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Forord
I slutningen af februar 2006 fik jeg
uventet en opringning fra bestyrelsesformanden i Anti Doping Danmark (ADD), professor, dr.med.
Michael Kjær, der fortalte, at han
ønskede at træde tilbage fra posten som bestyrelsesformand.
Uden i øvrigt at komme ind på
alle mellemregningerne var valget som afløser faldet
på mig. Det var en hurtig forfremmelse, i hvert fald
havde jeg kun siddet i bestyrelsen for ADD i omkring
ét år. Hermed byttede Michael Kjær og jeg pladser,
han nu som menigt medlem og jeg som formand, foreløbig indtil udgangen af 2008. Det har været et både
turbulent og meget spændende år i “den varme stol”
i ADD, hvor det forventes, at formanden er aktiv og
synlig i den offentlige debat. I perioden 1. marts 2006
til 1. marts 2007 har jeg således deltaget i omkring
70 avis-, radio- og TV-interviews, det vil i gennemsnit
sige seks interviews om måneden, holdt otte foredrag
om doping og fløjet himmelen tynd mellem Tirstrup
og Kastrup.

tagen til brugen af doping. Selve kampagnens produkt
er et silikonearmbånd i guldfarve, hvorpå der er trykt:
TRUE WINNERS samt ADD’s nye slogan: ÆRLIG
IDRÆT. Der blev i første omgang lavet 2.500 guldarmbånd til en pris af 25 kr. pr. stk. Det indsamlede
beløb skal bruges til yderligere dopingkontrol samt
oplysning mod brugen af doping. Kampagnen er en
ubetinget en succes, og der skal fra bestyrelsens side
lyde en stor tak for AK’s store og synlige indsats.
2006 blev det år, hvor Danmark som det første land
i verden etablerede en permanent ordning med motions- og fitnesscentre om dopingkontrol, som indebærer, at samtlige medlemmer i centret er forpligtet
til at underkaste sig de gældende regler for kontrol.
Det retlige grundlag for ADD’s samarbejdsaftaler med
motions- og fitnesscentre er bekendtgørelsen om
fremme af dopingfri idræt, som trådte i kraft 1. januar
2006. Som en konsekvens af denne nye ordning udpegede Kulturministeren adm. direktør Rasmus Ingerslev fra den i september 2006 stiftede Dansk Fitnessog Helse Organisation (DFHO) som nyt medlem af
ADD’s bestyrelse. ADD er hermed sikret specialviden
også på dette område. ADD’s bestyrelse har gennem
året arbejdet med en 3-årig handlingsplan mod motionsdoping, som samtidig skal afdække omfanget af
motionsdoping, årsager til misbruget m.v. Indsatsen
mod motionsdoping ventes gennemført med støtte
fra Kulturministeriet, Sundheds- og Indenrigsministeriet samt idrættens organisationer.

2006 blev et begivenhedsrigt år for ADD. Således
indgik ADD en 3-årig resultatkontrakt med Kulturministeriet, der klart formulerer, hvad ADD skal nå
inden for perioden 2006-2008. I resultatkontrakten
er således aftalt en række mål og resultatkrav for
ADD, som eksempelvis øget testning af udøvere i
dopingbelastede idrætsgrene, hvor Danmark har et
højt internationalt niveau, forebyggende test blandt
motionister, løbende kontrol af kontrollantkorpset og
videreuddannelse af samme, bidrag til holdningsdannelse i og uden for idrætten, strategisk samarbejde
med eksterne interessenter, da doping ikke blot er et
idrætsproblem, men også et samfundsproblem og meget andet. ADD har endvidere bidraget flittigt til harmonisering af international anti-doping politik, regler
og regulativer for alle idrætsgrene i alle lande, ligesom
ADD har deltaget løbende i revideringen af WADC
(World Anti-Doping Code).

Jeg vil afslutningsvis benytte lejligheden til at takke alle
de gode kræfter både i og uden for idrættens organisationer, som arbejder for en dopingfri idræt. I år skal
lyde en særlig tak til alle ADD’s dopingkontrollanter,
som hver dag året rundt er ADD’s synlige repræsentanter. Uden et dygtigt korps af dopingkontrollanter
ville ADD ikke, som tilfældet er i dag, være en af verdens førende anti-doping organisationer.
Jens Evald
Bestyrelsesformand.

I 2006 indledte Aktivkomiteen (AK) og ADD et samarbejde, hvor de aktive kunne markere deres afstand-
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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



Bestyrelse 2006
• Michael Kjær, formand
•	Per Larsen, næstformand
• Michael Andersen
• Jens Evald
• Gert Nielsen
• Niels Nygaard
• Søren Riskjær
• Eva Wulff Helge
• Troels Sandager
• Tonny B. Andersen
• Lars Bonde
• Berit Puggaard

Vision, mission og værdier
Loven
I henhold lov nr. 1438 af 22. december 2004 samt
bekendtgørelse nr. 1447 af 14. december 2005 om
fremme af dopingfri idræt har ADD til opgave at
fremme bekæmpelsen af doping i idræt.

Værdier
For at skabe bedst mulige vilkår for bekæmpelsen af
doping i dansk idræt baserer ADD organisationens
virksomhed på følgende tre kerneværdier:
Kvalitet
Anti-doping arbejdet skal være forankret i et ISO
certificeret kvalitetsledelsessystem, således at det
sikres, at anti-doping 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.

Vision
Anti Doping Danmarks vision er at bekæmpe brugen
af doping i dansk idræt og fremme og udvikle national og international harmonisering af anti-doping
arbejdet, og herved udbygge Danmarks placering
blandt foregangslandene i et internationalt anti-doping arbejde.
Mission
ADD’s 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.

Uafhængighed
ADD’s arbejde må ikke være bundet af politiske og
kommercielle hensyn eller interesseorganisationer.
Kun derved sikres ADD’s uafhængighed og troværdighed.
Faglighed
ADD’s arbejde skal være baseret på en høj grad af
international og national kompetence og viden
(know-how).

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.



Højdepunkter 2006
Europarådets Anti-Doping Konvention
– ekspert evaluering
Anti-doping arbejdet i Danmark er i oktober evalueret af eksperter udpeget af overvågningsgruppen
for Europarådets (CoE) Anti Doping Konvention på
baggrund af den nationale rapport. Ekspertgruppens
evaluering af besøget og eventuelle anbefalinger vil nu blive beskrevet i en endelig rapport om Danmark i 2007.

For Anti Doping Danmark (ADD) blev 2006 et begivenhedsrigt år på mange områder, hvoraf nogle af de
vigtigste skal nævnes her.
Resultatkontrakt med Kulturministeriet
ADD har indgået en 3-årig resultatkontrakt med
Kulturministeriet, der klart formulerer, hvad ADD
skal nå inden for perioden 2006-2008.

Samarbejde med fitnesscentre
Danmark blev det første land, hvor det er lykkedes
at etablere en permanent ordning med fitnesscentre
om dopingkontrol, som indebærer at samtlige medlemmer i centret er forpligtet til at underkaste sig
de gældende regler for dopingkontrol. Ordningen er
vokset støt gennem det seneste år, hvor motionsdoping problematikken har fyldt meget i medierne og i
det daglige arbejde i sekretariatet.

Der er bl.a. aftalt følgende mål og resultatkrav for ADD:
• Vægt på test af udøvere i
dopingbelastede idrætsgrene samt idrætsgrene,
hvor Danmark har højt internationalt niveau
• Forebyggende test blandt ikke-eliteudøvere i
organiseret idræt (motionister)
• Løbende kontrol af kontrollantkorpset
og videreuddannelse af samme
• At bidrage til holdningsdannelse om
anti-doping i og udenfor idrætten
• At tilbyde information til idrætsudøvere,
trænere, ledere og øvrige interessegrupper
• At tilbyde uddannelse til forskellige
målgrupper i idrætten i samarbejde med
den organiserede idræt
• At indgå i strategisk samarbejde med eksterne
interessenter, da doping ikke blot er et idrætsproblem men også et samfundsproblem
• Støtte anti-doping forskning m.h.p. at
indsamle og generere ny viden
• Formidle forskningsresultater fra
støttede projekter
• Få nye netværk involveret i
anti-doping forskning.

Oplysning
Misbrug af anabole androgene steroider blandt unge
danskere er omfattende. Det skønnes således at
mellem 10.000 – 50.000 unge, primært mænd er misbrugere. Misbruget knytter sig særligt til motions- og
fitnesscentre rundt i hele landet.
ADD har gennem året arbejdet på en flerårig strategi
mod motionsdoping, som samtidig skal undersøge omfanget af motionsdoping, årsager til misbruget samt
f.eks. hvilke ressourcer motionsdoping problematikken
bruger i sundhedssektoren. Målet er på længere sigt, at
flere unge, der dyrker idræt på motionsplan samt personer i tilknytning til disse unge (støttepersonale), opnår viden og indsigt i dopingens bagside, og at de unge
på den baggrund ikke påbegynder et misbrug.

Harmonisering af internationale regler
ADD har bidraget flittigt til harmonisering af international anti-doping politik, regler og regulativer for
alle idrætsgrene i alle lande. ADD skal administrere
anti-doping arbejdet, så det harmonerer med de
obligatoriske elementer i The World Anti-Doping
Program (WADP), og ADD arbejder for, at danske
udøvere kan konkurrere i en dopingfri eliteidræt.
ADD deltager løbende i revidering af internationale
regelsæt herunder dopinglisten.



Bestyrelse og administration
Kulturminister Brian Mikkelsen og idrætsorganisationerne udpegede i 2004 en ny bestyrelse på 12 personer,
der 1. januar 2006 havde følgende sammensætning:
• Michael Kjær, professor, dr. med. (formand)
•	Per Larsen, chefinspektør (næstformand)
• Michael Andersen, direktør
• Jens Evald. professor, dr. jur.
• Gert Nielsen, tandlæge og næstformand i DIF
• Niels Nygaard, direktør, DIF
• Søren Riskjær, direktør, Team Danmark
• Eva Wulff Helge, cand. scient., Team Danmark
• Troels Sandager, skoleinspektør, DGI
• Tonny B. Andersen, chefsergent, DFIF
• Lars Bonde, landstræner, TD’s trænerudvalg
• Berit Puggaard, underdirektør, DIF’s aktivgruppe
(beskikket til udgangen af 2008).

i forbindelse med kontrolarbejdet. Evalueringen og
nye afprøvninger fortsætter i 2007 med henblik på
den endelige udbygning af det danske data management system.
ADD har tegnet en udvidet forsikringsdækning for
kontrollanter, således vi fortsat kan teste på vegne af
andre interessenter udenfor Danmark.
ADD har været til møde i Kulturministeriets med departementets juridiske rådgivningsgruppe om vores
kontrakt med fitnesscentre. Ifølge loven skal standardkontrakter være godkendt af KUM, og der skal etableres et høringssystem knyttet til alle aftaler.
ADD har aftale med DIF økonomi om regnskabsstyring og lønudbetaling. ADD har valgt revisionsselskabet KPMG.
Vurdering
»Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt« er
iværksat fra og med 2006 i tilknytning til »Lov om
fremme af dopingfri idræt (nr. 1438 af 22. december
2004)«.
Virksomhedsplanen for 2006 er indarbejdet i den tidligere nævnte resultatkontrakt mht. mål og kvalitetsmål for kontrol, oplysning, forskning, internationale
aktiviteter og salg af eksterne ydelser. IT området er
udbygget mht. registrering af såvel det nationale som
internationale dataarbejde omkring kontroller.
DIF, DGI, DFIF, TD og KUM har i maj godkendt en
finansieringsmodel for ADD frem til 31/12 2010.
Finansieringsmodellen bygger dels på en fast grundbevilling fra organisationerne og dels en supplerende
projektfinansiering fra relevante samarbejdspartnere. ADD skal hvert år beskrive specifikke projekter,
som ADD ønsker at gennemføre i forhold til de fem
virkeområder. Finansieringen drøftes med organisationerne, og såfremt en eller flere af idrættens
hovedorganisationer og TD ønsker at støtte et givet
projekt, vil KUM støtte dette med op til 50 % af de
samlede omkostninger, op til 1 mio. kr. årligt. Idrættens organisationer aftaler en fordelingsnøgle vedr.
den del af projektudgiften, der ikke dækkes af KUM.
ADD kan også søge tilskud fra eksterne bidragsydere. Grundbevillingen udgjorde i 2006 11.4 mio. kr. og
indeksreguleres i 2007 til 11,86 mio. kr.

Jens Evald overtog formandshvervet fra 1. marts
2006. Nye bestyrelsesmedlemmer er udpeget af kulturministeren i 2006: Rasmus E. Ingerslev, direktør
for Fitness.dk og bestyrelsesmedlem i Dansk Fitness
og Helse Organisation, Regitze Siggaard, chefkonsulent, medlem af DIF’s bestyrelse, Rikke Rønholt,
eliteidræts-udøver og medlem af DIF og Team Danmarks Aktivkomité, Michael Andersen, direktør for
Team Danmark samt Gert Nielsen, tandlæge og
medlem af Team Danmarks bestyrelse. Følgende har
forladt bestyrelsen Niels Nygaard, Eva Wulff Helge
og Søren Riiskjær.
Institutionens daglige drift varetages af sekretariatet,
der ved slutningen af året bestod af 7 ansatte: Finn
Mikkelsen, sekretariatschef, Jakob Berget, oplysningskonsulent, Kirsten Thomsen, teknisk koordinator, Christina Friis Johansen, kvalitetsmanager,
Anders Lund, projekt manager, Trine Skov Møgelvang, formidlingskoordinator og Michael Larsen,
projektmedarbejder.
Hertil kommer 5 deltidsansatte eksterne medarbejdere, herunder læge for TUE-attester, læger på dopinglinien samt 2 postgraduates til besvarelse af
spørgsmål på ADD’s hjemmeside.
ADD har sammen med andre nationale anti-doping
organisationer deltaget i en evaluering af databasesystemerne SIMON og ADAMS til styring af alle data



Kontrolvirksomhed
Dopingsagerne er i kraftig stigning blandt motionister i og udenfor den organiserede idræt. Dette gælder ikke mindst i landets fitnesscentre, hvor godt
30 % nu har indgået aftale om dopingkontrol med
ADD.

EPO-analyser er foretaget i 53 urintest fra eliteudøvere i udholdenhedsidrætsgrene. Alle analyser var
negative. Der er ikke gennemført test på blodprøver
i 2006, da vi fortsat afventer internationale retningslinier fra WADA.

Dopingkontroller
ADD har i 2006 gennemført 2396 dopingkontroller,
hvilket er en øgning på 6 % i forhold til 2005 og i øvrigt flere end nogensinde tidligere i Danmark.

Medicinsk komité
TUE gruppen har i samarbejde med sekretariat og
bestyrelse udarbejdet regler for generelle dispensationer for visse stoffer og metoder, der er på dopinglisten. Antallet af ansøgninger til idrætsudøvere
under DIF om dispensationer har som i 2005 været
omfattende (647). Der blev udstedt 572 forenklede
dispensationer og 75 standarddispensationer.

DIF
Af det samlede antal prøver blev 1664 prøver udført
på idrætsudøvere under DIF. Der er gennemført 421
test indenfor den prioriterede testgruppe. I alt 66 %
af samtlige prøver er udført uden varsel i forbindelse
med træning.
Når Anti Doping Danmark fastholder at 2/3 af alle
test bør være uden for konkurrencer, er det et mål
for alle tests inden for samtlige idrætter. I nogle
idrætter er der flere og i andre færre som f.eks. i
cykelsporten.

DGI/DDS og DFIF
Hos Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger er der
gennemført 156 dopingtest, mens der hos Dansk
Firmaidrætsforbund har været kontrolleret 25 udøvere.

Dopingprøver fra 1992-2006
År

Træning

Konkurrence

% Træning

Internat.

1992

389

282

57.9 %

91

DGI/DFIF

Kontrakt

1993

441

323

57.7 %

148

18

1994

535

234

69.5 %

82

17
2

1995

555

322

63.3 %

55

1996

562

292

65.8 %

188

1997

558

343

61.9 %

138

1998

544

338

61.6 %

97

1999

615

397

60.7 %

142

2000

743

363

52.1 %

99

11

2001

788

441

64.1 %

64

33

2002

932

478

66.1 %

81

178

2003

1010

495

67.1 %

94

106

231

2004

1080

523

67.3 %

109

138

250

2

2005

1132

597

65.4 %

146

154

241

2006

1081

583

65.0 %

237

181

314



Andre kontroller
Testning er gennemført ifølge gældende aftaler ved
internationale arrangementer med i alt 170 prøver.
ADD har tillige testet 67 på vegne af anti-dopingorganisationer i andre lande herunder ANADO (Association of National Antidoping Organisations).
Desuden har der været foretaget salg af 4 dopingkontroller til klubber.
Prøvetagning hos Dansk Bodybuilding og Fitness Forbund er faldet fra 39 i 2005 til 7 i 2006, og vi arbejder
i samarbejde med Kulturministeriet på at genetablere DBFF’s kontroller i 2007.
Kriminalforsorgen i Danmark ønsker at indføre permanent dopingkontrol i danske fængsler, hvor ADD
har deltaget i et forsøgsprojekt. Kriminalforsorgen
har efterfølgende besluttet at udvide dopingkontrollen til at omfatte samtlige landets fængsler. I 2006
testede ADD i 3 fængsler med i alt 47 test.
Dansk Professionel Bokseforbund fik gennemført 20
prøver. ADD havde 12 prøver ved 2 besøg på Færøerne, mens der blev gennemført 8 dopingtest ved
Fitnessmesterskaberne i DK.

Dopingsager
Antallet af dopingsanktioner vedrører i 2006 alene
0,6 % af samtlige prøvetagninger. Der var 10 »positive« dopingprøver ud af 1664 prøver med efterfølgende sanktioner.
Dopingsagerne stammer fra styrkeløft (2), vægtløftning (3), basketball (1), amerikansk fodbold (1) og
rullehockey (1).
Der har været 94 tilfælde, hvor sekretariatet har
meldt om overtrædelse af dopingreglerne for de respektive interessenter. Det er en stigning på 45 % i
forhold til 2005. Det er fortsat motionister, der hyppigst overtræder dopingreglerne.

Med det formål at hindre anvendelsen af doping
udenfor organiseret idræt, har ADD indgået samarbejdsaftaler om dopingkontrol i fitness- og styrketræningscentre. I 2006 har 62 fitness-centre indgået
aftale med ADD. Der blev foretaget 216 uanmeldte
dopingtest i centrene mod 106 i 2005.
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Antal dopingprøver

2005

DIF

Dopingkontrollanter
Årets seminar for dopingkontrollanter foregik år
i Zürich. Vi besøgte Berlinger A/S, der er verdens
førende producent af udstyr til dopingkontrol. Kontrollanterne har også deltaget i et
midtvejsseminar, og der er fulgt effektivt op med nyhedsbreve hver
Antal dopingprøver samt positive
1,8
måned. Uddannelsen af kontrollan1729
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1603
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1037
1007 1039
1
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930
des udrykninger til steder, hvor træ856
0,8
760
ningen er aflyst.
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2000

200

Dopingsager

Analyse af dopingprøver
Alle danske urinprøver analyseres ved Dopingsektionen, Hormonlaboratoriet på Aker Universitets Sygehus. Oslo, der er akkrediteret i henhold til gældende
standarder. De fleste dopingtilfælde drejer sig om anabole steroider, men der har været en klar stigning i
T/E-ratio analyser det seneste år, uden at der dog har
været en stigning i antallet af doping overtrædelser.
Udover de almindelige 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 beta2agonister.

Der er i alt fundet to mindre væsentlige afvigelser,
hvor procedurerne som beskrevet i kvalitetssystemet ikke har været mulige at følge i praksis, hvorfor
procedurerne efterfølgende er blevet justeret. Det
Norske Veritas har vurderet ADD’s interne audit til
at være ”af meget høj faglig klasse”.
Vurdering
Målet for antallet af prøver i 2006 er godt og vel nået
med 1664 prøver i forhold til de planlagte 1650. Andelen af træningsprøver er opfyldt i forhold til målsætningen (66 %).
Dopingkontrollanterne har oparbejdet god erfaring
og bidrager til kvalitetssikrede og effektive kontroller. Rettelser og justeringer sker via nyhedsbrev,
midtvejsmøde og det årlige seminar for
kontrollanter. Alle afvigelser er
gennemgået og behandlet.
Det er lykkedes at indhente
opholdsinformationer fra eliteudøvere i den prioriterede testgruppe, men det har været ressourcekrævende. De 421 test indenfor
den prioriterede testgruppe er klart
tilfredsstillende i forhold til de opstillede målsætninger. Vi har endvidere assisteret en række specialforbund ved gennemførelse af dopingkontroller på vegne af
det internationale specialforbund.
Antallet af dopingsager i eliteidrætten (DIFfobund) har været lidt højere end sidste år,
mens den relative fordeling over overtrædelse af dopingreglerne i fitnesscentre og motionsidræt fortsat
ligger højt.

Recertificering og udvidelse af ISO
certificering
Anti Doping Danmarks kvalitetssystem er
udviklet til at tilfredsstille kravene i WADC
og tilhørende in-ternationale standarder.
Kvalitetssystemet er certificeret i henhold til ISO 9001:2000 standarden.
I december 2006 foretog Det Norske
Veritas en recertificerings-audit med
henblik på fornyelse af ADD’s ISO
certifikatet og en samtidig udvidelse af scopet til også at omfatte
ADD’s oplysningsvirksomhed.
Det Norske Veritas konkluderede, at
elementerne i kvalitetssystemet for både kontrol- og oplysningsvirksomheden overholder kravene
i WADC og tilhørende internationale standarder og
er implementeret tilfredsstillende i forhold til kravene i kvalitetsstandarden. Der blev observeret 3
forbedringsområder for effektivisering af kvalitetssystemet. Den samlede vurdering af ADD var meget
tilfredsstillende.

Mest kontrollerede idrætsgrene i 2006
Forbund

Interne revisioner af kvalitetssystemet
Der har i 2006 været gennemført 3 interne revisioner af de administrative procedurer omkring planlægning og sagsbehandling i forbindelse med dopingkontrolarbejdet. Der har desuden været gennemført
en markaudit af procedurerne omkring dopingkontrol i praksis.
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Antal prøver

Fodbold

176

Cykling

154

Håndbold

149

Ishockey

110

Styrkeløft

96

Oplysningsvirksomhed
Spørg om doping
»Spørg om doping« håndterer mere end 150 spørgsmål om måneden om alt, der har med anti-dopingarbejdet at gøre. 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). De øvrige
spørgsmål
omhandler
bl.a. brugen af kreatin,
vitamintilskud, protein,
lovligheden ved kosttilskud, spørgsmål vedrørende væksthormon, insulin, clenbuterol, efedrin
mv. Herudover bliver der
svaret på spørgsmål om dopingkontrol, dopinglisten,
dispensation fra listen samt
spørgsmål fra skoleelever
angående doping.

ADD ønsker gennem målrettet information og uddannelse af forskellige målgrupper:
• at stimulere og udvikle det forebyggende
anti-doping arbejde i dansk idræt
• at påvirke omverdenens holdninger til og viden
om dopingproblemet og anti-doping arbejde
indenfor idrætten
Internettet
Anti Doping Danmarks
hjemmeside skiftede i 2006
navn fra www.doping.dk til
www.antidoping.dk.
Det nye navn vil i fremtiden fremgå af ADD’s informationssmateriale.
www.antidoping.dk er herefter indgangsportalen til
samtlige informationer
og aktiviteter, som ADD
tilbyder.
Websitet 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 170 nyheder, pressemeddelelser og nyhedsbreve. Herudover
er der bl.a. iværksat en revision af spørgsmål og svar
samt nyhedssiden.
ADD’s internetsider er fremover en del af kvalitetssystemet i forbindelse med, at der gives opdateret
information til udøverne om f.eks. dopinglisten og
præparatfortegnelsen samt artikler og evt. kampagner i forbindelse med holdningsskabende arbejde.
Da www.antidoping.dk fungerer som en primær indgang til information for alle ADD’s interessenter er vi
påbegyndt et arbejde med at redesigne hjemmesiden
således, at brugeruniverser og andre ofte benyttede
funktioner kommer til at fremstå tydeligere. Muligheden åbner samtidig op for at kigge på nye funktionaliteter, samt gennemgang af den information der
allerede ligger på www.antidoping.dk.

Dopinglinien
Lægerne på den anonyme medicinske telefonrådgivning Dopinglinien opsamler fremover data direkte
elektronisk. Det vil give en mere korrekt indtastning,
spare ADD for dobbeltarbejde samt fremme muligheden for at udarbejde statistik på opkald. Antallet af
henvendelser har været faldende, sandsynligvis fordi
en række spørgsmål kan afklares direkte via ADDs
hjemmeside eller fra svar på »spørg om doping«. Dopinglinien har frem til 1/11 2006 modtaget ca. 130
opkald, hvilket er lidt under 2005 niveau.
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Information til specifikke
målgrupper
ADD har i 2006 afholdt mange foredrag
rundt omkring i landet for de opstillede
målgrupper. Dette arbejde samt resten af
ADD’s oplysningsarbejde blev i december
2006 ISO-certificeret.
ADD’s foredragsholdere har i 2006 været
i fitness-centre, på skoler, på integrationsskole, gymnasier, i klubber, foreninger og
forbund.
Som noget nyt indgik man i 2006 et samarbejde med SSP Næstved Kommune og
fitnesscentret Scala om at arrangere en
samlet dopingaften for hele byen (idrætsudøvere,
ansatte i træningscentre, ledere og trænere i foreninger). Arrangementet fandt sted i byens kulturhus
”Musikstalden”, og var til glæde for mange idrætsinteresserede.

ADD har fået nyt slogan
Da ADD ikke tidligere har haft et slogan, som kunne
benyttes i kommunikationssammenhæng, opstillede
vi nogle kriterier for et sådan, med det formål efterfølgende at få udviklet et slogan. Kriterierne var at
sloganet skulle:
• Samle essensen af ADD’s arbejde
• Komplementere hånden på hjertet i ADD’s logo
• Udtrykke ADD’s holdninger og værdier
• Udtrykke det ADD hver dag arbejder for
• Udtrykke hvad alle idrætsudøvere bør leve op til
– såvel eliteidrætten som den brede idræt
Dette udmøntede sig i ADD’s nye slogan:
Anti Doping Danmark – ÆRLIG IDRÆT
Det er ønsket at ÆRLIG IDRÆT på linie med det øvrige af ADD’s informationsmateriale skal 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.

ADD var repræsenteret ved et meget vellykket
seminar om Idrættens dopingkamp på Institut for
Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet den 15.
marts. Vi redegjorde for ADD’s omfattende indsats
på forskningsområdet gennem de sidste par år, og vi
gennemgik ADD’s retslige grundlag samt dopingproblematikken set gennem forskellige briller. Der var
knap 100 deltagere.
ADD afholdte Inspirations- og videnseminar for
ADD’s samarbejdspartnere den 26. oktober i Idrættens Hus. I mødet deltog repræsentanter fra bestyrelse, udvalg, kontrollanter, eskorter, DIF’s dopingudvalg, DIF’s dopingnævn, DIF’s appeludvalg samt
DGI, DDS og DFIF, Kulturministeriet herunder Kulturministeren.
ADD har gennemført møder med Spillerforeningen
om samarbejdsmuligheder på anti-dopingområdet
samt deltaget i elitetrænernes udvalg med foredrag
om prioriteret testgruppe.
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Kampagnen »den rene vare«
Dopingproblematikken har været meget i fokus henover 2006, og på den baggrund ønskede ADD at
skabe opmærksomhed om kampen for et dopingfrit
miljø og samtidig benytte lejligheden til at fortælle
udøverne i den prioriterede testgruppe om deres
forpligtelser mht. whereabouts. ADD fik derfor lavet en funktionel trænings t-shirt af mærket New Balance, hvor der på bagsiden stod skrevet »den rene
vare« og på forsiden var trykt ADD’s logo.
Kampagnen
TRUE WINNERS - ÆRLIG IDRÆT
Aktivkomiteen (AK) under DIF og TD og Anti Doping Danmark (ADD) startede i 2006 et samarbejde
med de aktive om et tiltag så de aktive og tilskuerne
kan markere deres fuldstændige afstandstagen fra
brugen af doping til at opnå resultater. Baggrunden
for kampagnen var sommerens idrætsbegivenheder
i bl.a. cykling og atletik, hvor disse idrætsgrene blev
hårdt ramt af positive doping tilfælde.
Formålet med kampagnen var og er fortsat at give
de danske udøvere en klar mulighed for at markere
deres foragt for brug af doping samtidig med at de tilkendegiver deres opbakning til anti-doping kampen.
For tilskuerne handler det om, at de skal kunne tro
på, at det de ser, er »rigtigt« – at det udelukkende er
opnået gennem flid og talent.

Formålet med kampagnen var:
• At give udøverne muligheden for at markere
deres afstandtagen fra doping
• At give dem et værktøj til at fortælle omverdenen, at deres præstationer kun er baseret på
talent og træning
• At gøre udøverne i den prioriterede testgruppe
opmærksom på indlevering af whereabouts til
næste kvartal.

Selve kampagnens produkt er et silikone armbånd
i guldfarve, hvor på der er trykt: TRUE WINNERS
samt ADD’s slogan ÆRLIG IDRÆT. Der blev i første
omgang skabt 2.500 guldarmbånd. Prisen for armbåndet er 40 kr og det indsamlede beløb er øremærket til yderligere dopingkontrol samt oplysning
mod brugen af doping. Til denne kampagne udviklede
Anti Doping Danmark en ekstra hjemmeside (www.
antidopingshop.dk), som kan håndtere salg af armbåndene samt klare online betaling med Dankort,
Mastercard og andre kredit kort.

Målgruppen var 154 udøvere i den prioriterede testgruppe, som sammen med trøjen modtog information
om at huske at indrapportere deres whereabouts.
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Publikationer
ADD har udgivet »Anti-doping og mig 2007« om især
dopingkontrol og regler. Dopinglisten revideres årligt af WADA. På baggrund af listen udgiver ADD
»Præparatfortegnelsen 2007« i en trykt udgave, som
ligeledes findes på www.antidoping.dk samt i uddrag
i hæftet »Anti-doping og mig«.

Vurdering
ADD’s internetsider er fremover en del af kvalitetssystemet, således at der gives opdateret information
til udøverne f.eks. dopingliste og præparatfortegnelsen samt artikler og evt. kampagner i forbindelse
med holdningsskabende arbejde.
Samarbejdet med sundhedsmyndighederne og politi
og told/skat bør intensiveres yderligere med henblik
på at begrænse omfanget af doping. Det er i den sammenhæng vigtigt at se på, hvad det vil koste samfundet, hvis der ikke gøres noget ved problemet. Der
ligger på sigt en opgave i at tydeliggøre, hvilke dele
af motionsdopingopgaverne, der relaterer sig til hhv.
det nationale, det kommunale og det lokale område.

Videreudvikling af undervisningsmateriale
E-learning materialet, DopingAkademiet for elitetrænere benyttes flittigt af flere specialforbund.
ADD medvirker også i 2007 med formidling af forskningsresultater om doping ved Idrætskongressen,
der afvikles 1. – 3. februar i Odense.
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.
Oplysningsindsatsen overfor motionister skal primært fokusere på generel forebyggende oplysning
omkring konsekvenserne ved dopingmisbrug ved
bl.a. afholdelse af foredrag, i de relevante sammenhænge, udbygning af materiale mv., omstrukturering
af www.antidoping.dk. m.m.
ADD har gennem året arbejdet på en flerårig strategi mod motionsdoping, som samtidig skal undersøge omfanget af motionsdoping, årsager til misbruget samt f.eks. hvilke ressourcer motionsdoping
problematikken bruger i sundhedssektoren. Andre
uafklarede opgaver omfatter dopinglinien, spørg om
doping, specialrådgivning m.m..
Indsatsen mod motionsdoping ventes gennemført
med støtte fra Kulturministeriet og Sundhedsministeriet (ISM) og idrætsorganisationerne. Ansøgningen dækker en 3-årig handleplan til aktiviteter mod
motionsdoping.
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Anti-doping forskning
Kulturministeren og Anti doping Danmark har fokus
på forskning. Danmark skal være foregangsnation på
forskningsområdet indenfor antidoping. Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udvikling har via Det Strategiske Forskningsråd vist vejen til ekstra forskningsmidler til forskning i »Udefra kommende påvirkninger på
kroppen herunder doping«. To danske forskergrupper
– hvoraf den ene havde tilknyttet forskere fra Novo
Nordisk – søgte bidrag fra denne pulje i 2006.
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 anti-dopingforskning.
ADD uddelte støtte til 6 projekter med i alt 999.896
kr. indenfor forskellige fagområder. Forskningsudvalget havde modtaget 9 ansøgninger til samlet ansøgningsbeløb på 2.199.936 kr. Støttemodtagere skal
afrapportere til ADD.

ADD’s medvirken ved
pilotprojekt/testning af CSC
ADD har takket nej til at samarbejde med Bispebjerg
Hospital Afd. Z om udvidet test af cykelholdet CSC
omfattende 7-800 urin- og blodtest samt efterfølgende håndtering af eventuelle dopingsager. Et sådant
samarbejde risikerer at undergrave den troværdighed,
som ADD har i forhold til sine samarbejdspartnere,
herunder den tillid som idrætsfolk med rimelighed
kan have til at ADD gennemfører sine kontroller på
et sikkert retligt grundlag, og hvor konsekvensen af en
positiv dopingtest kendes af idrætsudøveren.
Vi har efterfølgende drøftet mulige løsningsmodeller
om dopingbekæmpelse indenfor cykelsporten, som
opfylder såvel nationale som internationale regler. UCI
er den eneste organisation, der reelt kan løfte opgaven, og ADD har overfor UCI fremhævet vigtigheden
af, at antidoping indsatsen i procycling øges, og at UCI
i størst mulig omfang støtter antidopingarbejdet.

Modtagere af forskningsmidler 2006
• »Testosterons betydning for tilpasning til styrketræning« Ph.d-studerende, cand.scient Thue
Kvorning og lektor PhD Klavs Madsen Institut for
Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet har
modtaget Kr. 100.000,• »Udvikling af autolog blodtransfusionstest baseret på ændringer i blodprofil, gen-ekspression og
antigensammensætning i perifere blodceller« Cand.
scient Jakob Mørkeberg, Center for Muskelforskning har modtaget Kr. 124.000,• ”Holdninger til ’kunstig’ præstationsfremme
indenfor idræt og samfund« Centerleder Bjarne
Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og
Civilsamfund har modtaget kr. 300.000,• ”Betydning af dexamethason behandling for kaliumbalance og præstationsevne« Post. Doc., cand.
Scient., Ph.D. Nikolai Nordsborg Institut for
Idræt, Københavns Universitet har modtaget
kr. 262.296,• »Astmasymptomer, bronkial hyperreaktivitet og
bronkial inflammation hos elitesportsudøvere« Læge
Thomas Lund Lungemedicinsk Forskningsenhed
har modtaget kr. 213.600,-

Vurdering
Efter de seneste års initiativer er ADD’s målsætning
godt på vej til at lykkes: Danmark er et foregangsland
mht. forskning i antidoping. Udover ADD’s årlige budget på 1 mio. kr., er det i 2006 lykkes 3 forskellige forskergrupper at få bevilliget 3 mio. til dopingforskning i
2006 fra staten og WADA’s forskningspulje.
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Internationale indsatsområder

Dansk dopingpolitik er bygget på internationalt samarbejde. ADD kan ikke isoleret set sikre, at dopingbekæmpelsen blandt danske idrætsudøvere når et
optimalt niveau.
Samarbejde mellem WADA, IOC, de internationale
og nationale specialforbund er en forudsætning for effektivt antidopingarbejde. Det samme gælder koordinering i nordisk regi, i EU-regi og via FN (UNESCO).
Endelig anser ADD det som en absolut forudsætning,
at de nationale regeringer implementerer bekæmpelsen af doping i den nationale lovgivning.

World Anti Doping Agency (WADA)
Kulturminister Brian Mikkelsen fortsatte som vicepræsident for WADA i 2006. Som vicepræsident fungerer BM som den øverste repræsentant for verdens
regeringer i ledelsen af WADA.
WADA’s arbejde med at opstille standarder og etablere regler og koordinere de globale anti-dopingregler er af fundamental betydning. Og ADD og de
danske idrætsorganisationer har deltaget aktivt i udarbejdelsen af første udkast til ny WADA Code der
skal vedtages i 2007.
ADD var blandt godt 50 globale interessenter, der
indsendte kritiske kommentarer til WADA’s udkast
til dopingliste for 2006. Budskabet gik bl.a. på, at resBRIAN MIKKELSEN
sourcerne
i anti-dopingarbejdet bør koncentreres
om de virkelige dopingstoffer (sundhedsfare, meget
præstationsfremmende og kraftig snyd).
WADA har i løbet af året gennemført en analyse af
hvordan WADA’s beslutninger påvirker de finansielle og administrative forhold det nationale og internationale anti-dopingarbejde. Som blandt andet viser,
at selv mindre ændringer til dopinglisten kan have
store økonomiske konsekvenser for anti-doping organisationerne.
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Association of
National Anti-Doping Organisations
ANADO blev stiftet 28. april 2003 som et forum
hvor fremtrædende nationale antidoping-organisationer kan udveksle erfaringer og viden. ANADO
er en non-profit organisation, hvor medlemmerne
betaler i forhold til, hvor mange prøver den enkelte
antidoping organisation gennemfører på årsbasis.
Ved seneste workshop og generalforsamling i november var emnerne whereabouts, og hvordan man
udvikler ny nationale antidoping-organisationer.
ADD deltog også ved ANADO’s møde om oplysning
og uddannelse i London i maj, hvor også det danske
e-learningsmateriale blev præsenteret.

Europarådet (CoE)
ADD har deltaget i Europarådets antidopingarbejde
gennem de halvårlige møder samt ved vigtige møder
i koordinationsgruppen og arbejdsgrupper (den rådgivende gruppe om oplysning og uddannelse samt
formandskab i Databasegruppen). Vigtige emner
har været revision af WADC, ADAMS og nye sikkerhedsbestemmelser for transport af dopingprøver,
database for internationale og nationale dopingprogrammer og UNESCO-konventionen.
Nordisk samarbejde
Der foregår et forbilledligt samarbejde mellem de
nordiske lande med årlig udveksling af erfaringer og
systemer. De to nordiske samarbejdsmøder har fokuseret på WADC, forskning, udøverinformation,
information og forebyggelse og andre fælles interesseområder, f.eks. samfundsvidenskabelig forskning
knyttet til antidoping.

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
tred-je land Konventionen medfører ikke ændringer
for Danmark, da Danmark allerede efterlever Europarådets anti-doping konvention fra 1989.

International Anti-Doping Arrangement
(IADA)
ADD har deltaget i 2 møder om IADA’s fremtidige
rolle og revision af koden og fortsatte udviklingsarbejde for WADA. En ny aftale for 2007-2010 er
godkendt af de 10 IADA-lande og Danmark skal fra
2007-2009 overtage sekretariatet for IADA.

Vurdering
ADD støtter de internationale konventioner og aftaler om antidoping som er etableret 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.
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Oversigt over indfrielse af resultatmålene for 2006
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 blev foretaget 1664 prøver i
specialforbund under DIF.

Opfyldt

Minimum 98 % af alle urinprøver er
foretaget uden varsel.

99,3 % foretaget uden varsel

Opfyldt

Mindst 64 % af de foretagede prøver
er gennemført som træningskontroller
(dvs. out-of-competition tests).

1081 af de 1664 prøver foretaget under DIF er
foretaget som træningskontroller,
svarende til 66%.

Opfyldt

Minimum 950 urinprøver er foretaget på
international/national elite og i
dopingbelastede idrætsgrene.

Der blev foretaget 1565 prøver på denne
gruppe af udøvere under DIF.

Opfyldt

Der er foretaget EPO analyse på
minimum 50 urinprøver.

Der blev foretaget 53 EPO analyser på prøver
fra udøvere i udholdenhedsidrætsgrene.

Opfyldt

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

I DGI blev taget 156
I DFIF blev taget 25

Opfyldt

ADDs kvalitetssystem er re-certificeret i
henhold til ISO 9001:2000.

Kvalitetssystemet er i december blevet
recertificeret uden fund af afvigelser.
Oplysningsområdet er nu også omfattet
af certificeringen.

Opfyldt

Der er foretaget et øget antal kontroller i
motions- og fitness centre og andre private
eller offentlige institutioner, virksomheder,
eller foreninger udenfor idrætten m.v.

ADD havde kontrakt med 62 centre
ved udgangen af 2006 og der blev
foretaget 216 prøver.

Opfyldt

Resultathåndtering, sagsbehandling og administration
 Resultatmål

Resultat

Opfyldelsesgrad

Alle positive analysesvar rapporteres til relevante interessenter i overensstemmelse med
WADC med 0 % fejlmargin indenfor 4 dage.

Alle involverede parter tidsmæssigt
korrekt informeret

Opfyldt

100 % behandling af alle ansøgninger om dispensation fra dopinglisten indenfor 21 dage.

Alle TUE ansøgninger behandlet indenfor
angivne tidsramme

Opfyldt
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Oplysningsvirksomhed
Resultatmål

Resultat

Opfyldelsesgrad

Eliteidrætsudøvere
Der er udarbejdet og offentliggjort en ny
liste over forbudte stoffer

Listen er publiseret på www.antidoping.dk

Opfyldt

Der er udarbejdet en ny opdateret
præparatfortegnelse på www.antidoping.dk
primo januar hvert år

Listen er publiseret på www.antidoping.dk

Opfyldt

Der er udgivet en opdateret ”Antidoping
og mig” primo januar hvert år

Håndbogen er udgivet og distribueret til
relevante målgrupper

Opfyldt

Der er afholdt undervisning på kurser
for kommende trænere og ledere i alle
organisationerne.

Undervisning for TDs elitetræner komité samt
DIFs diplomtræner uddannelse.

Opfyldt

Der er afholdt minimum 1 seminar for idrætsmedicinsk personale samt elitetrænere

Udsat til forår 2007 pga for få tilmeldinger.

Ej opfyldt

Der er afholdt 8 foredrag for
denne målgruppe

Opfyldt

100 % besvarelse på de 5 spørg/svar funktion
på antidoping.dk indenfor 14 dage

Mængden af spørgsmål har oversteget
ADD’s kapacitet. Dette er i den sidste
del af 2006 forsøgt løst ved nyansættelse
af phD-studerende.

Ej opfyldt

Der er publiceret min. 50 svar fra spørg/svar
funktion på www.antidoping.dk

Mere end 50 besvaret indenfor alle kategorier

Opfyldt

Mere end 120 nyheder publiceret om
danske og internationale forhold

Opfyldt

Trænere, ledere og støttepersonale

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

Resultatmål på tværs af målgrupper
Der er publiceret min. 120 nyheder
på www.antidoping.dk
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Forsknings- og udviklingsvirksomhed
 Resultatmål

Resultat

Opfyldelsesgrad

Der er årligt uddelt 1 mio. til forskning i
overensstemmelse med strategi.

Forskningsudvalget havde modtaget
9 ansøgninger til samlet ansøgningsbeløb
på 2.199.936 kr.

Opfyldt

Der er etableret netværk/partnerskab
med andre interessenter vedr. bidrag til
støtte til dansk anti-doping forskning

En af de danske anti-doping forskningsgrupper samarbejdede med Novo Nordisk
men opnåede ikke støtte fra Det Strategiske
Forskningsråd.

Delvist opfyldt

Der er årligt offentliggjort resultater
fra alle støttede projekter

Størstedelen af ADD-støttede forskere
præsenterede deres projekter på
DIMS årsmøde i feb. 2006.

Delvist opfyldt

Resultatmål

Resultat

Opfyldelsesgrad

ADD skal være repræsenteret ved
samtlige møder i overvågningsgruppen for
Europarådets anti-doping konvention.

ADD repræsenteret ved CoE

Opfyldt

Evaluering af Europarådets eksperter
ultimo oktober 2006 skal resultere i
positiv feedback i efterfølgende rapport.

Evaluering gennemført 30. okt. – 1. nov. 2006.
Rapport afventes.

Delvist Opfyldt

Resultatmål

Resultat

Opfyldelsesgrad

Stigning i antallet af indgåede aftaler med fitnesscentre og andre interessenter i forhold til
de 51 centre under ordningen d. 1/1 2006.

ADD havde kontrakter med 62 centre ved
udgangen af 2006 og der blev foretaget 216
prøver. Der er desuden etableret et samarbejde med brancheorganisationen DFHO, der
har deltaget i udarbejdelsen af nye kontrakter.
DFHO er pr. nov. 2006
repræsenteret i ADDs bestyrelse.

Opfyldt

Internationalt samarbejde

Motionsdoping
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt 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
Note

2006

Budget 2006

2005

Indtægter
Tilskud, Kulturministeriet

4.064.000

4.064.000

5.500.000

Tilskud, Danmarks Idræts-Forbund

2.336.800

2.337.000

2.300.000

Tilskud, Team Danmark

3.454.400

3.454.000

3.400.000

Tilskud, DGI

1.320.800

1.321.000

1.300.000

Tilskud, DFIF

406.400

406.000

400.000

Tilskud, Sundhedsministeriet

0

0

600.000

Tilskud, Undervisningsministeriet

0

0

100.000

1.231.484

1.000.000

806.497

12.813.884

12.582.000

14.406.497

268.620

300.000

352.632

Administration

3.316.970

3.230.000

3.865.693

Kontrolvirksomhed

7.102.854

6.870.000

6.736.044

Oplysninger og forebyggelse

947.429

980.000

1.096.015

Medicin/TUE

128.637

130.000

130.507

1.003.222

1.000.000

1.112.066

49.037

70.000

70.206

Internationalt arbejde

113.224

100.000

60.455

Omkostninger i alt

12.929.993

12.680.000

13.423.618

-116.109

-98.000

982.879

-116.109

-98.000

982.879

Øvrige indtægter
Indtægter i alt

Omkostninger
Bestyrelsen

Forskningsvirksomhed
Kvalitetssystem og –ledelse

Årets resultat

Disponering
Overført til egenkapital
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Balance
Note

2006

2005

319.659

91.417

186.773

117.449

55.933

0

Tilgodehavende tilskud Kulturministeriet

0

1.500.000

Tilgodehavende tilskud Sundhedsministeriet

0

600.000

19.213

0

Tilgodehavender i alt

261.919

2.217.449

Likvide beholdninger

3.937.961

1.965.546

Omsætningsaktiver i alt

4.199.880

4.182.995

4.519.539

4.274.412

AKTIVER
Materielle anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavende debitorer
Tilgodehavende hos DIF

Andre tilgodehavender

AKTIVER I ALT

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo

1.356.551

748.672

0

-375.000

-116.109

982.879

1.240.442

1.356.551

Leverandører af varer og tjenesteydelser

1.100.597

1.247.338

Modudbetalt tilskud

1.375.000

1.375.000

803.500

295.523

3.279.097

2.917.861

4.519.539

4.274.412

Regulering til primoegenkapital
Overført resultat
Egenkapital i alt

Kortfristede gældsforpligtelser

Anden gæld
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT
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Noter
Regnskabet for kalenderåret 2006 udviser et underskud på 116 tkr. mod budgetteret underskud på 98 tkr.
Regnskabets balancesum udgør 4.520 tkr., og egenkapitalen udgør i alt 1.240 tkr.
Efterfølgende redegøres supplerende for en række
forhold af væsentlige karakter.

Begivenheder indtruffet efter
den 31. december 2006
I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold,
som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten.
Resultatfordeling
Årets resultat foreslås overført til kontoen for overført resultat.

Stigende antal test
20 % flere fitnesscentre har indgået samarbejde med
ADD, og et stigende antal test i de danske fængsler
gør, at øvrige indtægter er 231 tkr. bedre end budgetteret. I forhold til 2005 er der en stigning på 6
% i antal test. Det stigende antal test kan også ses i
udgifter til kontrolvirksomhed, hvor udgiften til honorar, kørsel, forsendelse og analyseudgifter er 233
tkr. højere end det budgetterede, herunder ekstra
omkostninger ved bekræftelse af et meget stort antal
positive prøver.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af ADD’s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet
af ADD’s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september
2005.

Sundhedsministeriet.
Sundhedsministeriet udbetalte i 2005 tilskud til ADD
på 600 tkr. for 2004 I forbindelse med finansiering af
dopinglinje og belysning frem til 2004. ADD har ikke
modtaget støtte i 2005 og 2006, men ADD søger om
tilskud fra 2007.

København, den 19. april 2007
KPMG C.Jespersen
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
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Lov om fremme af dopingfri idræt
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde
Danmarks Dronning, gør vitterligt:

§ 6.

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 7.

Den daglige ledelse af Anti Doping Danmark varetages
af et sekretariat, hvis øverste ledelse ansættes af Anti
Doping Danmarks bestyrelse.
get samt årsberetning og regnskab for Anti Doping
Danmark.

Definition af doping
§ 1.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for

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

regnskabsaflæggelsen og revisionens udførelse.
Stk. 3. Kulturministeriet kan til brug for Rigsrevisionen
indhente yderligere materiale til en nøjere regnskabsgennemgang.

Anti Doping Danmark
§ 2.

§ 3.

§ 4.

Kulturministeren skal godkende vedtægter og bud-

Stk. 4. Udbetaling af tilskud til Anti Doping Danmark

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

kan ske forskudsmæssigt.
Stk. 5. Afgivne tilsagn kan bortfalde og udbetalte tilskud
kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor Anti Doping Dan-

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.

mark 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

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.

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,

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4årig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.
Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse for den resterende del
af perioden.

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

§ 5.

gælder for idrætsorganisationerne, jf. § 8.

Stk. 3. Kulturministeren udpeger bestyrelsesformanden
blandt de ministerudpegede medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Det
skal heraf fremgå, at formandens stemme er afgørende
ved stemmelighed.

Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for
udformningen af de i stk. 1 nævnte samarbejdsaf-taler.
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af tilskud til idrætsforeninger eller forbund m.v. og til

Økonomi
§ 10.

§ 11.

individuelle idrætsudøvere, at disse overholder de

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

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

Ikrafttræden m.v.
§ 12.
§ 13.

nævnte regler om dopingkontrol og -sanktioner. Bestemmelsen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på

Loven træder i kraft den 1. januar 2005.
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

anvisning af lokaler og udendørsanlæg i medfør af folkeoplysningsloven.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004Under Vor
Kongelige Hånd og Segl

Anti Doping Danmarks samarbejdsaftaler
med motions- og fitnesscentre m.v.
§ 3.

MARGRETHE R.

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

/Lene Espersen

offentlige institutioner, virksomheder m.v., som tilbyder

Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
BEK nr 1447 af 14/12/2005 (Gældende)

idrætsaktiviteter eller hermed beslægtede aktiviteter,

Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
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:

idrætsorganisationer. Efter lovens § 11 kan Anti Doping

samt foreninger og sammenslutninger af idrætsudøvere
uden tilknytning til de i bekendtgørelsens § 2 nævnte
Danmark opkræve gebyrer for ydelser i henhold til
samarbejdsaftalerne.
Stk. 2. I samarbejdsaftalerne skal doping defineres i

Definition af doping
§ 1.

overensstemmelse med bilag 1, og de fastsatte regler
om dopingkontrol og -sanktioner skal være i overens-

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 2006).

stemmelse med bilag 2.
Stk. 3. I samarbejdsaftalerne skal der fastsættes nærmere regler om gennemførelse af dopingkontrollerne

Minimumskrav til idrætsorganisationer
§ 2.

og om, at institutionen, virksomheden eller sammenslutningen m.v. skal gøre sine kunder, medlemmer m.v.

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

bekendt med konsekvenserne af indgåelsen af samarbejdsaftalen.
Stk. 4. Det er en betingelse for samarbejdsaftalernes
gyldighed, at de er godkendt af kulturministeren.
Ikrafttræden
§ 4.
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Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

