tere til ADD,
hvilket i nogen udstrækning også sker ved vores
antidopingseminar i forbindelse med idrætsmedicinsk årsmøde.

Anti Doping Danmark
Årsberetning 2008

International indsats
ADD skal påvirke og støtte udviklingen af internationale harmoniserede anti-doping programmer af
høj kvalitet gennem eget eksempel, internationale
aktiviteter og samarbejde, så der herved bidrages
til at opnå ensartede konkurrencevilkår for danske
udøvere.
Der vil helt naturligt komme øget fokus på
bagmænd og netværk knyttet til udøvernes
dopingmisbrug, herunder øget samarbejde
mellem antidopingorganisationer og offentlige
myndigheder. Den nye WADA-kode og de internationale standarder var implementeret inden
1. januar 2009.

Nordisk samarbejde
Nordisk Antidopingmøde i København 2008
handlede om mål og målformuleringer, samarbejde med myndigheder og revideret nordisk
aftale. Samtidig var der deltagelse af WADAs
direktør, Rune Andersen, i forbindelse med implementeringsproblematikken ved de internationale
standarder.

Association of National Anti-Doping
Organisations (ANADO)
ADD har deltaget i ANADO Workshop, generalforsamling og Management Working Commission
samt ved ANADO workshop.

Europarådet (CoE)

Vurdering

ADD har deltaget i Europarådets antidopingarbejde gennem halvårlige møder med fokus
på revision af WADA-koden og håndtering af
persondata i forhold til især WADA’s database:
ADAMS. ADD deltager tillige i koordinationsgruppemøder og arbejdsgrupper (formandskab
i Databasegruppen).

ADD støtter internationale konventioner og
aftaler om antidoping og bidrager med faglig
kompetence og erfaring. ADD har deltaget aktivt
ved stort set alle vigtige internationale arrangementer med indflydelse på løbende udviklinger og
beslutninger indenfor antidopingarbejdet.

Kvalitetssystem
og kvalitetsledelse
Kvalitetssystemet og virksomhedens kvalitetsledelse skal sikre at alle ADD’s kunder i og udenfor
den organiserede idræt får gennemført forsvarligt
antidopingarbejde. Anti Doping Danmarks kvalitetssystem er udviklet til at tilfredsstille kravene
i WADA-koden og tilhørende internationale
standarder.
I december 2007 foretog Det Norske Veritas en
ekstern audit af ADD’s virksomhed inkl. ADD’s
oplysningsvirksomhed. Kvalitetssystemet er certificeret i henhold til ISO 9001:2000 standarden.

Interne revisioner af kvalitetssystemet
Der har i overensstemmelse med den gældende
plan været gennemført 3 interne revisioner af
sekretariatets administrative procedurer omkring
planlægning og sagsbehandling i forbindelse med
dopingkontrolarbejdet i 2008. Intern revision af
oplysningsområdet er gennemfør t for første
gang. Der har desuden været gennemfør t en
markaudit af procedurerne omkring dopingkontrol i praksis.
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Oversigt over indfrielse
af resultatmålene for 2008
For hvert af de fem aktivitetsområder er mål og resultatkrav fra resultatkontrakten indsat med angivelse af statusbemærkninger i kolonnen til højre.

Kontrolvirksomhed
Resultatmål

Resultat

Opfyldelsesgrad

Minimum 1650 urinprøver under DIF.

Der er foretaget 1700 prøver i specialforbund under DIF.

Opfyldt

Minimum 98 % af alle urinprøver er foretaget uden

99,5 % er foretaget uden varsel

Opfyldt

Mindst 64 % af de foretagede prøver er gennemført

1086 af de 1700 prøver foretaget under DIF er foreta-

Opfyldt

som træningskontroller (dvs. out-of-competition

get som træningskontroller, svarende til 63,9%.

varsel.

tests).
Minimum 950 urinprøver er foretaget på internatio-

Der er foretaget 1613 prøver på denne gruppe af

nal/national elite og i dopingbelastede idrætsgrene.

udøvere under DIF.

Opfyldt

Der er foretaget EPO analyse på minimum 50

Der er foretaget 42 EPO analyser i 2008.

Delvist opfyldt

I DGI/DDS/DFIF er taget 206 prøver.

Opfyldt

ADDs kvalitetssystem er re-certificeret i henhold til

Kvalitetssystemet er i januar 2009 blevet re-certifi-

Opfyldt

ISO 9001:2000.

ceret uden fund af afvigelser.

Der er foretaget et øget antal kontroller i motions-

ADD havde kontrakt med 209 centre ved udgan-

og fitness centre og andre private eller offentlige

gen af 2008, og der er foretaget 463 prøver i dette

institutioner, virksomheder, eller foreninger udenfor

segment.

urinprøver.
Der er foretaget min. 170 urinprøver i DGI/DDS og
DFIF.

idrætten m.v.

Opfyldt

Anti Doping Danmark
Årsberetning 2008

Oplysningsvirksomhed
Resultatmål

Resultat

Opfyldelsesgrad

Listen er publiceret på www.antidoping.dk

Opfyldt

Listen er publiceret på www.antidoping.dk

Opfyldt

Der er udgivet en opdateret ”Antidoping og mig”

Håndbogen er udgivet og distribueret til relevante

Opfyldt

primo januar hvert år

målgrupper

Eliteidrætsudøvere
Der er udarbejdet og offentliggjort en ny liste over
forbudte stoffer
Der er udarbejdet en ny opdateret præparatfortegnelse på www.antidoping.dk primo januar hvert år

Trænere, ledere og støttepersonale
Der er afholdt undervisning på kurser for kommen-

Undervist DIFs diplomtræner uddannelse samt andre

de trænere og ledere i alle organisationerne.

relevante trænere og ledere.

Der er afholdt minimum 1 seminar for idrætsmedi-

Der er afholdt antidoping kursus med idrætsmedicinsk

cinsk personale samt elitetrænere

vinkel for fysioterapeuter og læger

Opfyldt

Opfyldt

Børn og unge i idræt samt deres forældre
Der er afholdt min. 8 foredrag i skole- og ungdoms

Der er afholdt 35 foredrag for børn og unge, motionister

miljøer

og støttepersonale

Der er gennemført en brugerundersøgelse af ’Sko-

Ej påbegyndt. ADD introducerer ny hjemmeside for børn

lemateriale’ – ADD’s undervisningshjemmeside

og unge i 2009.

Opfyldt

Ej Opfyldt

Øvrige idrætslige aktive
Der er foretaget en kvalitetssikring af personale på

Der er afholdt 3 møder med lægerne på Dopinglinien

Opfyldt

Mere end 95 % er besvaret

Delvist opfyldt

Der er udsendt min. 6 nyhedsbreve pr. år

Der er udsendt 7 nyhedsbreve i 2008.

Opfyldt

Der er afholdt kendskabsmåling på lands-dækkende

Der er afholdt kendskabsmåling.

Opfyldt

motionsdoping-kampagne og indenfor målgruppen

Hos bruger af fitnessportal havde 80 % kendskab til

husker min. 50% kampagnens hovedbudskaber

budskaberne.

Dopinglinien ved afholdelse af minimum 2 møder
årligt
100 % besvarelse på de 5 spørg/svar funktion på
antidoping.dk indenfor 14 dage

Resultatmål på tværs af målgrupper

Hos almindelige danske mænd i alderen 15-25 år havde
39 % kendskab til budskaberne.
Hos lægerne havde 48 % kendskab til budskaberne.
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Resultathåndtering, sagsbehandling og administration
Resultatmål

Resultat

Opfyldelsesgrad

Alle positive analysesvar rapporteres til relevante

Alle involverede parter tidsmæssigt korrekt informeret

Opfyldt

100 % behandling af alle ansøgninger om dispensa-

Alle TUE ansøgninger behandlet indenfor angivne

Opfyldt

tion fra dopinglisten indenfor 21 dage.

tidsramme

interessenter i overensstemmelse med WADC med
0 % fejlmargin indenfor 4 dage.

Forsknings- og udviklingsvirksomhed
Resultatmål

Resultat

Opfyldelsesgrad

Der er årligt uddelt 1 mio. til forskning i overens-

Forskningsudvalget havde modtaget ansøgninger til

Opfyldt

stemmelse med strategi.

samlet ansøgningsbeløb på mere end kr. 2.3 mio.

Der er etableret netværk/partnerskab med nye inte-

Etableret kontakt til Novo Nordisk

Delvist opfyldt

Der er årligt offentliggjort resultater fra støttede

ADD-støttede forskere og samarbejdspartnere præsen-

Opfyldt

projekter

terede projekter ved Dansk Idræts Medicinsk Årsmøde

ressenter vedr. bidrag til støtte til dansk antidoping
forskning

2008

Anti Doping Danmark
Årsberetning 2008

Internationalt samarbejde
Resultatmål

Resultat

Opfyldelsesgrad

Danmark skal varetage IADA sekretariatets opgaver

Der er afholdt styregruppemøde for IADA-landene i

Opfyldt

og afvikle min.1 møde pr. år.

Montreal, nov. 2008.

ADD skal være repræsenteret ved samtlige møder i

ADD repræsenteret ved CoE

Opfyldt

Den nye WADA kode er implementeret

Opfyldt

Resultatmål

Resultat

Opfyldelsesgrad

Stigning i antallet af indgåede aftaler med fitnes-

ADD havde kontrakter med 209 centre ved udgangen af

Opfyldt

scentre og andre interessenter i forhold til de 51

2008

overvågningsgruppen for Europarådets anti-doping
konvention.
Den reviderede WADC (2007) skal være implementeret
i ADDs program.

Motionsdoping

centre under ordningen d. 1/1 2006.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under
Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Resultatopgørelse
						
			
Indtægter

Note		

2008

Budget 2008

2007

Tilskud, Kulturministeriet						

4.274.000		

4.274		

4.162.000

Tilskud, Danmarks Idræts-Forbund						

2.460.000		

2.460		

2.393.000

Tilskud, Team Danmark							

3.630.000		

3.630		

3.538.000

Tilskud, DGI								

1.422.000		

1.422		

1.352.750

Tilskud, DFIF								

427.390		

427		

416.154

Internationale/IADA							

110.000		

110		

140.000

Projektmidler								

333.000		

333		

0

Tilskud til Motionsdoping						

2.650.000		

1.400		

1.000.000

Test Fitnesscentre							

2.020.000		

2.150		

0

Øvrige indtægter							

1.443.312		

1.200		

1.336.019

18.769.702		

17.406		

14.337.923

				
Indtægter i alt							

Omkostninger
Bestyrelsen						

1		

291.725		

310		

308.229

Administration					

2		

4.173.628		

4.200		

3.648.589

Kontrolvirksomhed					

3		

8.910.102		

8.420		

7.588.963

Oplysninger og forebyggelse				

4		

4.237.635		

3.100		

1.508.582

Medicin/TUE						

5		

146.310		

150		

132.090

Forskningsvirksomhed					

6		

1.025.301		

1.000		

1.001.305

Kvalitetssystem og -ledelse						

48.514		

70		

56.473

7		

210.494		

200		

222.845

Omkostninger i alt							

19.043.709		

17.450		

14.467.076

-274.007		

-44		

-129.153

-274.007		

-44		

-129.153

Internationalt arbejde					
				
				

Årets resultat							
				

Disponering

			

Overført til egenkapital							
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Balance
								
			
Aktiver
Materielle anlægsaktiver						

Note

2008

2007

8		

Bil										

189.480		

254.659

Materielle anlægsaktiver i alt 								

189.480		

254.659

Tilgodehavende, debitorer								

169.441		

208.795

Tilgodehavende, DIF									

0		

0

Andre tilgodehavender og forudbetalinger							

368		

66.063

			
			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			

Forudbetalt										

22.875		

0

Tilgodehavende, DFHO									

420.000		

0

Tilgodehavende, Motionsdoping								

1.250.000		

0

1.862.684		

274.858

			
Tilgodehavender i alt 									
			
			
Likvide beholdninger									

2.790.448		

3.360.019

Omsætningsaktiver i alt									

4.653.132		

3.634.877

4.842.612		

3.889.536

Egenkapital, primo									

1.111.290		

1.240.442

Overført resultat									

-274.007		

-129.153

837.283		

1.111.289

Leverandører af varer og tjenesteydelser							

1.064.027		

1.253.212

Forudbetalt tilskud, Kulturministeriet								

1.000.000		

110.000

Forudbetalt, DGI									

241.925		

374.750

			
Aktiver i alt 										
			
			

Passiver			
Egenkapital			

			
Egenkapital i alt									
			
Kortfristede gældsforpligtelser			

Mellemregning, True Winners								

53.239		

50.761

Feriepenge forpligtelse									

494.891		

418.222

Anden gæld										

1.151.247		

571.302

4.005.329		

2.778.247

4.842.612		

3.889.536

			
Gældsforpligtelser i alt 								
			
Passiver i alt										
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Kommentarer til årsrapport for 2008
Årsregnskabet viser et resultat på -274.000 kr. i
forhold til budgetteret -44.000 kr.

Indtægter
Indtægter omfatter følgende væsentlige poster :
• Indtægter jf. aftalt reguleringsnøgle mellem
Kulturministeriet og idrættens organisationer
af 5. maj 2006.
• Særbevilling fra KUM til ADD’s varetagelse
af sekretariatsfunktionen for IADA-landene i
2007 og 2008.
• Modtaget bidrag fra DIF, DGI, DFIF og DFHO
til motionsdopingkampagne.
• Modtaget bidrag fra TrygFonden på 1,4 mio.
kr. samt periodiseret indtægt på 1,25 mio. kr.,
der forventes i 1. kvartal.
• Bidrag fra DFHO og Kulturministeriet til
øget kontrol i fitnesscentre samt periodiseret
indtægt af bidrag fra 70 nye medlemmer på
420 tkr.

Udgifter
Note 3 – kontrolvirksomhed
Kontrolvirksomheden dækker omkostninger til 52
kontrollanter, inkl. 3 koordinatorer og 24 eskorter.
Antallet af dopingkontroller har i 2008 været
større end nogensinde med 2.701 (2.420 i 2007)
dopingtests samt 42 EPO-analyser.

Note 4 – oplysning og forebyggelse
Gager dækker to medarbejdere og ad hoc-ansatte. Hjemmesiden indeholder bl.a. aflønninger
af ekstern ekspertbistand til besvarelse af “spørg
om doping” Den væsentlige afvigelse skyldes,
at kampagne vedrørende motionsdoping p.t. er
længere fremme end budgetteret.

Begivenheder indtruffet efter den 31.
december 2008
I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrappor ten er der ikke indtruffet
forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse
på vurderingen af årsrapporten.

Resultatfordeling

Revisionspåtegning
I forbindelse med revisionspåtegning konkluderer
revisor :
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver
et retvisende billede af Anti Doping Danmarks
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af Anti Doping
Danmarks aktiviteter for regnskabsperioden 1.
januar - 31. december 2008 i overensstemmelse
med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924
af 28. september 2005. Det er ligeledes vores
opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af
regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt med
indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Årets resultat foreslås overført til kontoen for
overført resultat.

I forbindelse med forvaltningsrevision konkluderer
revisor :

Anvendt regnskabspraksis

Ved den udfør te for valtningsrevision er vi
ikke blevet bekendt med forhold, der giver os
anledning til at konkludere, at forvaltningen i
2008 på de områder, vi har undersøgt, ikke er
varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde,
eller at oplysningerne i Anti Doping Danmarks
årsrapporten for 2008 om mål og resultater ikke
er dokumenterede og dækkende for Anti Doping
Danmarks virksomhed i 2008.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med
bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005
om regnskab og revision for tilskudsmodtagere
under Kulturministeriets ressort, som modtager
tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier
og væddemål.

Resultatopgørelse
Der foretages periodisering af alle indtægter og
omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet
efter aktiviteter.

København, den 15. april 2009

Balancen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Tilgodehavender

Vi har fået godt en fordobling af fitnesscentre
under ADD og et stigende antal tests i fængsler,
ligesom vi – for første gang – tester kuske og
jockeys efter trav og galop.

Tilgodehavender optages til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivninger til
imødegåelse af forventet tab.

Der har været øgede udgifter til analyse i forbindelse med bekræftelse af et stigende antal
positive prøver fra tests uden for den organiserede idræt.

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi,
svarende til nominel værdi.

Gældsforpligtelser

KPMG
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Lov om fremme
af dopingfri idræt
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør
vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Definition af doping
§ 1. Kulturministeren fastsætter

nærmere regler for, hvilke grupper
af stoffer og hvilke præstationsfremmende metoder der skal betragtes
som doping.

Anti Doping Danmark
§ 2. Anti Doping Danmark er en selvejende institution, der har til opgave
at fremme bekæmpelsen af doping i idræt.

§ 3. Anti Doping Danmarks virksomhed omfatter
1) dopingkontrol,
2) oplysningsvirksomhed,
3) forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrørende bekæmpelse af doping,
4) deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping og
5) rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager inden for Anti
Doping Danmarks virkeområde.

§ 4.

Anti Doping Danmark ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer,
der beskikkes af kulturministeren. 4 medlemmer udpeges af kulturministeren, 2 medlemmer udpeges af Team Danmark, 2 medlemmer
udpeges af Danmarks Idræts-Forbund, 1 medlem udpeges af Dansk
Firmaidrætsforbund og 1 medlem udpeges af Danske Gymnastik- &
Idrætsforeninger. Herudover drager kulturministeren omsorg for, at der
udpeges 1 medlem, som repræsenterer trænerne inden for eliteidrætten, og 1 medlem, som repræsenterer de aktive eliteidrætsudøvere.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang. Afgår et medlem inden udløbet af
sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse for den resterende
del af perioden.
Stk. 3. Kulturministeren udpeger bestyrelsesformanden blandt de ministerudpegede medlemmer.

§ 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Det skal heraf
fremgå, at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

§ 6. Den daglige ledelse af Anti Doping Danmark varetages af et sekretariat, hvis øverste ledelse ansættes af Anti Doping Danmarks bestyrelse.

§ 7.Kulturministeren skal godkende vedtægter og budget samt årsberetning og regnskab for Anti Doping Danmark.
Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for regnskabsaflæggelsen og revisionens udførelse.
Stk. 3. Kulturministeriet kan til brug for Rigsrevisionen indhente yderligere materiale til en nøjere regnskabsgennemgang.

Stk. 4. Udbetaling af tilskud til Anti Doping Danmark kan ske forskudsmæssigt.
Stk. 5. Afgivne tilsagn kan bortfalde og udbetalte tilskud kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor Anti Doping Danmark ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Idrætsorganisationers og -foreningers deltagelse i
bekæmpelsen af doping
§ 8. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om idrætsorganisationers og -foreningers pligt til at indføre og håndhæve bestemmelser
om dopingkontrol og -sanktioner som forudsætning for ydelse af lovbestemte tilskud.
Stk. 2. Vedkommende minister fastsætter regler om, at der i tilfælde af
overtrædelse af de i medfør af stk. 1 fastsatte regler kan ske bortfald
eller reduktion af de i stk. 1 omtalte tilskud.

Bekæmpelse af doping i andre idrætsmiljøer
§ 9. Med det formål at hindre anvendelse af doping i idræt uden for de
af § 8 omfattede idrætsorganisationer skal Anti Doping Danmark søge
at indgå samarbejdsaftaler om bekæmpelse af doping med følgende
parter:
1) ejere af relevante virksomheder og andre, som tilbyder idrætsaktiviteter eller hermed beslægtede aktiviteter, herunder offentlige institutioner, og
2) sammenslutninger af idrætsudøvere uden tilknytning til de af § 8 omfattede idrætsorganisationer.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte samarbejdsaftaler skal sikre, at de omfattede
parter gennemfører dopingkontrol og -sanktioner på en måde, der følger de retningslinjer, som gælder for idrætsorganisationerne, jf. § 8.
Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for udformningen
af de i stk. 1 nævnte samarbejdsaftaler.

Økonomi
§ 10. Kulturministeriet fastsætter et årligt tilskud til Anti Doping Danmark.
Stk. 2. Ydelsen af det i stk. 1 nævnte tilskud forudsætter, at Team Danmark og de tipstilskudsberettigede idrætsorganisationer yder et tilskud
til Anti Doping Danmark, som fastsættes efter nærmere aftale med Kulturministeriet.

§ 11. Anti Doping Danmark kan opkræve gebyrer for ydelser i henhold
til de i § 9 omhandlede samarbejdsaftaler.

Ikrafttræden m.v.
§ 12. Loven træder i kraft den 1. januar 2005.
§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004.
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/Lene Espersen
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Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt
(Informationsordning for motions- og fitnesscentre)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør
vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende
lov:

§ 1. I lov nr. 1438 af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt

indgangsparti på en sådan måde, at den er synlig for kunderne. Hvis
centeret har en hjemmeside, skal samarbejdsaftalen med Anti Doping
Danmark ligeledes angives her.
Stk. 2. Anti Doping Danmark fastsætter efter kulturministerens godkendelse de nærmere krav til udformning af informationen.
Stk. 3. Med bøde straffes den, der undlader at informere efter stk. 1.
Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter
reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

foretages følgende ændringer:
1. I overskriften til § 9 indsættes efter »idrætsmiljøer«: »og straf«.
2. Efter § 9 indsættes:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

»§ 9 a . Motions- og fitnesscentre skal informere om, hvorvidt de har

Givet på Amalienborg, den 29. maj 2008
MARGRETHE R.
/Brian Mikkelsen

indgået samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark, jf. § 9. Informationen skal ske ved skiltning, der opsættes ved det enkelte centers

Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
BEK nr 1275 af 17/12/2008
I medfør af § 1, § 8, stk. 1, og § 9, stk. 3, i lov nr. 1438 af 22. december
2004 om fremme af dopingfri idræt fastsættes:

Definition af doping
§ 1. Som doping i lov om fremme af dopingfri idræt og i denne bekendtgørelse betragtes de stoffer og metoder, der fremgår af bilag 1 (oversættelse af WADA’s (World Anti-Doping Agency) forbudte liste 2009).

Minimumskrav til idrætsorganisationer
§ 2. Det er en forudsætning for ydelse af tilskud

i medfør af lov om
visse spil, lotterier og væddemål til Team Danmark og til de tre hovedorganisationer på idrætsområdet: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund,
at organisationen indfører og håndhæver regler om dopingkontrol og
-sanktioner i overensstemmelse med de regler, der fremgår af bilag
2 (oversættelse af World Anti-Doping Code). Team Danmark og de tre
idrætsorganisationer skal gøre det til en betingelse for ydelse af tilskud
til idrætsforeninger eller forbund m.v. og til individuelle idrætsudøvere,
at disse overholder de nævnte dopingregler.
Stk. 2. Det er en forudsætning for ydelse af tilskud i medfør af lov om
støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde m.v. (folkeoplysningsloven) til idrætsforeninger, der er
medlemmer af en af de i stk. 1 nævnte organisationer eller af forbund
m.v., der er medlemmer af en af disse organisationer, at foreningen
overholder de i stk. 1 nævnte regler om dopingkontrol og -sanktioner.
Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på anvisning af lokaler og udendørsanlæg i medfør af folkeoplysningsloven.

Anti Doping Danmarks samarbejdsaftaler med motionsog fitnesscentre m.v.
§ 3. Efter § 9, stk. 1, i lov om fremme af dopingfri idræt skal Anti Doping
Danmark søge at indgå samarbejdsaftaler med motions- og fitnesscentre og andre private eller offentlige institutioner, virksomheder m.v.,
som tilbyder idrætsaktiviteter eller hermed beslægtede aktiviteter,
samt foreninger og sammenslutninger af idrætsudøvere uden tilknytning til de i bekendtgørelsens § 2 nævnte idrætsorganisationer. Efter
lovens § 11 kan Anti Doping Danmark opkræve gebyrer for ydelser i henhold til samarbejdsaftalerne.
Stk. 2. I samarbejdsaftalerne skal doping defineres i overensstemmelse
med bilag 1, og de fastsatte regler om dopingkontrol og -sanktioner skal
være i overensstemmelse med bilag 2.
Stk. 3. I samarbejdsaftalerne skal der fastsættes nærmere regler om
gennemførelse af dopingkontrollerne og om, at institutionen, virksomheden eller sammenslutningen m.v. skal gøre sine kunder, medlemmer
m.v. bekendt med konsekvenserne af indgåelsen af samarbejdsaftalen.
Stk. 4. Det er en betingelse for samarbejdsaftalernes gyldighed, at de er
godkendt af kulturministeren.

Ikrafttræden
§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1506 af 13. december 2007 om fremme af
dopingfri idræt ophæves.
Kulturministeriet, den 17. december 2008
Carina Christensen
/Bente Skovgaard Kristensen

Anti Doping Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
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