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REFERAT 

Møde i Anti Doping Danmarks bestyrelse 
15. marts 2012, kl. 14-17 

________________________________________________________________________ 
 

Til stede:  
Deltagere: Jens Evald (JE), Claus Schou Jensen (CSN), Morten Mølholm Hansen (MMH), Vibeke Backer 
(VB), Birgitte Nielsen (BN), Pia Holmen (PH) Michael Andersen (MA), Lars Bonde (LB), Rikke Rønholt 
(RR) og Lone Hansen (LH). Morten Olesen (MO) var til stede under pkt. 4. 
 
Afbud: Lene Volke Roesen (LVR) Morten Brustad (MB) Camilla Andersen (CA), 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger 

 

2. Meddelelser fra formanden/administrationen (orientering), (LH/JE) 
1.1 Bestyrelsesrapport 4. kvt. 2011 og aktuelt fra administrationen 
1.2 Regionale koordinatorer – kontrollant seminar (status) 
1.3 Konferencen Sportsvision 2012 og EU projektet ’SSS” (status) 
1.4 Evaluering af samarbejdet med eliteudøverne (orientering) 

 
Bestyrelses rapport samt aktuelt fra administrationen blev uddybet på enkelte punkter og opklarende 
kommentarer blev givet. LH orienterede om processen vedrørende centralisering af koordinationen 
af kontrolområdet. JE gav en status på konferencen Sportvision 2012 og herunder EU projekt 
”SSS”. LH orienterede om resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse til evaluering af samarbejde 
med atleter i de prioriterede testgrupper. Det blev bemærket at der siden undersøgelsen i 2008 er 
sket nogle holdningsændringer hos denne gruppe. Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning. 
 

3. De sammenhængende programmer (orientering) (LH) 
 
LH orienterede om arbejdet med de sammenhængende programmer. På grund af fortrolige 
oplysninger (hvem, hvornår og hvor ofte der testet i 2012) uddeles programmerne ikke og der 
refereres heller ikke til indholdet her. Det blev aftalt at økonomisætningen af de enkelte 
programmer vil blive gennemgået på næste bestyrelsesmøde. Man diskuterede hvorvidt regnskab og 
budget skulle omstruktureres, så de i højere grad afspejlede programmerne. Det blev besluttet at 
man beholdt regnskabsplanen som den er for nuværende, men at der i tillæg bliver udarbejdet 
forudsætninger, der gør det muligt i noter at redegøre for den økonomi der, hvert år er allokeret til 
det enkelte program. 
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4.  Økonomi (orientering) (LH/MOL)  
a. Årsregnskab 2011 
b.Revideret budget 2012 

Lukket punkt. 
   
5. Motionsdoping området mv. (orientering/drøftelse (JE) 
JE orienterede om motionsdopingudvalgets arbejde. Der har været afholdt et opsamlende møde 
hvor den næsten færdige rapport blev drøftet. JE gav en status på de problemstillinger der er særligt 
relevante såsom dopinglisten, test på navn, ankeinstans, obligatorisk eller ej, register/database 
(datatilsynet). JE understregede at det er væsentligt at vi fastholder, at der skal en ressourcetilførsel 
til hvis ordningen bliver obligatorisk, idet det ikke er muligt at løfte en sådan opgave indenfor de 
økonomiske rammer ADD agerer under for nuværende. MA ønskede oplysninger om hvad de 
foreslåede modeller ville koste. JE oplyste at dette fremgik af rapporten – oplysningerne om dette 
ville blive videregivet. RR foreslog at man drøftede muligheden for at ændre en udelukkelse til 
bøde således at denne bidrog til finansieringen af doping bekæmpelsen. JE orienterede afsluttende 
om den videre proces. Rapporten færdiggøres - den indeholder ikke kun løsningsforslag men i høj 
grad pro og kontra de forskellige muligheder. Rapporten forlægges herefter de relevante politikere 
som tager stilling til det videre forløb. Det er uvist om der indkaldes til flere møder i udvalget. 
JE præsenterede herefter den rapport der er udarbejdet som afslutning på EU projektet ”Strategy for 
Stopping Steroids” og som benyttes til baggrund for Fitnes Doping tracket på Sportvision 
konferencen i Bella centret 19-20. marts. Bestyrelsen drøftede rapportens konklusioner og det blev 
vedtaget at benytte rapport og konference til fortsat at have emnet på dagsordenen og at synliggøre 
at vi i Danmark er forgangsmænd på dette område.  
 
6. Oplæg til strategimødet – hvem laver oplæg og med hvilket indhold (JE) 
JE orienterede kort om de strategiske opgaver bestyrelsen har i nærmeste fremtid. Den nuværende 
rammeaftale med Kulturministeriet (KUM) løber til udgangen af 2012 hvorefter ny skal aftales. 
Dette falder sammen med afgangen af flere bestyrelsesmedlemmer herunder formanden. 
MA forslog at man holdt fokus på 2013 og 2014 således at man lavede en samlet plan for disse 2 år. 
MA påpegede at dette ville give mening idet finansieringsgrundlaget for idrættens aktører 
formentligt vil blive omstruktureret i 2014. BN ønskede at vi på strategimødet havde mulighed for 
at udfordre os selv og diskutere nogle fremtidige scenarier. MA ønskede ikke en for konkret 
strategisætning, på grund af usikkerheden i forhold til fremtidig struktur/finansiering. MA foreslog 
at man i stedet i højere grad brugte mødet til brainstorming i forhold til nye strategimuligheder. JE 
foreslog at man tog udgangspunkt i de sammenhængende programmer og udarbejde visionerne på 
basis heraf. JE havde desuden et ønske om at få kortlagt hvordan forskningsmidlerne gennem tiden 
har været benyttet. Det blev besluttet at LH udarbejder et oplæg til strategimødet, der indeholder en 
oversigt over modtagere af forskningsmidler og deres projekter gennem de seneste år. Denne 
analyse benyttes som baggrund for udarbejdelse af oplæg til drøftelse af forskningsstrategi. LH 
udarbejder modeller og oplæg til strategimødet.  
 
7. Wada code høring (orientering/drøftelse) (JE/LH)  
JE orienterede om processen omkring høringsvaret til WADA (WADAc Review). Bestyrelsen tog 
orienteringen til efterretning. 
VB fremlagde problemstillingen omkring de forskellige astmapræparater på dopinglisten. VB 
ønskede at denne problemstilling blev rejst overfor WADA. Der var enighed om dette i bestyrelsen. 
 
8. Ambassadører for antidoping? (drøftelse) (LH) 
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LH fremlagde ide, afledt af spørgeskema undersøgelsen (se tidligere), om at benytte ambassadører i 
antidoping arbejdet. Der var generelt opbakning til ideen. MA og LB påpegede at det er vigtigt at 
sørge for at alle 3 parter er med (atlet, forbund, ADD) så det ikke alene bliver mellem atlet og ADD. 
LH udarbejder detaljeret udkast til næste bestyrelsesmøde.  
 
9. Eventuelt 
Næste møde afholdes i Ingeniørernes kursuscenter (IDA) på Kalvebod Brygge i Kbh.  (kl. 10-
16.30). 
 
 
JE afsluttede mødet kl 17.10. 
 
 
 


