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REFERAT 

Møde i Anti Doping Danmarks Bestyrelse 
11. september 2013, kl. 13-16 

________________________________________________________________________ 
 
Til stede:  
Lene Volke Roesen (LVR), Camilla Andersen (CA), Birgitte Nielsen (BN), Michael Kjær (MK), Morten 
Mølholm Hansen (MMH), Line Saletta (LS), Morten Bennekou (MB), Adam Spliid (AS), Claus Schou Jen-
sen (CSN), Morten Storgaard (MS) samt Lone Hansen (LH). Kim Højgaard Hansen (KHH) tog referat. Ja-
kob Berget (JB), Gitte Knudsgaard (GK) og Trine Skov Møgelvang (TSM) holdte oplæg under pkt. 2.4. Ja-
kob Mørkeberg (JM) holdte oplæg under punkt 6. 
 
Afbud: Mette Hartlev (MH), Lotte Büchert (LB). 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
2. Meddelelser fra formanden/administrationen (orientering) 
2.1 Bestyrelsesrapport samt mødeaktivitet for 2. kvt. 2013: LH orienterede om bestyrelsesrapporten 
for 2. kvt. 2013. AS spurgte til status på APP på eliteområdet. LH vender tilbage med tidshorisont. 
AS spurgte til forebyggelse af astmasager. LH orienterede om, retningslinjer og at regelsættet drøf-
tes i forbindelse med revision af WADA-koden. MS gjorde opmærksom på, at reglerne er en udfor-
dring, da to stoffer med samme virkning ikke begge er forbudte, men kun det ene. CA spurgte til 
status på Stop Doping-linjen. LH orienterede om, at der var stor interesse og mange henvendelser 
den første uge, men at det har fundet et naturligt leje. 
 
2.2 Udredningen af idrættens økonomi og struktur: LH orienterede kort om udredningen og de 
overordnede drøftelser, der angår ADD. Der er i forhold til ADD blandt andet blevet drøftet admi-
nistration, finansiering, organisering og kerneydelser. Proces: Seminar på fredag i KUM. KUM op-
stiller på baggrund af input og analyser forskellige scenarier. Møder i KUM 11. oktober og 19. no-
vember. Rapport ultimo 2013. 
 
2.3 Motionsdoping – henvendelse til ministeren: LH orienterede om DIF, DGI og ADD-
formændenes henvendelse til ministeren vedr. national strategi for motionsdoping. Der afventes 
svar fra ministeren vedr. anmodningen om et møde. 
 
2.4 Dopingregistret: Det nye dopingregister er en del af regeringens 8 tiltag på motionsdopingområ-
det. Registret er et såkaldt hit-/no hit-register, hvor oplysninger om alle dopingsanktioner bliver 
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samlet. JB, GK og TSM præsenterede dopingregistret, hvordan det benyttes og de foreløbige erfa-
ringer med brugen af det siden lanceringen den 1. september 2013. 
LS gjorde opmærksom på, at det med tiden vil være hensigtsmæssigt med mulighed for maskinelle 
søgninger i registeret med henblik på at lette arbejdsgangen i forhold til at kunne slå alle nye med-
lemmer op ved indmeldelse, da den manuelle opgave er meget stor. Datatilsynets retningslinjer be-
grænser dog i forhold til denne type løsning. 
 
3. Økonomi (orientering og beslutning) 
3.1 Halvårsregnskab: LH gennemgik halvårsregnskabet for større afvigelser i forhold til det forven-
tede. Der er stadig nogle udfordringer med at få metoderne omkring det biologiske pas indført. En-
kelte metoder er blevet sat på standby på grund af en CAS-afgørelse om grænseværdier. Det bety-
der, at analyseudgifterne (3.8) bliver mindre end antaget i 2013 (hertil kommer en nedskrivning af 
den Norske valuta). Den mere målrettede prøvetagning, hvor der køres til færre atleter af gangen, 
betyder desuden, at kørselsomkostningerne (3.6) vil overstige det forventede. Halvårsregnskabet 
afspejler at 2. kvt. er sommerperiode, hvor aktivitetsniveauet er lavere end i de øvrige kvartaler. 
 
3.2 Budgetjusteringer: LH gennemgik budgettet for 2013 for enkelte justeringer. Indtægten fra 
KUM (ekstra tilskud til motions/fitness-projekt) er nu periodiseret således, at kun den del af til-
skuddet der vedrører 2013, er medtaget på dette års budget. Bestyrelsen vedtog en justering af bud-
gettet på note 3.8 og 3.6 således, at der flyttes kr. 150.000 kr. fra note 3.8 til 3.6 (se 3.1). 
Nogle nægter at få foretaget dopingkontrol, hvilket har betydning for antallet af faktiske prøver. LH 
forklarede, at motivationen for at nægte varierer, men at det dog ofte er tilfældet, at den udtagne 
forventer at teste positiv for fx steroider.  
Bestyrelsen besluttede at give administrationen mandat til alternativ allokering af evt. ubrugte bud-
getkroner fra især kontrolområdet, hvor aktivitets- og omkostningsniveauet i 1H13 ikke har været så 
højt som ventet. Administrationen kan med det mandat inden for analyserammen målrette en indsats 
på fx udvalgte idrætsgrene – dette formål snarere end en intensiveret indsats på fx den prioriterede 
testgruppe. 
BN foreslog, at der ikke laves budgetjusteringer ved mindre justeringer, men at ændringerne blot 
afspejles i kvartalsregnskaberne. LH tog dette til efterretning. 
 
4. Mediedækning (orientering og opsamling) 
LH og LVR orienterede kort om baggrunden for drøftelsen af ADD’s ageren i og håndtering af 
pressen, herunder set i lyset af sommerens medieinteresse for antidopingarbejdet samt den affødte 
opmærksomhed i forbindelse med programmet Dopingepidemien med Jesper Skibby, hvor blandt 
andre ADD-repræsentanter indgår. 
 
Bestyrelsen drøftede ADD’ håndtering af medier og pressen, herunder rammerne for bestyrelses-
medlemmernes ageren. Der var enighed om, at formanden udtaler sig om bestyrelsesanliggender, 
holdningsspørgsmål, politiske anliggender, potentielt konfliktstof og direktøren om faglige og fak-
tuelle spørgsmål samt aktuelle sager hørende til daglig drift. 
Det er vanskeligt at definere en præcis grænse for, om hvad og hvornår de enkelte bestyrelsesmed-
lemmer kan udtale sig – det er en balance, som ofte vil kræve en konkret vurdering. De bestyrel-
sesmedlemmer, som primært agerer som faglige eksperter, kan typisk uproblematisk udtale sig om 
faglige og faktuelle aspekter. Det er dog vigtigt som bestyrelsesmedlem altid at være opmærksom 
på, at alle udtalelser kan/vil blive brugt i en ADD-kontekst, uanset evt. ytret ønske om at udtale sig i 
reference til anden titel, som privatperson, eller lignende. Det anses desuden for god praksis at bede 
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om citater til gennemsyn. Bestyrelsen bekræftede desuden hinanden i, at der udadtil bakkes loyalt 
op om alle bestyrelsesbeslutninger. 
 
LVR foreslog, at bestyrelsen beder LH om at udarbejde et udkast til en politik med retningslinjer 
for ADD’s samlede ageren i og håndtering af pressen, herunder med eksemplificeringer som kan 
bidrage til i højre grad at afklare gråzoner og tvivlsspørgsmål. Bestyrelsen bakkede op herom. 
 
LH orienterede om, at Dopingepidemien blandt andet har medført et møde den 12. september med 
Marianne Jelved, hvor også Jesper Skibby deltager, hvor blandt andet behandlingstilbud drøftes. 
 
5. Ansøgninger til aktiviteter med ADD-relevans (drøftelse og beslutning) 
Bestyrelsen drøftede, hvorledes ansøgninger med relevans for ADD behandles fremadrettet. Der er 
ikke for nuværende på budgettet afsat midler til støtte af aktiviteter, der kan være relevante for 
ADD udover forsknings og udviklingsmidlerne.  
 
Bestyrelsen besluttede, at der skal afsættes pulje på budgettet fremover til denne type ansøgninger, 
hvor LH kan allokere mindre beløb og med mulighed for at forelægge ansøgninger af større beløb 
for bestyrelsen. 
 
LH orienterede om den aktuelle ansøgning fra IDAN-direktør Henrik Brandt om økonomisk støtte 
på 30.000 kr. til partnerskab om den ottende internationale Play the Game-konference i Aarhus, den 
28.-31. oktober. MMH orienterede som tidligere bestyrelsesmedlem i Play the Game desuden yder-
ligere om organisationen: Del af IDAN nu, afholder konferencer om doping, match-fixing, korrup-
tion. Flere andre organisationer har støttet konferencen økonomisk. Bestyrelsen besluttede, at give 
medhold i den konkrete ansøgning. 
 
6. Det biologiske pas (orientering) 
LH introducerede formålet med punktet: at orientere bestyrelsen om, dels hvad det biologiske pas 
indeholder, og hvilke problemstillinger man kan være opmærksom på, når man skal tage stilling til 
det videre arbejde med dette værktøj, og dels hvilke tiltag der arbejdes med i ADD. 
 
JM præsenterede (præsentation vedlagt) principperne bag ’Det Biologiske Pas’ med særligt fokus 
på ’Blodpasset’.  
 
Den 26. november på ADD-dopingseminaret i Idrættens Hus bliver blodpasset også behandlet af 
JM, m.fl. LH opfordrede bestyrelsen til at deltage i seminaret. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
7. Evt. 
Kommende bestyrelsesmøder: Onsdag den 6. november. Onsdag den 15. januar i forbindelse med 
Håndbold EM. 
LS orienterede om, at hun er fratrådt som direktør i FitnessDK den 2. juli. LS fratræder derfor gerne 
sin ADD-bestyrelsespost ud fra en betragtning om, at andre bedre kan præge antidopingarbejdet. LS 
er indforstået med at forblive i bestyrelsen, til en afløser er klar. 
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