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______________________________________________________________________________________ 
 

Referat af ADD bestyrelsesmøde nr. 5/2015 
18. august 2015, kl. 15.00-21.00 

Mødet blev afviklet hos Anti Doping Danmark, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
______________________________________________________________________________________ 

 
Til stede: Mette Hartlev (MH), Poul Gade (PG), Kim Dalhoff (KD), Troels Borring (TB), Marie Overbye (MO), 
Berit Puggaard, Michael Ask (MA), Christina Friis Johansen (CFJ) og Kim Højgaard Ravn (KHR). 
Afbud:  
 
Mødet begyndte kl. 15.20. 
 
1.  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
2.  Meddelelser 
2.1 Kvartalsrapport 2Q15 
MA og MH orienterede om kvartalsrapporten for 2. kvartal 2015. Bestyrelsen drøftede dele af rapporten, her-
under samarbejdsaftaler med andre myndigheder, fx Politi, SKAT, sundhedssektoren, mv. og tog derefter 
orienteringen til efterretning. 
 
8.2 Meddelelser 
MA og MH orienterede om aktuelle og relevante aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde, herunder vedr. 
Årsberetning 2014, lancering af rapporten om doping i dansk cykelsport, pressehåndtering henover somme-
ren, relevante møder med samarbejdspartnere, forskningsstøtte for 2015, status på evaluering af regerin-
gens 8 punkter mod doping, afvikling af NAPMU-seminar den 3.-4. september, IADA-møde og WADA-besty-
relsesmøde i september, status arbejdet med indbringelse af sager for DIF's Dopingnævn og Motionsdoping-
nævnet, deltagelse og bidrag til Play the Game-konferencen i Århus i oktober 2015 samt status på efterret-
ningsarbejdet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
3.  Økonomi 
3.1 Kvartalsregnskab for 2Q15 (orientering) 
Der blev orienteret om halvårsregnskabet for 1H15 herunder vedr. afvigelser fra budgettet. Bestyrelsen tog 
orienteringen til efterretning. 
 
3.2 Revidering af Budget 2015 (beslutning) 
Med udgangspunkt i halvårsregnskab 1H15 blev oplæg til revideret Budget 2015 per 30/6-2015 præsenteret. 
Bestyrelsen drøftede oplægget og vedtog herefter revideret Budget 2015 per 30/6-2015. 
 
4.  Platform for matchfixing 
Bestyrelsen blev orienteret om status og forventninger til arbejdet med etablering af platformen og om lov-
ændringens forventede betydning for ADD. Lov om idrættens integritet er vedtaget. Placering af national 
platform ikke besluttet. Tidligere Kulturminister Marianne Jelved pegede på ADD. Bestyrelsen drøftede: 
• Vigtigheden af tilstedeværelsen af kompetencer i bestyrelse og administration, der imødekommer de op-

gaver, ADD måtte få ansvar for vedr. matchfixing. 
• Opgaven med at finde den rette balance vedr. ift. håndtering af idrætssager, hhv. kriminalsag som over-

drages til politiet. 
• Håndtering af opgaven som på antidopingområdet – med samme tilgang og kvalitet. 
• Finansieringsbehov vedr. håndtering af opgaven. 
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• Bestyrelsen ønsker en nærmere præsentation af matchfixingområdet på et kommende bestyrelsesmøde 
– hvordan det foregår, problematikken, omfang, mv. 

 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 
 
5.  Strategi 2016-18 
Proces 
MA præsenterede oplæg til strategiproces. Bestyrelsen drøftede og fastlagde rammerne for den videre stra-
tegiproces som foreslået i Bilag 5.1 med enkelte justeringer:  
• Hver gruppe skal forholde sig til implikationer for organisering 
• Kunne være interessant at inddrage ADN-strategi i processen 
• Vigtigt at være opmærksom på, at nogle arbejdsgruppers opgaver er mere omfattende end andre – og 

for nogle områder kendes præmisserne ikke til fulde (fx matchfixing). 
• Særligt vigtigt at etablere strategi på områder, hvor der ikke har været strategi i forvejen. 
 
Mission, vision og værdier 
MA præsenterede ADD’s nuværende mission, vision og værdier. Bestyrelsen drøftede og fastlagde den 
overordnede retning for det videre arbejde: 
• Der lægges op til en dynamisk proces i forhold til revidering af mission, vision og værdier. De gennemar-

bejdes ikke nu men drøftes indledningsvist mhp. foreløbigt at udstikke retning for det videre strategiar-
bejde. Undervejs og mod slutningen af processen i de 9 områder formuleres egentlig reviderede versio-
ner efter behov. 
 

Mission 
• Missionen skal fungere som ledestjerne 
• Favne både a) Snyd i eliteidræt, b) Breddeidræt, sundhed, samfund. Mission og vision afhænger af disse 

to hovedspor, og de forskelle der er. Herunder afveje den strategiske vægtning mellem de to spor – her-
under ift. allokering af ressourcer. Begge områder vigtige. 

• Indhold af de tre overordnede indsatsområder fra nuværende udviklingsaftale kan indgå i overvejelser. 
• Samfundsopgave, sundhed og idrættens integritet skal favnes. 
• UKAD’s mission er kort, klar og skrevet tæt op af koden – godt. Det kan ADD med fordel også – men 

også favne lavere konkurrenceniveau, motion, samfund, sundhed, matchfixing, mv. 
• Socialt ansvar vigtigt. Vi tager ansvar for hinanden. Og hvad skal der til at blive ren og tilgivet igen? 
• Sundhedsperspektiv/socialt er også relevant ift. eliteidræt. 
• Vigtigt også at have programmer for dem, som tages i doping – sundhed/samfund – hjælpe de dømte. 

Pt. tilbydes de ingen hjælp, men isoleres snarere. 
• Relevante perspektiver i øvrigt kan være: samfundsansvar, samfundsøkonomi, retfærdig idræt, idræt 

skal bevare sin fascinationskraft – vi vil ikke snydes, rollemodeller, idræt er vigtig samfundsmæssig insti-
tution, sammenhængskraft, solidaritet, beskytte idrætsudøveres rettigheder, sikre idrætsudøver ret til 
dopingfri sport, firmaidræt,  

• Slette ”dansk” ? (jf. overvejelser vedr. internationalt fokus) 
• Kan overveje ADD’s navn i processen, evt. mhp. senere revision: a) favne idrættens integritet frem for 

”kun” doping, b) være for noget, frem for imod noget, fx fremme, beskytte, forebygge frem for ”anti”. 
• Form: Prosa ok, punktopstilling med flere punkter også en mulighed. 
 
Vision 
• Favnet af drøftelser vedr. mission. 

 
Værdier 
• Input til evt. nye værdier: Dialog/samarbejde, transparens/åbenhed/gennemsigtighed. 
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• Innovation evt. udelades. Evt. i stedet indgå i sætning i mission eller vision, som en måde at finde de 
gode løsninger på – opsøger/undersøger det ukendte, tør gå nye veje, nysgerrighed. 

 
Kerneopgaver – 9 arbejdsgrupper 
MA præsenterede oplæg til drøftelse af strategi for de 9 områder struktureret med udgangspunkt i ADD’s 
kerneopgaver. Bestyrelsen drøftede og fastlagde den overordnede retning for det videre arbejde med det 
strategiske fokus og retning inden for ADD’s respektive kerneopgaveområder, mv. I tillæg til de i procesnota-
tet opstillede mål, handlinger og opgaver, lagde bestyrelsen vægt på: 
 
Ad 1. Dopingkontrol og -analyse 
• Digitalisering, fx paperless-kontrol men også øvrige initiativer 
• Kvalitetssikring, fx egenkontrol, forbrugerundersøgelse, spørgeskemaundersøgelser i den prioriterede 

testgruppe, kontinuerlig uddannelse og udvikling af kontrollanter, fokus på overholdelse af procedurer, 
respektfulde kontroller, hensigtsmæssig kommunikation til udøvere som myndighed, skabe tryghed og 
reducere negative følelser, evt. som kontrollant selv blive underlagt en kontrol, af en de ikke kender, som 
del af uddannelse 

• Vigtigt at være afklaret og kvalificere begrundelse for kontrol af motionister 
o Dialog i øjenhøjde/oplysning bedre end kontrol – få negative rollemodeller og dem der bruger 

doping ud af de unges miljø 
o God tilgang til forebyggelse 
o Kontrol er vigtig løftestang for at kunne være i centrene overhovedet 
o Styrke grundlæggende værdier – sund og dopingfri træning.  

• Fortsat relevant at kontrollere supermotionister, særligt de der konkurrerer i age groups  
• Vigtigt at betragte målgrupperne som et kontinuum frem for skarp inddeling i elite/konkurrence og mo-

tion, dog under hensyntagen til forskellige motiver i nogle dele af de respektive målgrupper, hhv. konkur-
rence vs. kropsideal. 
 

Ad 2. Anmeldelse, indbringelse, efterforskning og efterretningsarbejde i forbindelse med dopingsager 
• At have nuanceret opfattelse af udøvere der tester positiv, frem for opfattelsen som hersker nogle ste-

der, hvor motionister betragtes som ofre, der skal hjælpes, og eliteudøvere som nogle der skal straffes. 
• PG har udarbejdet interessentanalyse-ark, som arbejdsgruppen kan inddrage i det videre arbejde. 

 
Ad 3. Oplysning og forebyggelse 
• Sociale medier kan være relevant distributionskanal, men vigtigt at være afklaret omkring, hvorfor vi skal 

være der, og hvad vi vil bruge værktøjet til 
• Fokusgruppeinterviews med unge kan være en mulighed, fx vedr. sociale medier. Det har været gavnligt 

for Giftlinjen 
• Vigtigt at udtrykket ikke er for stereotypt og moralsk 
• Rollemodeller er værd at overveje som redskab.  
• Oplysning hvor (fitness)udøveren præsenteres for potentielle alternativer til forskellige kosttilskud. 
• Uddannelsesinstitutioner vigtige, generelt og særligt dem som arbejder med idræt/unge der er på vej ind 

i eliteidræt. Kostområdet og kropskultur skal være del af noget pensum, når man tager nogle bestemte 
uddannelser – eller fx integreret i undervisningsmateriale for unge generelt, fx ifm. at unge lærer om mis-
brugsstoffer. 

• Fokus på uddannelse af trænere og støttepersonale, herunder de som ikke tager en træner/lederuddan-
nelse. Fitnessinstruktører er desuden en vigtig målgruppe. 
 

Ad 4. Forsknings- og udviklingsvirksomhed 
• Vigtigt område at støtte. Opdyrke forskningsmiljøer, kontinuerligt, undgå stop and go 
• Forebyggelse kan fx videnskabeliggøres – og kan gøres relativt billigt. 
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• Der ligger tidligere forskningsstrategi for området – inddrag som udgangspunkt/afsæt for det videre. 
• Man kan fx som i den tidligere strategi sætte temaer op for områder, ADD ønsker undersøgt. 
• Samarbejder med udenlandske institutioner eller konsortier kan fremme processen, fx via NAPMU 
• Der er flere forskellige veje – kræver valg. Kan fx støtte mange små, eller gå målrettet efter et projekt/et 

område/en større ramme, som man fremmer og præger nationalt og internationalt.  
• Træffe valg: Vil vi selv forske, eller vil vi støtte andre? Det første vil være en god mulighed. Man kan fx 

trække på  andre institutioner i fælles projekter (politi, sundsmyndigheder). 
• Et fokusområde kunne være løbende monitorering af udøveres modtagelse af antidopingarbejdet. Dog 

væsentligt i den sammenhæng at afgrænse forskning fra kvalitetssikring.  
• Vægte og prioritere mellem naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig, el. andre indsatsområder. 

 
Ad 5. Internationalt samarbejde 
• Harmonisering ift. WADA-kodeks. Mange nationer vil forventeligt haver udfordringer ift. at løfte opgaven 

med efterretning, både ift. ressourcer og kompetencer. 
• Udviklingsbistand/bilateralt samarbejde kan være en mulighed, med det formål at hæve niveauet for an-

tidopingarbejdet i andre lande og derved stille danske udøvere bedre i konkurrencesammenhænge. 
Norge indgår bl.a. i den type samarbejder. Evt. initiativ på længere sigt, da det vil være ressourcekræ-
vende. 

• Det internationale indgår også i andre arbejdsgruppers. Vigtigt at afklare snitflader og modtage input fra 
de øvrige grupper til denne gruppes strategiske mål. 
 

Ad 6. Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder, m.fl. 
• KD har mange kontakter i sundhedssektor, som med fordel kan bringes i spil vedr. udvikling af relationer 

og evt. samarbejder. 
 

Ad 7. Matchfixing 
• Afdækket via gruppe 2 og drøftelserne under punkt 4. 

 
Ad 8. Kommunikation 
• Sociale medier kan være relevant distributionskanal, men vigtigt at være afklaret omkring, hvorfor vi skal 

være der, og hvad vi vil bruge værktøjet til. Rygestop og SSP har lavet succesfulde kampagner på soci-
ale medier. Kræftens Bekæmpelse: Solkampagnen (og generelt gode på flere platforme). Vigtigt at iden-
tificere skarp målgruppe. Kan I højere grad tage ejerskab over online-debatter om doping, frem for de 
huses på andres sider. 

• Proaktivt er vigtigt – turde være offensive 
• Være grundige ift. hvilke målgrupper vi sigter mod på hvilke platforme 
• Forebyggelse er noget af det vigtigste 
• Vigtigt at skelne ml. information (regler, medicin, mv.) og oplysning (forebyggende aktiviteter). 
• Hent inspiration fra udenlandske NADO-kollegaer 

 
Ad 9. Organisering, procedurer, vejledninger og politikker 
• Intern ADD-tilføjelse i tillæg til de områder, der skal udvikles strategi på og meddeles KUM. Den vil ud-

vikle sig over tid og i et længere stræk. 
 
Bestyrelsens involvering 
• Bestyrelsen bidrager gerne til det videre strategiarbejde på de områder, hvor de har særlig viden, ved 

inddragelse i gruppernes arbejde i det omfang, det er muligt, sparring med gruppeformænd, feedback på 
skriftlige udkast eller spørgsmål i ADDin-grupperummet, el. lign. Gruppernes formænd inddrager efter 
behov, og afklarer med de enkelte bestyrelsesmedlemmer i hvilket omfang, de har mulighed for at bi-
drage. 



REFERAT 
Bestyrelsesmøde 5 – 18. august 2015 

    
 

5 
 

• Bestyrelsen kan evt. bidrage til følgende gruppers arbejde: 
o 1. Dopingkontrol og -analyse: MO 
o 2. Anmeldelse, indbringelse, efterforskning og efterretningsarbejde: PG 
o 3. Oplysning og forebyggelse: TB 
o 4. Forsknings- og udviklingsvirksomhed: KD, MO 
o 7. Matchfixing: PG 
o Forskellige grupper efter behov: MH og BP 

 
Eventuelt 
- 
 
Mødet sluttede kl. 20.55. 


