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_______________________________________________________________________ 

REFERAT 

Møde 4/2011 i Anti Doping Danmarks bestyrelse  

30. november 2011, kl. 13-18 

________________________________________________________________________ 

 

Til stede fra bestyrelsen: 
Birgitte Nielsen (BN), Camilla Andersen (CA), Jens Evald (JE), Lene Volke Roesen (LVR), Morten 
Brustad (MB), Pia Holmen (PH), Vibeke Backer (VB), Rikke Rønholt (RR), Michael Andersen 
(MA), Morten Mølholm (MM)  
 
Til stede fra administrationen: Lone Hansen (LH) og Jakob Berget (JB) under punkt 2.2 
 
Afbud: Claus Schou og Lars Bonde 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer 
 
2. Meddelelser fra formanden/administrationen (orientering) 

2.1  
2.1.1 Det skriftlige materiale (bestyrelsesrapport for 3. kvartal) gav ikke anledning til 

kommentarer 
2.1.2 LH supplerede de skriftlige meddelelser med følgende:  

Redegørelse af den afgørelse der var truffet af CAS i forbindelse med IOCs regel 
45. The British Olympic Association (BOA) står nu alene med denne regel der 
udelukker atleter fra deltagelse ved OL hvis de har en dopingsanktion på mere end 6 
måneder.  
Information om at Christina Friis Johansen er blevet udvalgt som independent 
observer til OL og at 13 danske kontrollanter indgår i korpset under OL.   
Information om afholdt kontrollant seminar hvor ændringer i kommunikation og 
styring af opgaver blev udmeldt 
JE orienterede om mødet i motionsdoping udvalget hvor bla. ADDs appelret var på 
dagsordenen. 

Bestyrelsen tog herefter orienteringerne til efterretning. 
 
2.2 Det interaktive oplysningsprogram ”Ren Vinder” blev præsenteret og demonstreret af JB 
2.3 LH orienterede om ændringerne på doping listen for 2012 
2.4 JE orienterede om en aktuel sag og herunder om eventuelt muligt efterspil fra UCI og 

WADA  
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2.5 Dette pkt er medtaget på foranledning af aktiv komiteen. LH orienterede om den i aviserne 
omtalte sag om en kvindelig triatlet, som følte sig krænket i forbindelse med en 
dopingkontrol og som derfor mente, at der burde indføres et etisk kodeks for dopingkontrol.  
Bestyrelsen drøftede pro og kontra i forhold til at indføre etisk kodeks for dopingkontroller. 
Det blev besluttet at området var dækket ind af holdningsnotatet: "Dansk idræts holdning til 
kosttilskud og præstationsfremmende hjælpemidler" (Danmarks Idræts-Forbund og Team 
Danmark, april 2008) og gældende retningslinjer for test (Anti Doping Danmark, Manual 
for Dopingkontrol, WADA, International Standard, Testing, januar 2009). 

2.6 LH orienterede om beslutning om at oprette en ny organisation; INADO til erstatning for 
den nedlagte ANADO. Herunder den udmeldte kontingent størrelse på ca 42.000 dkr på år  

 
3. Økonomi (orientering). Regnskab og revideret budget pr. 30/9 2011 

LH orienterede om justering af midlerne fra KUM, som endnu ikke er fastlagt og om 
betydningen af de besluttede aktiviteter (ansættelse af direktør samt øget kontrol aktivitet) 
for årets resultat. Regnskabet indeholdt ingen væsentlige afvigelser fra det budgetterede. 

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

4. Strategioplæg og strategidrøftelse  
JE redegjorde for formålet med dette punkt, herunder at hovedopgaven for drøftelsen var at 
komme frem til en beslutning for hvorledes de begrænsede ressourcer i 2012 skal 
prioriteres. For at kunne prioritere havde bestyrelsen ønsket et strategioplæg, der kunne 
benyttes som udgangspunkt for en drøftelse af både kortsigtet og langsigtet strategi. JE 
huskede bestyrelsen på, at den mere langsigtede strategi kan drøftes mere indgående på 
strategimødet til foråret, og at det på dette møde var væsentligt at komme frem til enighed 
om retning og prioritering for 2012.  
LH fremlagde et strategioplæg med modeller, der lagde op til drøftelse og nytænkning 
indenfor planlægningen af antidoping arbejdet. Det der især rør sig af betydning for vores 
fremtidige arbejde er, at det kræver mere sofistikerede og målrettede metoder at bekæmpe 
doping indenfor elitesporten, som det ene hovedområde, og at det i stigende grad viser sig 
at doping bliver et samfundsproblem med deraf afledte opgaver, som vi skal tage stilling til 
som et andet hovedområde. De fremlagte modeller til prioritering af 2012-ressourcer tog 
udgangspunkt i, at vi i ADD arbejder med to hovedområder, nemlig det elite/konkurrence 
orienterede og det motions orienterede. Der var bred enighed om at forsøge at arbejde med 
mere sammenhængende Antidopingprogrammer hvor både antal af kontroller samt 
forebyggende og oplysende arbejde vægtes på baggrund af en behovsanalyse, der munder 
ud i en årlig plan, der igen er tænkt ind i en flerårlig strategi. Det blev administrationen 
pålagt at udarbejde sammenhængende antidopingprogrammer med udgangspunkt i de 4 
områder, der var skitseret i det fremlagte materiale (elite, konkurrence, motion, kontrakt). 
Programmerne skal tage hensyn til hhv statisk og dynamisk område (se modellerne), så der 
sikres en ligeværdig vægtning af indsatsen for både konkurrence og motionsidræt. På det 
første bestyrelsesmøde i det nye år vil programmerne blive fremlagt og drøftet for eventuel 
justering. 
Med hensyn til den kontrakt, der er indgået med DFHO blev det aftalt at beskrive et 
optimalt og sammenhængende program for 2012, med udgangspunkt i samme strategitanke 
som for de øvrige områder. Dette underskrives som tillæg til den indgåede kontrakt af 
begge parter og vil være gældende for samarbejde i 2012. Der beskrives og aftales optimale 
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programmer for hvert år, så begge parter på denne måde forventningsafstemmer indsatsen 
ud fra de til enhver tid gældende ressourcer.   
  

5. Budget 2012 
  
 Bestyrelsens drøftede det fremlagte budgetudkast. Idet der i forbindelse med 

strategidiskussionen blev det vedtaget at strukturere antidopingarbejdet anderledes i 2012 
med udgangs punkt i sammenhængende antidopingprogrammer, ville det være optimalt at 
både budget og regnskab afspejlede denne struktur. Men da arbejdet med programmerne 
først pågår de næste måneder til fremlæggelse til næste b-møde, blev det besluttet at 
udarbejde budgettet ud fra de samme retningslinjer og samme opstilling som 2011-
budgettet. Budgettet justeres efterfølgende i tråd med arbejdet med de sammenhængende 
programmer. Bestyrelsen drøftede de overordnede retningslinjer for budgettet og 
besluttede, at man ville sigte efter et resultat med 500.000 i overskud på 2012-budgettet, så 
der igen kunne opbygges en positiv egenkapital. Budgetteringen af forskningsområdet blev 
ligeledes diskuteret. JE orienterede om at det forholder sig således, at ADD via 
rammeaftalen er forpligtet til at arbejde med forskning og udvikling, men uden en 
fastsættelse af et beløb der skal allokeres til dette område. Det er derfor op til bestyrelsen at 
vurdere både størrelsen af beløbet og hvorledes midlerne udnyttes bedst muligt. Der var 
enighed om at arbejde med en ny forskningsstrategi, der i højere grad sikrer synlig og 
målrettet forskning og udvikling. Der var et ønske om at optimere midlerne til dette, men 
også en accept af beløbet afspejler de få ressourcer organisationen som helhed råder over. 
Det blev derfor besluttet at sikre forskningsområdet et beløb på 500.000 på 2012 budgettet.  
BN understregede vigtigheden af, at der bliver arbejdet med at rejse eksterne midler, så 
man kan arbejde med både oplysning, dataindsamlinger og kampagner fremadrettet. Der 
var stor opbakning til dette og bred enighed om, at man ville tænke i 2-3årige projekter 
hvor man i 2012 påbegyndte et solidt analysearbejde, der skal pege på prioriterede 
indsatsområder og de indsatser der igangsættes afledt heraf. Bestyrelsen godkendte herefter 
de overordnede rammer for budgettet, og det blev pålagt LH at færdiggøre budgettet ud fra 
de skitserede retningslinjer, så det kan indsendes til KUM rettidigt (deadline udskudt til 10. 
dec.). 

 
6. Årsrapport  

 LH fremviste forskellige årsrapporter og de omkostninger, der gennem tiderne havde været 
til trykning og layout mm. Bestyrelsen havde en generel drøftelse af form, indhold, 
målgruppe og omkostninger til årsrapporter. Det blev besluttet at årsrapporten for 2011 
skulle forelægge i en trykt version frem for en elektronisk, men at den skulle minimeres 
med hensyn til det omfangsrige datamateriale. Overordnet ønsker bestyrelsen en 
overskuelig årsrapport med oversigter, der giver overblik suppleret med link (henvisninger) 
til hjemmesiden/nettet til mere uddybende datamaterialer. Det blev besluttet at holde 
omkostninger lave og dermed spare på billede- og layoutsiden i lighed med 2010 rapporten. 
Det blev ligeledes henstillet til at årsrapporten skulle være færdig først i andet kvartal 2012. 
Administrationen udarbejder procesplan herfor.  

 
7. EU projekt ”Strategy for Stopping Steroids” samt konference 2012 

LH orienterede om projektets status. Alle nationale data fra de 5 partnerlande er nu samlet i 
fælles rapport, som er ved at blive sammenskrevet og redigeret samt oversat. Denne rapport 
giver anbefalinger til det videre antidoping arbejde og det er hensigten at der på 
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konferencen i Bellacentret marts 2012 vil blive taget udgangspunkt i dette materiale. 
Bestyrelsen kommenterede de opsummerede anbefalinger. Der var enighed om at det var et 
stort og omfattende arbejde og at det var væsentligt at man benyttede projektets og 
konferencens viden og konklusioner i det videre arbejde. Bestyrelsen ønskede en 
uddybning på nogle enkelte områder: 

- Med hensyn til den første anbefaling er det uklart hvilken form for myndighed der 
menes, peges der på en Antidoping organisation eller en offentlig instans eller andet? 
Det er i den forbindelse også vigtig at påpege at staten bør give økonomisk tilsagn.  

- Der savnes en beskrivelse af de retlige rammer for de enkelte lande 
- Hvilke sanktioner og sanktionsmuligheder vil man anbefale i de forskellige miljøer? 
- Vil man skelne mellem den organiserede idræt og den kommercielle del? 

 
LH videregiver spørgsmål og kommentarer til arbejdsgruppen.  
JE opfordrede bestyrelsen til at deltage så vidt muligt ved konferencen.  

 
8. Eventuelt 

 Ingen emner  
Formanden afrundede mødet og takkede for gode konstruktive diskussioner. Mødet sluttede kl. 
17.55. 

 


