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______________________________________________________________________________________ 
 

Referat af ADD bestyrelsesmøde nr. 6/2015 
29. oktober 2015, kl. 18.00-21.00 

Mødet blev afviklet på Det Juridiske Fakultet, Studiestræde 6, 1455 København K 
______________________________________________________________________________________ 

 
Til stede:  
• Mette Hartlev (MH) 
• Kim Dalhoff (KD) 
• Marie Overbye (MO, ankom kl. 18.25 under behandling af punkt 2) 
• Troels Borring (TB, forlod mødet kl. 20.00 under behandling af punkt 5.1) 
• Berit Puggaard (BP, ankom kl. 18.30 under behandling af punkt 2, forlod mødet kl. 19.45 under behandling 

af punkt 5.1) 
• Jesper Frigast Larsen (JFL, forlod mødet efter behandlingen af punkt 2) 
• Michael Ask (MA) 
• Kim Højgaard Ravn (KHR) 
 
Afbud:  
• Poul Gade (PG) 
 
Mødet begyndte kl. 18.15. 
 
1.  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
2.  Introduktion til matxhfixing 
JFL fra ADD’s sekretariat gav en introduktion til matchfixing, samt hvordan der arbejdes med udfordringerne i 
Danmark og internationalt. Bestyrelsen drøftede udfordringen og tog herefter orienteringen til efterretning. 
Powerpoint-præsentationen er tilgængelig på ADDin. 
 
3.  Meddelelser 
3.1 Kvartalsrapport 3Q15 
Bestyrelsen behandlede grundet mangel på tid ikke kvartalsrapporten for 3Q15. MH opfordrede til at besty-
relsen fremsender evt. kommentarer til kvartalsrapporten til ADD’s sekretariat senest mandag den 9. novem-
ber, hvilket bestyrelsen bakkede op om. Kvartalsrapporten betragtes herefter som værende taget til efterret-
ning af bestyrelsen. 
 
3.2 Meddelelser 
Bestyrelsen besluttede, at MA overbringer meddelelserne på bestyrelsesmødet den 19. november 2015, 
med mulighed for at fremsende meddelelserne på skrift i forlængelse af nævnte møde i stedet, hvis der ikke 
kan afsættes den fornødne tid til mundtlig overbringelse. 
 
4.  Økonomi (Lukket) 
 
5.  Strategi 2016-18 
Sekretariatet har med input fra bestyrelsen udarbejdet foreløbigt udkast til strategiske mål og overordnede 
handlinger for de otte definerede kerneopgaveområder. Bestyrelsen drøftede udkastet og gav følgende in-
put: 
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Ad 1. Dopingkontrol og -analyse 
• Vigtigt at skelne skarpt mellem konkurrence og motion – forskellige mekanismer og tilgange. Mål og 

handlinger bør derfor opdeles i hhv. konkurrence og motion for denne gruppe. 
 
Konkurrence 
• Vedr. Mål 1: Tilføj evt. efter effektivt: ”og respektfuldt” el. lign. jf. MO-studies anbefalinger om tilgangen til 

arbejdet med udøverne 
• Fremhæv om muligt gerne intention om at minimere de negative effekter nogle udøvere oplever i forbin-

delse med forskellige elementer i antidoping indsatsen. Kan fx arbejde med løbende undersøgelse af 
udøvernes holdning til og oplevelse af indsatsen, struktureret feedback-indsamling (f.eks. via paperless 
dopingkontrol, når det er implementeret) og lign. mhp. at reducere negative følger/effekter for udøvere 
og give udøverne en stemme (se evt. MO-anbefalinger, anden række i udleveret oversigt som ligger på 
ADDin. Kan evt. sammenkobles med eller skrives frem i Handling 1.) 

• Søge indflydelse internationalt og at påvirke WADA mhp. at fremme troværdige/transparente regler. 
Dette aspekti er til dels håndteret via de internationale mål, men kan overvejes integreret her også. Fx 
bidrage til tydelige begrundelser for hvorfor stoffer er på/ikke på dopinglisten samt udfordre og præge 
regelsæt om nødvendigt og dopinglistens indhold. 
 

Motion 
• Sundhed bør fremgå tydeligt blandt mål, da det er et væsentligt fokusområde for ADD’s motionsindsats. 

Kan også med fordel inddrage tankerne bag formulering fra nuværende udviklingsaftale med KUM vedr. 
motoinsområdet: ”ADD vil bidrage til, at doping ikke bliver et sundheds- og socialt problem inden for mo-
tionsidrætten.” 

• Forebyggelse og kontrol kan evt. sammenskrives jf. Dialog i øjenhøjde-konceptet og den bagvedlig-
gende tilgang. Fx sammenskrivning af Handling 1 og 3 eller alternativ måde at demonstrere, at de to me-
toder går hånd i hånd. 

 
Ad 2. Anmeldelse, indbringelse, efterforskning og efterretningsarbejde i forbindelse med dopingsager & 
Matchfixing (tidligere gruppe 7) 
• Mål 2: ”høj grad af retssikkerhed” i stedet for almene retsprincipper. 
 
Ad 3. Oplysning og forebyggelse 
• Vigtigt at skelne skarpt mellem konkurrence og motion – forskellige mekanismer og tilgange. Mål og 

handlinger bør derfor opdeles i hhv. konkurrence og motion for denne gruppe. 
• Tilføje ”uddannelse” i titel på strategiområdet 
• Tilføj i Mål 2: ”forbyggelsesmetoder både målrettet udøvere og øvrige” el. lign. (fx støttepersonale, for-

bund, mv.) 
• Input til detaljeret handlingsplan:  

o Samarbejde med støttepersonale, forbund, TD, m.fl. 
o Dialogbaserede uddannelsesprogrammer 
o Øge udveksling omkring best practice vedr. uddannelsesprogrammer 
o Øge dialogen til idrætsverdenen 

 
Ad 4. Forsknings- og udviklingsvirksomhed 
• Mål 3 evt. tilpasses (for handlingsorienteret). Fx til ”ADD’s indsats udvikles løbende ved brug af analyser 

af tilgængelig data i organisationen”, el. lign. 
• Vigtigt at favne det at ADD skal afdække hvilke områder/aspekter ADD mangler viden om, så vi målrettet 

sikrer indhentning/generering af viden på netop disse områder. Kan muligvis skrives frem i Mål 3. 
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Ad 5. Internationalt samarbejde 
• Dele mål 1 op i tre mål: 1) Harmonisering, 2) Transparens, 3) Governance. 
• Handling 2: Ikke ”kun” søge transparens men også indflydelse. 
• Mål 3: Begrunde hvorfor det er vigtigt at fremhæve internationalt (fx matchfixing) – tilføj ”fordi’et”/”hvor-

for’et”. Fx for at placere matchfixing i en international kontekst? 
• Om muligt gerne tilføje en international målsætning på MF-området – gøre det mere klart, hvad vi vil 

med matchfixing, og hvorfor (hvis det ikke er favnet tilstrækketligt at Strategiområde 2. 
• Evt. tydeligere frem i handlinger, at vi vil bistå og udfordre WADA (jf. norsk strategi/mål), specificer evt. i 

Handling 2 – eller anden/egen handling (kanaler: fx WADA og andre internationale fora). 
• Gerne favne oplysning bedre på det internationale område – enten her eller i Strategiområde 3-mål, fx 

noget ala ”Oplysning, forebyggelse, samarbejde på den internaltionale scene” (kvalificer gerne). 
 
Ad 6. Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder, m.fl. 
- 
Ad 8. Kommunikation 
- 
Ad 9. Organisering, procedurer, vejledninger og politikker 
- 
 
Ad – Øvrigt 
• Tænke omgivelser ind i mål, fx jf. vores anbefalinger i cykelrapporten. Fx tænke ændring af kontekst/or-

ganisering/risikostrukturer ind i forebyggelse og/el. internationalt, el. lign. 
• Grupperne kan til inspiration med fordel orientere sig i MO-oversigt over anbefalinger til antidopingarbej-

det. 
 
6.  Bestyrelsens mødeplan 2016 
Bestyrelsen besluttede at udsætte behandlingen af punktet til bestyrelsesmødet den 19. november 2015. 
 
Eventuelt 
- 
Mødet sluttede kl. 21.05. 


