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Anti Doping Danmark
Årsberetning

Årsberetningen fra Anti Doping Danmark indeholder
information i tekst og billeder om året 2007 set med
antidoping briller. Årsberetningen kan læses i sin
helhed eller bruges som opslagsværk til relevante
oplysninger om antidoping arbejdet i Danmark
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Forord
2007 blev igen et begivenhedsrigt år for Anti Doping Danmark, et år som bl.a. har budt på en række
internationale udfordringer heriblandt en meget omfattende proces med at revidere det globale
antidoping kodeks (WADC) og de tilhørende internationale standarder om dopingkontrol, medicinske
certifikater og laboratorier.
ADD havde som optakt til revisionen af WADC samlet repræsentanter fra Kulturministeriet DIF,
DGI og Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), som efterfølgende sendte et fælles dansk forslag, og ADD
har endvidere som sekretariat for International Anti Doping Arrangement (IADA) koordineret
synspunkter mellem de 10 medlemslande.
Den reviderede WADA kode blev vedtaget ved World Anti-Doping Conference i Madrid i november
2007, og det endelige regelsæt imødekommer på mange punkter de synspunkter ADD og idrættens
organisationer i Danmark har fremført med henblik på en forbedring af bekæmpelsen af doping.
Der er med andre ord sat markante danske fingeraftryk på det nye regelsæt, som træder i kraft 1.
januar 2009.
Det nye regelsæt sikrer, at vi i Danmark fortsat kan have motions- og fitnesscentre som væsentlige
målgrupper for antidoping indsatsen uden at være underlagt de stramme regler om whereabouts
og omfattende medicinske certifikater, som gælder for eliteidrætten.
2007 viste også, at der formentlig fortsat er lang vej til en dopingfri eliteidræt. Afviklingen af Tour de
France var atter knyttet til dopingskandaler, og ikke mindst Michael Rasmussen-sagen lærte alverdens
udøvere, hvordan man ikke skal gøre, hvis man vil overholde gældende dopingregler. Håndteringen
af advarsler mellem UCI, DCU, ADD og sponsorer viste samtidig, at der var behov for justeringer
i regelsættene af hensyn til håndteringen af data mellem nationale og internationale organisationer
på tværs af alle lande. Det fremgår også af den reviderende WADA kode.
Der investeres i dag milliarder af kroner for at afsløre dopingbrugere og udvikle nye testmetoder.
Det betyder at ærlige idrætsudøvere, og alle dem der ønsker en ren idræt, kan være sikre på, at vi
bevæger os i den rigtige retning.
Danmark har for flere år siden - som det første land i verden - etableret en permanent ordning
med motions- og fitnesscentre om dopingkontrol, som indebærer, at samtlige medlemmer i et center
er forpligtet til at underkaste sig de gældende regler for dopingkontrol. I 2007 igangsatte ADD en
3-årig handlingsplan rettet mod motions- og fitnesscentre. Kampagnen, som har et budget på 5,6
mio. kr. er støttet af Kulturministeriet, DIF, DFIF, DGI, DFHO samt TrygFonden. Vi vil gerne benytte
lejligheden til at takke for den helt nødvendige økonomiske opbakning til handlingsplanen, som skal
afdække omfanget af motionsdoping, årsager til misbruget m.v.
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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Oplysninger om
Anti Doping Danmark:

Loven

Værdier

I henhold lov nr. 1438 af 22. december 2004 samt
bekendtgørelse nr. 1506 af 13. december 2007
om fremme af dopingfri idræt har ADD til opgave
at fremme bekæmpelsen af doping i idræt.

For at skabe bedst mulige vilkår for bekæmpelsen af
doping i dansk idræt baserer ADD 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 antidopingarbejde.

Mission
ADD’s virksomhed omfatter :

Udgivet af:
Anti Doping Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf.: +45 4326 2550
Fax: +45 4326 2546
E-mail:info@antidoping.dk
www.antidoping.dk
www.undervisning.antidoping.dk
dopingakademiet.antidoping.dk

Redaktion:
Finn Mikkelsen
Jakob Berget
Design: 1508 A/S
Tryk:  Scanprint
Miljøgodkendt trykkeri
Trykt med vegetabilske farver
uden opløsningsmidler
Oplag: 500

Bestyrelse 2007:
Jens Evald, formand
Per Larsen, næstformand
Michael Kjær
Gert Nielsen
Michael Andersen
Rasmus Ingerslev
Tonny B. Andersen
Troels Sandager
Regitze Siggaard
Lars Bonde
Berit Puggaard
Rikke Rønholt

• 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
ADD 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 WADA og internationale samarbejdspartnere skal ADD skabe
optimale rammer for at løse ADD’s opgaver
i overensstemmelse med Lov om fremme af
dopingfri idræt og internationale regler på
området.

• ADD’s arbejde må ikke være bundet af
politiske og kommercielle hensyn eller interesse-organisationer. Kun derved sikres ADD’s
uafhængighed og troværdighed
• ADD’s arbejde skal være baseret på en høj
grad af international og national kompetence
og viden (know-how).
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Højdepunkter 2007
For Anti Doping Danmark
(ADD) blev 2007 et
begivenhedsrigt år på
mange områder, hvoraf
nogle af de vigtigste skal
nævnes her.

Samarbejde med fitnesscentrenes
brancheforening DFHO
Anti Doping Danmark og Dansk Fitness & Helse
Organisation (DFHO) har i 2007 arbejdet på
en 3-årig aftale om intensiv kontrol fra 1. januar
2008 i alle fitnesscentre under DFHO. Målet er
en fordobling af antallet af kontroller over 3 år
mhp. at opnå et markant fald i dopingmisbruget i
centrene. Omkostningerne på mindst 4 mio. kr. for
de næste 3 år skal dækkes af DFHO, ministerier
og/eller fonde.

Revision af WADA kodeks og
international teststandard (IST)
ADD arbejder for, at danske udøvere kan konkurrere i en dopingfri eliteidræt. ADD deltager
løbende i revidering af internationale regelsæt
herunder dopinglisten.
Der er behov for, at ADD hur tigst muligt får
beskrevet sit antidopingprogram i overensstemmelse med WADA model rules, der benyttes i
forbindelse med afrapportering af ADD’s indsats
i forhold til WADA.

Økonomisk opbakning til kampagne til
bekæmpelse af motionsdoping
Regeringen, idrætsorganisationerne, DFHO og
TrygFonden har i løbet af året skabt økonomisk
grundlag for, at ADD kan fortsætte en øget indsats
indenfor motionsidrætten i Danmark, som bl.a.
omfatter en undersøgelse af dopingmisbrugets
omfang.

ADD er sekretariat for IADA-landene
ADD har fra 2007-2009 overtaget sekretariatet
for IADA. Sekretariatet har bl.a. i samarbejde
med Norge udarbejdet forslag til WADA om, at
regler for prioriterede udøveres oplysningspligt
alene bør omfatte idrætsgrene, hvor brug af
dopingmidler udenfor konkurrence kan give
præstationsforbedringer.
Danmark afviklede årets IADA møde i Madrid
op til WADA World Conference on Doping in
Sport.

Europarådets Anti-Doping Konvention
Antidoping arbejdet er evalueret af overvågningsgruppen for Europarådets (CoE) Anti Doping
Konvention. Eksper tgruppens evaluering er
beskrevet i rapport fra 2007.
Det konkluderes, at DK opfylder antidopingkonventionen ”med en god margin”. Og der var pæne
ord til regering, idrætsorganisationer samt ADD
som hovedansvarlig for antidopingarbejdet. Også
ros for lovgivning, indsats i fitnesscentrene. Endelig
var der anbefalinger til de ansvarlige partnere
omkring sikring af finansiering, profilundersøgelser,
samt forslag om sikring af ADD’s appelmuligheder
i det danske appelsystem.

Michael Rasmussen og afprøvning af
det globale whereabout system
Betydningen af et velfungerende udøverinformationssystem kom for alvor i fokus i 2007, da Michael
Rasmussen gav forkerte oplysninger om opholdssted. Den danske antidopingindsats illustrerede,
hvorfor der er behov for at alle dopinginstanser
samarbejder for en afslørende, afskrækkende og
på samme tid forebyggende effekt.

Motionsdoping
ADD havde ved udgangen af 2007 kontrakter
med 67 fitnesscentre. Samtidig er ADD klar
til at indgå aftale med Dansk Fitness & Helse
Organisation fra starten af 2008, hvilket ventes
at medføre en fordobling af tilmeldte centre. Det
nuværende prøveantal på 243 ventes at nå op
omkring 500.
Regeringen, idrætsorganisationerne og TrygFonden har skabt økonomisk grundlag for at ADD kan
fortsætte en øget indsats indenfor motionsidrætten i Danmark, som bl.a. omfatter en undersøgelse
af dopingmisbrugets omfang.
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Bestyrelse og administration
Bestyrelsen havde 1. januar 2007
følgende sammensætning:
• Jens Evald. professor, dr. jur. (formand)

Institutionens daglige drift varetages af sekretariatet med 7 ansatte: Finn Mikkelsen, sekretariatschef,
Jakob Berget, Leder af oplysning, Kirsten Thomsen,
teknisk koordinator, Christina Friis Johansen, kvalitetsmanager, Anders Lund, dopingkontrol manager,
Trine Skov Møgelvang, formidlingskoordinator og
Michael Larsen, projektmedarbejder.

• Per Larsen, chefinspektør (næstformand)
• Michael Kjær, professor, dr. med.
• Rasmus E. Ingerslev, tidl. direktør for Fitness.dk. Bestyrelsesmedlem i DFHO

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.

• Gert Nielsen, tandlæge, bestyrelsesmedlem, Team Danmark

ADD har aftale med DIF økonomi om
regnskabsstyring og lønudbetaling. ADD har
valgt revisionsselskabet KPMG.

• Regitze Siggaard, Projektleder, bestyrelsesmedlem, DIF

Vurdering

• Michael Andersen, direktør, Team Danmark

• Rikke Rønholt, eliteidrætsudøver, DIF
• Troels Sandager, skoleinspektør, DGI
• Tonny B. Andersen, chefsergent, DFIF
• Lars Bonde, landstræner, TD’s trænerudvalg

Loven beskriver samfundets ansvar til at
sikre dopingfri trænings- og ungdomsmiljøer og
derigennem bidrage til sundhedsfremmende
træningstilbud for befolkningen.
Virksomhedsplanen for 2007 er indarbejdet i
resultatkontrakten mht. mål og kvalitetsmål
for kontrol, oplysning, forskning, internationale
aktiviteter og salg af eksterne ydelser.

• Berit Puggaard, underdirektør, DIF’s aktivgruppe
På forhandlingsmøde i marts 2007 blev specifikke projekter indenfor ADD’s aktivitetsområder
forhandlet med Kulturministeriet, DIF, DFIF, DGI,
DFIF, DFHO og Team Danmark, herunder finansieringsmodel til øget indsats mod motionsdoping
til 5,6 mio. kr.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bevilliget godt kr. 2 mio. og organisationerne støtter
med i alt 1 million kroner over 3 år fordelt med
1/3 pr. år i årene 2007-2009 efter følgende fordelingsnøgle: DIF, DGI og DFHO: kr. 300.000 hver
og DFIF kr. 100.000. Det blev samtidig besluttet

at søge fondsstøtte til projektet. Kulturministeriet
har givet tilsagn om støtte.
For 2008 vil KUM og TD indgå i finansieringen
af projekt om blodprøvetagning i udvalgte
idrætsgrene (kr. 100.000 pr. år i 3 år). Det samme
gælder finansiering af ekstern forskningsformidler
(100.000. pr. år i 3 år).
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.
Pressen har i år haft ekstra stor fokus på
cykelsporten, og vi har bestræbt os på at håndtere pressen professionelt. Det er i perioder en
krævende opgave, men nødvendigt for at sikre
antidopingarbejdet og ADD’s troværdighed
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Kontrolvirksomhed
Anti Doping Danmark (ADD) har i 2007 gennemført 2420 prøver (2395 i 2006), hvilket er
det største antal dopingprøver nogensinde i
Danmark.

prøver herunder 40 for Grønland og Færøerne.
ADD har i 2007 ikke foretaget prøver hos Dansk
Bodybuilding og Fitness Forbund.

Af disse blev 1686 prøver udført på idrætsudøvere
under Danmarks Idrætsforbund uden varsel (99,5
%). Af de 1686 prøver er 64 % udført i forbindelse
med træning. I alt 1592 prøver er foretaget hos
international/national elite og i dopingbelastede
idrætsgrene.

Dansk Professionel Bokse-Forbund har fået
kontrolleret 21 udøvere.
For Kriminalforsorgen blev der foretaget 49
tests (35 i 2006). Ordningen omfatter foreløbig
4 fængsler, og der er grønt lys for medvirken fra
de øvrige.

Hos DGI og DFIF var der 198 (mod 180 i 2006)
tests ved 61 udrykninger. Heraf hidrør te 25
prøver Dansk Firmaidrætsforbund.

Mest kontrollerede 2007
Forbund

Medicinsk komité
Antal prøver

Fodbold 		

192

Cykling		

165

Håndbold

160

Ishockey		

120

Styrkeløft

97

Atletik		

76

Svømning

76

Roning		

64

Amerikansk fodbold

61

Vægtløftning

56

I alt 67 fitnesscentre havde pr. 1/1 aftaler med
ADD mod 61 i 2006. Der blev gennemført 243
dopingprøver mod 216 i 2006.

Antallet af ansøgninger til idrætsudøvere under
DIF om dispensationer har været omfattende med
709 certifikater. Der blev udstedt 602 forenklede
dispensationer og 107 standarddispensationer.

Prioriteret testgruppe og
udøverinformation
Udøverne følger i stor udstrækning op på kravene
til rapportering, som gør at prioriterede udøvere
til daglig er tilgængelige for kontrol. Samtlige
udøvere i prioriteret testgruppe er i 2007 testet
enten i eller udenfor konkurrence.
Der er gennemført 317 tests (eksklusiv holdsport)
indenfor den prioriterede testgruppe på 122
udøvere. Der er udsendt 8 advarsler.

Hertil kommer 536 (mod 551 året før) kontroller bestilt af specialforbund, WADA, ANADO,
fitness-centre m.fl.

Dopingkontrollanter

CSC-sagen og ADD’s holdning og bevæggrunde
for ikke at deltage i projektet. Jan Holmgaard fra
Budstikken orienterede om de nye forsendelsesprocedurer og øgede omkostninger.
Kontrollanterne har også deltaget i et midtvejsseminar, og der er fulgt effektivt op med
nyhedsbreve hver måned. Kontrollanterne har
haft væsentlig flere kontrolbesøg end nogensinde
tidligere. Test i udlandet udgjorde 81.
Der har i 2007 været en kraftig stigning i antallet
af afvigelser, og der er flere forgæves udrykninger
til aflyste træningssamlinger.
ADD har i maj deltaget i International dopingkontrol seminar arrangeret af WADA og Antidoping
Norge i Tromsø.

Testning er gennemført ifølge gældende aftaler
ved internationale arrangementer med i alt 220

Årets seminar for dopingkontrollanter foregik
ultimo januar i Vejle. Peter Hemmersbach gennemgik bl.a. sporingstider for forskellige stoffer
i urinprøver, Jens Evald informerede bl.a. om

Dopingprøver fra 1992-2007

Hvilke stoffer blev der sanktioneret for i 2007

Andre kontroller

År		 Træning		Konkurrence		 % Træning		Internationale		
1992		

389		

282		

57.9 %

1993		

441		

323		

57.7 %

1994		

535		

234		

1995		

555		

322		

DGI/DFIF		 Kontrakt

91
148		

		

18

69.5 %

82		

		

17

63.3 %

55				

2

Idrætsgren

ADD har i september indgået aftale med Det
Internationale Håndboldforbund (IHF) om at
styrke antidopingsamarbejdet mellem de 2 parter
indenfor information og forebyggelse, dopingkon-

Forhold

trol ved træning og konkurrence samt gensidig
godkendelse af medicinske certifikater.

Analyse af dopingprøver
Alle danske urinprøver analyseres og vurderes
ved Dopingsektionen, Hormonlaboratoriet på
Aker Sygehus i Oslo, der er WADA akkrediteret
i henhold til gældende standarder.
Der har været 21 tilfælde med forhøjet T/E-ratio,
uden at det har ført til en eneste dopingsag.
76 urinprøver fra eliteudøvere i udholdenhedsidrætsgrene blev testet for EPO, og alle analyser
var negative.
Der er ikke gennemført test på blodprøver i 2007,
da vi fortsat afventer internationale retningslinier
fra WADA.
Hormonlaboratoriet i Aker arbejder for tiden
med rapportering af det dansk/norske blodprofilprojekt sammen med Antidoping Norge

Sanktion

Styrkeløft

Nægtet at deltage

2 års udelukkelse

Vægtløftning

Kokain

2 års udelukkelse

Vægtløftning

Anabole steroider

2 års udelukkelse

Boksning

Cannabis

3 mdr. udelukkelse

1996		

562		

292		

65.8 %

188

Vægtløftning

Cannabis

3 mdr. udelukkelse

1997		

558 		

343		

61.9 %

138		

Basketball

Cannabis

3 mdr. udelukkelse

1998		

544		

338		

61.6 %

1999		

615		

397		

60.7 %

2000		

743		

363		

52.1 %

99		

		

11

Styrkeløft

Nægtet at deltage

2 års udelukkelse

2001		

788		

441		

64.1 %

64		

		

33

Styrkeløft

Anabole steroder

2 års udelukkelse

2002		

932		

478		

66.1 %

81				

178

Styrkeløft

Anabole steroider

2 års udelukkelse

2003		

1010		

495		

67.1 %

94

106		

231

Sejlsport

Kokain

2 års udelukkelse

2004		

1080		

523		

67.3 %

109

138		

250

Vægtløftning

Nægtet at deltage

2 års udelukkelse

2005		

1132		

597		

65.4 %

146

154		

241

Vægtløftning

Nægtet at deltage

2 års udelukkelse

2006		

1081		

583		

65,0 %

237

181		

314

Fægtning

Stimulerende midler

Advarsel

2007		

1086		

600		

64,0 %

220

198		

316

Squash

Kokain

2 års udelukkelse

Fodbold

Anabole steroider

2 års udelukkelse

97
142				

2

Rullehockey

Stimulantia/cannabis

2 års udelukkelse

Amerikansk fodbold

Anabole steroider

2 års udelukkelse
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Fordeling af dopingsager
2007

2006

2005

2004

DIF-medlemmer

17

10

8

17

DGI-medlemmer

24

18

17

5

DFIF-medlemmer

0

4

1

3

Fitnesscentre m.m.

49

44

24

21

Body Building, DPB, Fitness

1

3

9

13

6

12

65

71

Statsfængsler

8

14

Internationale konk. i DK

0

1

I alt

99

94

Omfanget af dopingsager er på samme niveau
i 2007 som i 2006. Imidlertid er der sket en
stigning i antallet af sager under DIF fra 11 til
17. Antallet af AAS-brugere er uændret (5), men
der er én stigning i antallet af nægtere fra 1 til 4.
Der er en markant stigning i brugen af sociale
drugs (kokain og hash).

Vurdering
Med 1686 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.
De 655 test indenfor den prioriterede testgruppe (inkl. holdsport) er klart tilfredsstillende
i forhold til de opstillede målsætninger.
Ingen prioriterede udøvere er foreløbig dømt
for brud på dopingbestemmelserne men en sag
er endnu ikke afsluttet hos UCI.

Andelen af positive sager hos DIF er højere
end tidligere år. Især andelen af sager med
kokain og hash har været stigende. Der er
få fra den nationale og internationale elite
og flest fra konkurrenceudøvere på lavere
niveau.
Udover de øgede udgifter til analyse af konkurrence- og træningsprøver, har der været
øgede omkostninger til udvalgte prøver til
analyse for EPO samt mange bekræftelser
ved påvisning af beta2-agonister.
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Oplysningsvirksomhed
Internettet

Spørg om doping

www.antidoping.dk har cirka 500 hits dagligt
og er i løbet af året bl.a. blevet opdateret med
relevant information om doping og antidoping
samt mere end 215 nyheder, 8 pressemeddelelser
og 7 nyhedsbreve.

”Spørg om doping” håndterer mere end 150
spørgsmål om måneden. Det er bl.a. registreret at
mere end 200 forespørgsler på års basis vedrører
dosering, virkninger og bivirkninger af anabole
androgene steroider (svarende til 47 % af alle
henvendelser om dopingstoffer og kosttilskud).

ADD’s internetsider er en del af kvalitetssystemet i forbindelse med, at der gives opdateret
information til udøverne om f.eks. dopinglisten
og præparatfor tegnelsen samt ar tikler og evt.
kampagner i forbindelse med holdningsskabende
arbejde. ADD har udviklet et nyt design til hjemmesiden, som forventes at blive implementeret
ultimo 2008.
ADD har i samarbejde med analyse virksomheden
Creuna undersøgt, hvorledes man i højere grad får
informationer på www.antidoping.dk, gjort mere
tilgængelige og brugbare. Det samlede projekt
omfatter analyse, design og informationsarkitektur.
Redesignet skal understøtte ADD’s behov for, at
hjemmesiden i højere grad tager udgangspunkt i
brugernes behov. Den nye løsning skal målrette
kommunikationen til og med brugerne samt øge
graden af selvbetjeningsmuligheder for disse.
På www.antidoping.dk kan man bl.a. finde Præparatfortegnelsen (listen over forbudte og tilladte
dopingpræparater) samt WADA’S dopingliste i
en opdateret 2007 version.
I 2007 gennemfør te Lægemiddelstyrelsen en
kampagne: ”Pas på forkert, forfalsket og forbudt
medicin”. ADD har støttet op om denne kampagne via www.antidoping.dk.
DopingAkademiet - ADD’s interaktive e-learningssystem til trænere og ledere kan fremover
også findes og tilgås via adressen: http://dopingakademiet.antidoping.dk. Dvs. at man nu
også kan komme til hjemmesiden ved at skrive
”antidoping”, i tråd med vores 2 andre hjemmesider. DopingAkademiet benyttes flittigt af
flere specialforbund, og er nu muligt også at tilgå
direkte fra www.antidoping.dk.

Dopinglinien
Der er foretaget en kvalitetssikring af personalet på dopinglinien ved afholdelse af 3 møder
med lægerne som varetager denne. Lægerne
indrappor terer i dag elektronisk. Dopinglinien
har modtaget ca. 201 opkald, hvilket er lidt over
2006 niveau.

Seminarer
ADD har afholdt et større brainstormingmøde
om motionsdoping i marts 2007 med eksperter
indenfor området unge og risikoadfærd. Efter
præsentation af oplæg og baggrund om motionsdoping var der diskussionsgrupper og debat. Der
deltog bl.a. eksperter fra Institut for Idræt Kbh.,
Bispebjerg Hospital, Stofrådgivningen, Fitness.dk’ uddannelsesinstruktør, Center for Ungdomsforskning,
Rigshospitalet/Dopinglinien, DGI Kommunikation,
Kriminalforsorgen, Det Kriminalpræventive Råd.
ADD har deltaget med indlæg på International
Network for Humanistic Doping Research
Konferencen ”Doping and Public Health” den
15.-16. august 2007 på Århus Universitet
ADD har deltaget med indlæg i First Nordic Conference on Abuse of Anabolic Steroids and Anti
Doping Work 20.–21. september i Uppsala.
ADD deltog i Europarådets (CoE) Advisory
Group on Education i februar 2007 med indlæg
om kampagnen TRUE WINNERS- ÆRLIG IDRÆT
under overskriften ”Achieving effective education
and information programmes with minimal ressources”.
ADD var blandt oplægsholderne ved ”Debatmøde om motionsdoping – Doping i den
moderne motionskultur”. Debatten handlede om

brug af doping i forbindelse med styrketræning i
motions- og fitnesscentre. Mødet blev afholdt af
DOF – Hovedstadens Oplysnings Forbund.

Anti Doping Danmarks slogan
– ÆRLIG IDRÆT
Sloganet ÆRLIG IDRÆT skal på linie med det øvrige
af ADD’s informationsmateriale være med til at
synliggøre de værdier, som bør være grundlaget
for de danske motionister og eliteidrætsudøveres
tankegang og adfærd. Sloganet fremgår i dag af ADD’s
hjemmeside, nøglesnore, sportstrøjer, plakater mv.

Kampagnen TRUE WINNERS
- ÆRLIG IDRÆT
Aktivkomiteen (AK) og Anti Doping Danmark
(ADD) har i samarbejde med de aktive gennemført et tiltag så de aktive og tilskuerne kan
markere deres fuldstændige afstandstagen fra
brugen af doping til at opnå resultater. Baggrunden for kampagnen var bl.a. sidste sommers
idrætsbegivenheder (cykling, atletik), hvor disse
idrætsgrene blev hårdt ramt af positive doping
tilfælde. Kampagnens omdrejningspunkt er et
guldarmbånd.
I forbindelse med TRUE WINNERS kampagnen
er armbåndet bl.a. blevet promoveret ved: De
åbne Nordiske Mesterskaber i orienteringsløb, ved
Danish International Swim Cup, ved Copenhagen
Maraton samt andre sportsbegivenheder i 2007.

Foredrag og undervisning
ADD afholdte den 27. april i samarbejde med
Fagforum for Idrætsfysioterapi (FFI) og Dansk
Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) kursus for fysioterapeuter og læger om doping og antidoping set
ud fra et idrætsmedicinsk synspunkt.
Som konsekvens af tidligere omtalte brainstorming
møde er ADD blevet enige med Fitnessdk om at
arbejde videre med at indføre antidoping som obligatorisk undervisningsmodul på Instruktørskolen
samt finde en ordning, hvor Fitnessdk’s mere end
1800 ansatte kan blive tilbudt uddannelse indenfor
antidoping området. Vi har indtil dato afholdt 4
foredrag for fitness.dk’s medarbejdere.

Den 15. september udsendte ADD en brochure
til 340 ungdomsinstitutioner med erhver vsrettede uddannelser. Brochure blev udsendt for at
gøre opmærksom på og opfordre til at benytte
sig af muligheden for at få holdningsskabende
under visning og foredrag på antidoping området
ADD har indgået aftale med firmaet Leading
Education. Leading education står for at uddanne nuværende og kommende instruktører
til finessbranchen, særligt de instruktører som
ikke har tilknytning til de store fitnesskæder. Som
led i instruktørernes uddannelse vil de fremover
modtage min. 2 timers undervisning i antidoping
og fitness. ADD har indgået tilsvarende aftale med
virksomheden Sportseducation.dk
Der blev i 2007 afviklet 10 foredrag for eliteudøvere samt gennemført 21 foredrag i skole- og
ungdomsmiljøer.

Publikationer
”Anti-doping og mig 2008” om især dopingkontrol
og regler er trykt i 20.000 eksemplarer. Dopinglisten revideres årligt af WADA. På baggrund
af listen udgiver ADD ”Præparatfor tegnelsen
2008” i en trykt udgave, som ligeledes findes
på www.antidoping.dk samt i uddrag i hæftet
”Anti-doping og mig”. Anti-doping og mig 2008 er
udsendt til alle forbund, DGI, dopingkontrollanter,
spillerforenings medlemmer, læger, fysioterapeuter,
DIF dopingnævn, apotekernes uddannelsescenter,
sundhedsstyrelsen mv.
ADD har lavet en ny dopingkontrolbrochure. Det
var nødvendigt med en ny og opdateret udgave,
da proceduren får dopingkontrol har ændret
sig. 2000 stk. af brochuren ”Anabole steroider”
er blevet sendt til fitness.dk, til efterfølgende
distribution i alle deres centre. Dvs. både til
personale, træningsområde og omklædningsrum
til mere diskret opsamling. Dette er begyndelsen
af motionsdoping indsatsen.
ADD har udarbejdet en ny video om, hvorledes
dopingkontrol foregår. Det var nødvendigt med

en ny og opdateret udgave, da proceduren får
dopingkontrol har ændret sig. Der er således
flere ændringer både i tekst og billede siden.
Hvert enkelt step undervejs i dopingkontrollen
er blevet tydeliggjort, både med mere illustrative
billeder samt den tilhørende speak (voice-over).
Videoen findes i en hhv. kort (3 min.) og lang
version (12 min.).

Videreudvikling af
undervisningsmateriale

meget mere. Bogen bliver udarbejdet for at stille
de rette værktøjer til rådighed.
ADD har udarbejdet en samarbejdsaftale med
forskerne Ask Vest Christiansen og Jens BojsenMøller som skal analysere de data, som stammer
fra spørg/svar funktionen samt Dopinglinien.
Resultatet forventes bl.a. at kunne bidrage til
øget viden om målgruppen (særligt misbrugere
af anabole steroider).

Der er udviklet præsentationsmateriale, der
fokuserer på kost, kosttilskud samt hvad en
antidoping politik bl.a. kunne indeholde. Dette
er allerede blevet taget i brug i forbindelse med
undervisning i fitnesscentrene.

Endelig skal en stor kvantitativ undersøgelse (mere
end 5000 respondenter) iværksættes sammen med
SDU (Bjarne Ipsen). Undersøgelsen skal foretages
foretages af en forskningsmedarbejder (adjunkt/lektor), som forventes ansat medio 2008.

ADD har flere gange i 2007 under vist om
antidoping i forbindelse med DIF’s Diplomtræneruddannelse.

Vurdering

Forebyggelse af motionsdoping
De sundhedsmæssige konsekvenser af det stigende misbrug blandt motionister er et væsentligt
problem – både med hensyn til oplysning og
efterfølgende opsamling og behandling. Motiverne
til dopingmisbrug i styrkerelateret motionsidræt
skiller sig markant ud fra de motiver, der er for
dopingmisbrug i eliteidrætten.
ADD’s bestyrelse har godkendt en flerårig
kampagne mod motionsdoping, som samtidig
skal undersøge omfanget af motionsdoping samt
årsager til misbruget.
Forinden har ADD – på baggrund af et brainstormingsmøde – gennemført en kvalitativ analyse i
kommercielle og ikkekommercielle fitnesscentre i
Århus og København. På baggrund af foranalysen
vil ADD udarbejde et oplæg til udlicitering blandt
3 kommunikationsbureaer.
ADD er i færd med at udarbejde en håndbog
til fitnesscentre med råd og vejledning om antidoping, som centrene bl.a. kan anvende, når de har
mistanke om misbrug, ønsker viden om anabole
steroider, hvorledes en dopingkontrol foregår og

ADD har i 2007 arbejdet målrettet for at øge
oplysning og uddannelse rettet mod vores definerede målgrupper. Dette har blandet betydet
at fokus er blevet rettet mod videreudvikling af
det centrale omdrejningspunkt www.antidoping.
dk. Udgivelse af nye brochure og publikationer,
bl.a. dopingkontrol brochure samt elektronisk
materiale. Deltagelse i såvel nationale som
internationale møder og seminarer om doping
og antidoping samt afholdelse af kurser for bl.a.
støttepersonale (læger og fysioterapeuter), træner
og ledere.
Derudover blev der i 2007 sat fokus ekstra på
motionsdoping problematikken, hvilket resulterede
i en 3 årig strategi for området samt ansættelse af
ekstra ressource til gennemførsel af denne strategi. Denne plan er allerede begyndt at blive ført
ud livet med udarbejdelse af rapport om doping
blandt motionister, indgåelse af aftaler om uddannelse af kommende fitnessinstruktører, udvikling
af nyt præsentationsmateriale samt gennemførsel
af foredrag i motions- og fitnesscentre.
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Forskningsog udviklingsvirksomhed
ADD’s støtte til forskningsprojekter 2004-2007 er fordelt på følgende områder:

Der er stor efterspørgsel på midler til forskning i antidoping, idet vi i år
har modtaget ansøgninger for mere end 4 mio. kroner til ADD’s forskningspulje på 1 mio. kroner.
Modtagere af forskningsmidler 2007:
PhD Carsten Lundby, Center for Muskelforskning,
Rigshospitalet, har til sit projekt ”Determination
of rHuEpo in urine samples from subjects treated
with rHuEpo and the effect of combining rHuEpo
with losartan on blood volume and performance”
modtaget kr. 195.000,-.
Læge Simon Døssing, Institut for idrætsmedicin,
Bispebjerg Hospital, har til sit projekt ”Effekten
af væksthormon-antagonist på dannelse af protein i sene og muskel under træning” modtaget
128.000,-.
Cand.scient., PhD-stud. Peter Rasmussen, Rigshospitalet, har til sit projekt ”Effekten af EPO
på gen- og metabolitudtrykket – udvikling af en
antidoping test” modtaget kr. 235.000,-.
Stud.med. Jimmi Elers, Lungemedicinsk forskningsenhed, Bispebjerg Hospital, har til sit projekt
”Blod- og urinkoncentrationer af inhaleret
salbutamol hos personer med astma” modtaget
kr. 129.000,-.
Cand.scient. Troels Bech Kristoffersen, Center
for muskelforskning, Rigshospitalet, har til sit
projekt ”Undersøgelse af mekanismerne bag
’gendoping’ med myostatin hæmmere” modtaget
kr. 100.000,-.

Læge Thomas Lund, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital, har til sit projekt
”Astmasymptomer, bronkial hyperreaktivitet og
bronkial inflammation hos elitesportsudøvere”
modtaget kr. 113.000,-.
Post.doc., cand.scient., PhD Nikolai Nordsborg,
Institut for Idræt, Københavns Universitet, har til
sit projekt ” Tidsmæssig sammenhæng mellem
oralt glucokortikoid indtag og effekt på højintens
præstationsevne” modtaget kr. 100.000,-.

EPO, blod  (effekt, CNS, sporing, test)
GH  (bindevævseffekt, sporing)
Myostatin  (effekt, gendoping, sporing)
Anabole steroider  (testosteron, blok)
Beta-agonister  (astma, opståen, medicin)
Holdninger til kunstig præstationsfremme

30 %
15 %
10 %
10 %
20 %
10 %

Den samlede støtte til forskning gennem de seneste fire år udgør::
4 mio. kr uddelt til projekter 2004-2007 (ADD)
3 mio. kr til humanistisk-samfundsvid. forskning (Odense/Århus)(Strategiske)
3 mio. kr til EPO-forskning (Kbh)(Statslige forskningsråd)
2,3 mio. kr (over 3 år) til hGH forskning (Århus)(WADA)
Ca. 5,3 mio. kr (over 3 år) til samfundsvidenskabelig forskning (Kbh)(Strategiske)
Hertil kommer andre ”borderline” bevillinger og private samarbejder.

Den samlede støtte til antidoping er 17.7 mill
(8.9 mill til medicinsk-naturvidenskabelig, 8.8
mill til hum-samf. forskning), hvilket svarer til ca
1/3 af det samlede beløb, som ADD har anvendt
i samme periode. Ca 8 % af ADD’s budget går
til forskning
DK er ressourcemæssigt et af de førende lande
i antidopingforskning.

Vurdering
Danmark er økonomisk et foregangsland mht.
forskning i antidoping på trods af at landet ikke
råder over et WADA akkrediteret laboratorium.

ADD medvirker til udvikling af nye analysemetoder til afsløring af dopingbrug og skal overvåge udviklingen og formidle ny viden indenfor
relevante forskningsområder samt gøre nye
og relevante forskningsmiljøer interesseret i
antidopingforskning Støttemodtagere skal afrapportere til ADD, hvilket i nogen udstrækning også
sker i forbindelse med vores antidopingseminar
i forbindelse med Idrætsmedicinsk årsmøde.
Anti Doping Danmark har afholdt antidoping seminar for læger og fysioterapeuter i samarbejde
med, Fagforum for Idrætsfysioterapi og Dansk
Idrætsmedicinsk Selskab i Idrættens Hus.
ADD deltog med indlæg i Conference on
Doping and Public Health i august på Århus Universitet arrangeret af International Network for
Humanistic Doping Research.
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International indsats
ADD skal påvirke og støtte udviklingen af internationale harmoniserede antidoping programmer af
høj kvalitet gennem eget eksempel, internationale
aktiviteter og samarbejde, så der herved bidrages
til at opnå ensartede konkurrencevilkår for danske
udøvere.

Følgende forbedringer kan bl.a. nævnes:
• Større fleksibilitet ved sanktionsudmåling
i forbindelse med specificerede stoffer og
skærpende omstændigheder
• Øget incitament til tilståelse og samarbejde

ADD, de danske idrætsorganisationer (DIF, DGI,
DFIF og DIF’s aktivgruppe) og kulturministeriet
har bidraget med forslag og sendt høringssvar
både på ny WADA Code, dopinglisten 2008 og
international standard for testning.

• Skærpelse af sanktionering for ikke at indgive
oplysninger om opholdsted eller ikke at være
til rådighed på det sted, der er oplyst
• Øget fokus på efterforskning

ADD deltog i februar i Conference on the
Revision of the World Anti-Doping Code i
Amsterdam arrangeret af overvågningsgruppen
for Europarådets Anti-doping Konvention.
ADD’s formand deltog sammen med kulturminister Brian Mikkelsen og embedsmænd fra
ministeriet i WADA møder i maj i Montreal.
WADA kodeksen for 2009 blev vedtaget ved
World Conference on Doping in Sport, Madrid
efter en global reviewproces.
Der kommer nu øget fokus på bagmænd og
netværk knyttet til udøvernes dopingmisbrug,
herunder øget samarbejde mellem antidopingorganisationer og offentlige myndigheder.
WADC og de internationale standarder skal være
implementeret inden 1. januar 2009.

• Definition af idrætsudøverens støttepersonale
inkluderer fremover også forældre
• Definition af “athlete” er revideret så det fremover også omfatter udøvere på motionsniveau
(recreational level athletes).
• Steroid- og blodprofiler og andre analysedata
kan fremover benyttes til at godtgøre “dopingbrug”
• Oplysningsarbejde er fremover obligatorisk
for alle lande

Europarådet (CoE)
ADD har deltaget i Europarådets antidopingarbejde gennem halvårlige møder med fokus på
revision af koden og håndtering af persondata i
forhold til især WADA’s database, ADAMS. ADD
deltager tillige i koordinationsgruppemøder og
arbejdsgrupper (formandskab i Databasegruppen).
ADD og Sports Department ved CoE mødtes
i juni for at drøfte muligheder for at indgå samarbejdsaftale om database rapporter herunder
validering af medlemslandenes årlige tilbagemeldinger. Det er pt. uafklaret om ADD skal overtage
administration af CoE-database for internationale
og nationale antidopingprogrammer.

Nordisk samarbejde
Nordisk Antidopingmøde i Stockholm handlede
i 2007 om mål og målformuleringer, samarbejde
med myndigheder og revideret nordisk aftale.

International Anti-Doping
Arrangement (IADA)
ADD har fra 2007-2009 overtaget sekretariatet
for IADA. Sekretariatet har bl.a. i samarbejde
med Antidoping Norge udarbejdet høringsvar til
WADA om at regler for prioriterede udøveres
oplysningspligt alene bør omfatte idrætsgrene,
hvor brug af dopingmidler udenfor konkurrence
kan give præstationsforbedringer.

Association of National Anti-Doping
Organisations (ANADO)
ADD har deltaget i ANADO Workshop, generalforsamling og Management Working Commission i Pultusk, Polen i maj samt ved ANADO
workshop den 15.- 17. september i Tokyo. Der
blev primært fokuseret på revision af WADC og
standarder samt implementeringsudfordringer.
Af særlig interesse er også præsentationen af
ANADO Antidoping Services. ANADO har knap
50 medlemsorganisationer og 10 observatører.

UNESCO
UNESCO har vedtaget en ny konvention
om bekæmpelse af doping indenfor idrætten.
Regeringerne har med UNESCO-konventionen
vist deres engagement i den globale kamp mod
doping på samme måde som den internationale
idrætsbevægelse allerede har gjort det med deres
anerkendelse og implementering af verdens
antidoping kodeks. Danmark ratificerede i
december 2005 UNESCO-konventionen som
det tredje land. Konventionen medfører ikke
ændringer for Danmark, da Danmark allerede
efterlever Europarådets anti-doping konvention
fra 1989.

EU medlemslandene er enige om at støtte oprettelsen af et uformelt EU-anti-doping netværk.
ADD deltog i Brüssel den 25. juni. Kommissionen
for de europæiske fællesskaber har udarbejdet en
hvidbog om sport, som er kommissionens bud
på en samlet tilgang til sportsområdet fremover.
ADD har kommenteret dopingdelen overfor
Kulturministeriet den 1. oktober.

Vurdering
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.
ADD har koordineret det danske revisionsarbejde
og forberedelser til WADA World Conference
on Doping in Sport og i tæt samarbejde med
Danmarks Idræts-Forbund og Kulturministeriet.
De danske ændringsforslag til ny WADC er blevet
positivt modtaget. ADD er tilfreds med koden,
som i meget stor udstrækning har tilgodeset de
danske ændringsforslag. Det betyder bl.a. at det
skulle blive muligt at opstille særlige regler for
de danske udøvere, der ikke tilhører national/international elite.
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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
WADC 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 2007 været gennemfør 3 interne
revisioner af sekretariatets administrative procedurer omkring planlægning og sagsbehandling
i forbindelse med dopingkontrolarbejdet i
overensstemmelse med plan. Intern revision af
oplysningsområdet er gennemfør t for første

gang. Der har desuden været gennemfør t en
markaudit af procedurerne omkring dopingkontrol i praksis.
Der er gennemført krydsmonitorering af kontrolansvarlige og koordinatorer i de tre regioner. Det
Norske Veritas har vurderet ADD’s interne audit
til at være ”af meget høj faglig klasse”.

Bekæmpelse af
udbredelse af dopingmidler
ADD skal medvirke til bekæmpelse af udbredelsen af dopingstoffer i Danmark i samarbejde med
myndighederne.
Indledende møde blev afviklet tirsdag den 2.
oktober 2007, hvor netværksgruppen blev etableret med Rigspolitiets Nationale Efterforsknings
Center (NEC). NEC bliver tovholder i forbindelse

Oversigt over indfrielse
af resultatmålene for 2007
For hvert af de fem aktivitetsområder er mål og
resultatkrav fra resultatkontrakten indsat med
angivelse af statusbemærkninger i kolonnen til
højre.

Kontrolvirksomhed:
med netværket. Deltagelse ventes af Politi, Told/
Skat (indrejsekontrol), Sundhedsministerium, Kulturministerium, Justitsministerium, Farmaceutisk
Højskole, Lægemiddelstyrelsen, Kriminalforsorgen
samt Det Kriminalpræventive Råd.
ADD vil i denne forbindelse være med til at
sikre en årlig indsamling af data fra offentlige
myndigheder og offentliggøre statistikker for
trafficking af stoffer i Danmark.
Myndighederne kan f.eks. ved tilføjelser til
straffe- og retsplejeloven sende et signal om at
de ønsker at dæmme op for det organiserede
dopingmisbrug gennem forbedrede muligheder
for at efterforske sagerne.

Resultatmål

Resultat

Opfyldelsesgrad			

Minimum 1650 urinprøver under DIF.

Der er foretaget 1686 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

1078 af de 1686 prøver foretaget under DIF er foreta-

Opfyldt

som træningskontroller (dvs. out-of-competition tests).

get som træningskontroller, svarende til 63,9%.

Minimum 950 urinprøver er foretaget på internatio-

Der er foretaget 1592 prøver på denne gruppe af

nal/national elite og i dopingbelastede idrætsgrene.

udøvere under DIF.

Der er foretaget EPO analyse på minimum 50

Der er foretaget 76 EPO analyser i 2007.

Opfyldt

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

I DGI er taget 173 / I DFIF er taget 25

Opfyldt

ADDs kvalitetssystem er re-certificeret i henhold til

Kvalitetssystemet er i december blevet recertificeret

Opfyldt

ISO 9001:2000.

uden fund af afvigelser.

Der er foretaget et øget antal kontroller i motions-

ADD havde kontrakt med 67 centre ved udgangen af

og fitness centre og andre private eller offentlige

2007, og der er foretaget 227 prøver i dette segment.

varsel.

Opfyldt

urinprøver.

Opfyldt

institutioner, virksomheder, eller foreninger udenfor
idrætten m.v.

Resultathåndtering, sagsbehandling og administration
Resultatmål

Resultat

Opfyldelsesgrad			

Alle positive analysesvar rapporteres til relevante

Alle involverede parter tidsmæssigt korrekt infor-

Opfyldt

interessenter i overensstemmelse med WADC med

meret

0 % fejlmargin indenfor 4 dage.
100 % behandling af alle ansøgninger om dispensa-

Alle TUE ansøgninger behandlet indenfor angivne

tion fra dopinglisten indenfor 21 dage.

tidsramme

Opfyldt
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Oplysningsvirksomhed
Resultatmål

Forsknings- og udviklingsvirksomhed
Resultat

Opfyldelsesgrad			

Eliteidrætsudøvere
Der er udarbejdet og offentliggjort en ny liste over

Listen er publiceret på www.antidoping.dk

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. 4 mio.

Der er etableret netværk/partnerskab med nye inte-

Ministeriet for Sundhed og forebyggelse samt

ressenter vedr. bidrag til støtte til dansk antidoping

TrygFonden

Opfyldt

forbudte stoffer
Der er udarbejdet en ny opdateret præparatforteg-

Resultatmål

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

Opfyldt

forskning

nelse på www.antidoping.dk primo januar hvert år

Undervisning for TDs elitetræner komité samt DIFs

de trænere og ledere i alle organisationerne.

diplomtræner uddannelse.

Der er afholdt minimum 1 seminar for idrætsmedi-

Der er afholdt antidoping kursus med idrætsmedi-

cinsk personale samt elitetrænere

cinsk vinkel for fysioterapeuter og læger

Opfyldt

Der er afholdt 21 foredrag for denne målgruppe

rede deres projekter på Idrætsmedicinsk årsmøde

Delvist opfyldt

Internationalt samarbejde

Opfyldt

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

Størstedelen af ADD-støttede forskere præsente-

tede projekter

i feb. 2007.

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

Der er årligt offentliggjort resultater fra alle støt-

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.

Madrid, nov. 2007.

ADD skal være repræsenteret ved samtlige møder i

ADD repræsenteret ved CoE

Opfyldt

Evaluering fra Europarådets eksperter ultimo

Evalueringsbesøg gennemført 30. okt. – 1. nov. 2007.

Opfyldt

oktober 2006 skal resultere i positiv feedback i

Rapport og konklusioner modtaget.

Opfyldt

miljøer

overvågningsgruppen for Europarådets anti-doping
Der er gennemført en brugerundersøgelse af ’Sko-

Ej påbegyndt, da ADD påtænker helt at integrere

lemateriale’ – ADD’s undervisningshjemmeside

”skolemateriale” med www.antidoping.dk

Ej opfyldt

Øvrige idrætslige aktive

konvention.

efterfølgende rapport.
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 publiceret min. 120 nyheder på www.antido-

208 nyheder publiceret om danske og internationale

Opfyldt

ping.dk

doping og antidoping forhold

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

Motionsdoping

Resultatmål på tværs af målgrupper

Der er udviklet og gennemført en landsdækkende

Motionsdoping strategi udviklet. Kvalitativ forana-

motionsdoping kampagne

lyse gennemført.

Opfyldt

Resultatmål

Resultat

Opfyldelsesgrad			

Stigning i antallet af indgåede aftaler med fitnes-

ADD havde kontrakter med 67 centre ved udgangen

Opfyldt

scentre og andre interessenter i forhold til de 51

af 2007

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		

2007		Budget 2007		

2006

Tilskud, Kulturministeriet						

4.162.000		

4.162.000		

4.064.000

Tilskud, Danmarks Idræts-Forbund						

2.393.000		

2.393.000		

2.336.800

Tilskud, Team Danmark							

3.538.000		

3.537.000		

3.454.400

Tilskud, DGI								

1.352.750		

1.352.000		

1.320.800

Tilskud, DFIF								

416.154		

416.000		

406.400

Internationale/IADA							

140.000		

140.000		

0

Tilskud til Motionsdoping						

1.000.000		

1.200.000		

0

Øvrige indtægter							

1.336.019		

1.400.000		

1.231.484

Indtægter i alt							14.337.923		14.600.000		12.813.884

Omkostninger
Bestyrelsen						

1		

308.229		

310.000		

268.620

Administration					

2		

3.648.589		

3.605.000		

3.316.970

Kontrolvirksomhed					

3		

7.588.963		

7.230.000		

7.102.854

Oplysninger og forebyggelse				

4		

1.508.582		

2.000.000		

947.429

Medicin/TUE						

5		

132.090		

150.000		

128.637

Forskningsvirksomhed					

6		

1.001.305		

1.000.000		

1.003.222

Kvalitetssystem og -ledelse						

56.473		

60.000		

49.037

222.845		

245.000		

113.224

Internationalt arbejde					

7		

Omkostninger i alt							14.467.076		14.600.000		12.929.993
				
Årets resultat							 -129.153		
0		 -116.109
Disponering
Overført til egenkapital						

-129.153		

0		

-116.109
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Balance
								
			
Aktiver

Note		

2007		

2006

Årsregnskabet viser et resultat på -129.153 kr. i
forhold til budgetteret 0 kr.

Indtægter

Materiale anlægsaktiver
Bil							

Kommentarer til årsrapport for 2007.

8		

254.659		

319.659

Materielle anlægsaktiver i alt 								

254.659		

319.659

Omsætningsarkiver

Tilskud til motionsdoping stammer fra Ministeriet
for Sundhed og Forebyggelse.

Begivenheder indtruffet efter den 31.
december 2007

Balancen pr. 31.december afspejler en del af den
budgetterede omsætning i 2007.

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.

Udgifter

Tilgodehavender
Tilgodehavender debitorer							

208.795		

186.773

Tilgodehavender hos DIF							

0		

55.933

Andre tilgodehavender og tilbagebetalinger						

66.063		

19.213

Tilgodehavender i alt								

274.858		

261.919

Likvide beholdninger								 3.360.019		 3.937.961
			
Omsætningsaktiver i alt								 3.634.877		 4.199.880
Aktiver i alt									 3.889.536		 4.519.539
Passiver
Egenkapital
Egenkapital, primo								

1.240.442		

1.356.551

Overført resultat								

-129.153		

-116.109

Egenkapital i alt									 1.111.289		 1.240.442
Kortfristede gældsforpligtelser
		Leverandører af varer og tjenesteydelser						

1.253.212		

1.100.597

Modudbetalt tilskud								

484.750		

1.375.000

Mellemregning True Winners							

50.761		

0

Feriepenge forpligtelse								

418.222		

385.983

Anden gæld						

571.302		

417.517

9		

Gældsforpligtelser i alt								 2.778.247		 3.279.097
Passiver i alt									 3.889.536		 4.519.539

Internationalt arbejde indeholder omkostninger
ved sekretariatets omkostninger som sekretariat
for IADA samt møder i forbindelse med WADA,
IADA og ANADO.

Kontrolvirksomheden dækker omkostninger
til 40 kontrollanter inkl. 3 koordinatorer og 24
eskorter.

Resultatfordeling

Antallet af dopingkontroller har i 2007 været
større end nogensinde med 2420 (2395 i 2006)
urinprøver samt 76 EPO-analyser.

Konklusion

ADD har fået flere fitnesscentre med i samarbejdet sammen med et stigende antal tests
i fængsler og fra ANADO. Det kan aflæses i
honorar til kontrollanter, forsendelse (især), kørsel
og analyseudgifter.
Antallet af tests pr. udrykning er faldet fordi
udøvere i prioriteret testgruppe skal testes ofte
udenfor konkurrence og træning.
Der har også været øgede udgifter til analyse i
forbindelse med bekræftelse af et stigende antal
positive prøver fra tests udenfor den organiserede
idræt.

Årets resultat foreslås overført til kontoen for
overført resultat.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et
retvisende billede af ADD’s aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af
resultatet af ADD’s aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2007 i overensstemmelse
med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af
28. september 2005.
København, den 23. april 2008
KPMG C. Jespersen
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
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Lov om fremme
af dopingfri idræt
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.

Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
BEK nr 1506 af 13/12/2007
Idrætsorganisationers og -foreningers deltagelse i
bekæmpelsen af doping
§ 8. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om idrætsorganisa-

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:

tioners 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.

Definition af doping
§ 1. Som doping i lov

Bekæmpelse af doping i andre idrætsmiljøer
§ 9. Med det formål at hindre anvendelse af doping i idræt uden for de

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.

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

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
2008).

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

Anti Doping Danmarks samarbejdsaftaler med motions- og
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 2008.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1681 af 12. december 2006 om fremme af
dopingfri idræt ophæves.
Kulturministeriet, den 13. december 2007

Brian Mikkelsen
/ Peter Schønning
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