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_______________________________________________________________________ 

REFERAT 

Møde 3/2011 i Anti Doping Danmarks bestyrelse  

8. september 2011, kl. 14-17 

________________________________________________________________________ 

 
Til stede fra bestyrelsen:  
Birgitte Nielsen (BN), Jens Evald (JE), Lars Bonde (LB), Lene Volke Roesen (LVR), Michael Andersen 
(MA), Morten Brustad (MB), Morten Mølholm Hansen (MMH) og Vibeke Backer (VB)  
 
Afbud modtaget fra: Camilla Andersen (CA), Claus Schou (CS), Rikke Rønholt (RR) og Pia Holmen 
(PH) 
 
Til stede fra administrationen: 
Lone Hansen (LH) 
 
JE bød velkommen og introducerede det nye bestyrelsesmedlem MMH samt den nye direktør LH. 
Herefter takkede bestyrelsen CFJ for at have taget ansvaret og løftet den store opgave som 
konstitueret leder. 
JE meddelte, at VB på grund af andet arbejde, kun havde mulighed for at deltage i mødet i tidsrummet 
kl. 15-16. 
 
1. Godkendelse af dagsorden (beslutning) 
 
LVR foreslog at bytte om på pkt. 5 og 6 (fortid før fremtid). Dette blev vedtaget og dagsordenen blev 
godkendt med denne ændring.  
 
2. Godkendelse af referat fra møde 2/2011 – 2. Maj 2011 (beslutning) 
 
Referatet blev godkendt. 
 
LH foreslog, med henvisning til beslutning fra sidste møde om offentliggørelse af beslutningsreferat på 
hjemmesiden, at proceduren for godkendelse af referat blev ændret, så dette kunne ske umiddelbart 
efter mødet. Dette indebærer at bestyrelsen ikke længere underskriver referatet ved efterfølgende 
møde, men giver skriftlig tilkendegivelse via e-mail.  
 
MA foreslog at referatet, efter at formanden har kommenteret det, rundsendes til alle 
bestyrelsesmedlemmer med en tilbagemeldingsfrist på ca. 5 dage, og at det herefter endeligt 
godkendes af formanden før offentliggørelse. 
 
Bestyrelsen vedtog at referater fremover behandles efter ovenstående. 
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3.  Meddelelser fra formanden/administrationen (orientering)  
 

LH orienterede om den første måneds arbejde. Nyt organisationsdiagram samt plan for de opgaver der 
er skitseret for resten af 2011 med henblik på organisationsudvikling blev præsenteret.  

 
 3.1 Bestyrelsesrapport 2. kvartal 2011 og aktuelle meddelelser 

 
LB spurgte til om hvorvidt der var påtænkt yderligere reduktion end de indregnede 10 % på urinprøver 
under DIF (s. 1 status på aktiviteter…). LH svarede at målsætningen stadig var at foretage det antal 
prøver der er bestemt.  

 
MAN understregede at det stadig er vigtigt, at der er fokus på oplysningen på eliteområdet og at dette 
område bør opprioriteres. 

 
  3.2 Kulturministeriets arbejdsgruppe til evaluering af mærkningsordningen 
 
JE informerede om at det planlagte afsluttende møde i arbejdsgruppen var udskudt på grund af valget. 
Ny dato er endnu ikke udmeldt.  
 
JE informerede desuden om at der er lavet et grundigt benarbejde og regnet på tal til rapporten.  
MB supplerede med at forløbet har været langt, og at mange principielle ting har været drøftet – der har 
blandt andet været brugt meget tid på de juridiske udfordringer. Det at arbejde med sanktioner på 
samme måde som i den øvrige idrætsverden er en udfordring for fitnessområdet. 
 

    3.3 Den danske clenbuterol-sag 
 

JE gav en status på den verserende sag. Der blev generelt diskuteret det uheldige i, at atleter kan 
komme til at have endda meget store sagsomkostninger når sager ankes i systemet.  

 
 3.4 Status på EU-projektet ’Strategy for Stopping Steroids 

 
Parterne i projektet er: Cypern, Sverige, Holland, Polen og Danmark. Den planlagte konference bliver 
afholdt i Bella centret. Desværre er der et datosammenfald med WADA’s 2012 ADO symposium.  
  
BN nævnte at ADD bør overveje målsætninger og ambitioner på dette område. JE supplerede med at 
man kunne benytte konferencen som oplæg til det videre arbejde.  

 
4. Økonomi (orientering) 
 
Noterne til regnskabet blev gennemgået (LH).  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 
 
5.  Aktiviteter 2012, herunder retningslinjer for budget 2012 (drøftelse) 
  5.1 Drøftelse af grundlæggende rammer for fordelingen 

  
JE: Denne drøftelse skal danne grundlag for at vi kan lægge rammerne for det arbejde, der skal gøres i 
forbindelse med budgetlægningen for 2012. Det er især fordelingen af midlerne til kontroller og 
herunder forholdet mellem elite og motion vi skal tage stilling til. Herudover bør vi se på langsigtet plan 
for IT udvikling (registrering/sikkerhed og databaser mm). At 2012 er et OL år bør også indgå i 
overvejelserne 
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Alle giver synspunkter til dette: 

 
BN: På grund af de mange nye opgaver er det væsentligt at arbejde med en klarere strategi med 
tilhørende målsætninger så det er synligt hvad vi går efter. Med hensyn til antallet af test i 
motionsidrætten vil dette være afhængig af arbejdsgruppens resultater på området. BN ønsker desuden 
et fokus på prissætningen når det handler om eksterne samarbejdspartnere, samt et oplysningsarbejde 
der er rettet mod de foreningsledere, der arbejder med eventuelle misbrugere. Vi bør synliggøre at ADD 
er en dynamisk organisation ved at ændre oplysningsmaterialet med passende mellemrum - altså nye 
kampagner (basismateriale kan fint være det samme) . 
MMH tilslutter sig BNs indlæg og ønsker desuden en evaluering af ”hvad der gik tabt” på grund af de 
gennemførte nedskæringer i 2011. MMH ønsker desuden, at der bliver arbejdet med kommunikationen 
ud af til – bedre folkelig opbakning. Hertil påpegede MMH i lighed med BN, at det er væsentligt at 
arbejde målrette og prioriteret og påpegede at for elite området har kontrol stor værdi og at oplysning er 
væsentligt for motionsdelen. 
LB: Er glad for at blodprofil projektet er i gang – det er værdifuldt og vil være meget ked af dette gik 
tabt. 
MB: Det er vigtigt at direktøren går organisationen efter i sømmene for at se om ressourcerne bliver 
udnyttet optimalt. MB mener ikke at den nuværende ordning hvor målet er, at tilskudsyderne ”får-det-
de-betaler-for”, er den rette. Han så gerne i stedet en ordning hvor bestyrelsen fokuserede på 
overordnede målsætninger. Det ser ikke ud til at de nuværende økonomiske midler er tilstrækkelige i 
forhold til det stigende dopingmisbrug indenfor motions- og fitnessområdet. MB ønsker en mere 
grundlæggende drøftelse, så man kan give anbefalinger til hvordan man ser på det økonomiske 
grundlag for ADD-arbejdet generelt. MB er meget enig i det langsigtede perspektiv, gerne med en 
anden model hvor vi arbejder mere ”frit” altså ikke delt op i de kasser, der er for nuværende 
(kommercielt, forening, elite, motion). 
LRV tilslutter sig MB i forhold til at gennemgå omkostningssiden. LVR ønsker, at man ser på 
”problemets omfang” - det er derfor vigtigt at fokusere på de mange positive i fitnessverdenen. Vil gerne 
have den brede tilgang prioriteret både med hensyn til den sundhedsmæssige del og det at unge 
mennesker går via de kriminelle miljøer. Tilslutter sig BN og MMHs betragtninger. Ønsker at der 
arbejdes med langsigtet strategi og at denne bruges i forhandlingerne med KUM. 
MA oplistede 5 områder: 

1) høj prioritering af OL deltagere (ca 150 deltagere). Især i første halvår af 2012. 
2) Oplysningsaktiviteter – det har været yderst begrænset de sidste 5 år når det handler 

om eliteatleter.  
3) Vigtigt at ADD har dialog med DIF og DGI om dilemmaet omkring målrettetheden – 

prioriteringer – idrætsgrene og omfang samt bredde og relevans. .ADD skal tage 
initiativet for dialogen. 

4) Blodprofil – vigtigt men det bør ske i samarbejde på det internationale aspekt. Måske 
kunne man få nogle af forbundene til at medfinansiere 

5) Mere strategiske arbejde på forskning og udviklings området. Ser gerne at man gør op 
med åbne opslag og målretter mere mod dem der kan og vil. 

 
MAN: Der er kommet flere og flere opgaver ind under ADD uden at de økonomiske rammer er blevet 
tilsvarende videre. TDs holdning er den, at vi arbejder sammen frem til 2014, men mener at fremtidige 
antidopingarbejde bør tages op til revision, da det er meget forskellige opgaver (fængelstest, sundhed 
kontra elite osv.), der varetages. Vi er grundlæggende ikke i sammen båd – lovgivningen kunne have 
været adskilt (sundhed – sport). 
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VB: kan se at OL nærmer sig på antallet af eliteatleter der har brug for hjælp især i det kommende OL 
år. Er enig med MA om forskning – at man målretter det i højere grad. Desuden kan målrettet forskning 
ofte genere flere midler i samfinansieringer. 
JE: Udover at arbejde målrettet med forskning bør vi overveje hvor meget der skal til. 1 million er ret 
mange midler der er ”frie” og som kunne bruges til andet end forskning. 
 
JE ridsede kort synspunkterne op: 

 Enighed om at arbejde med en langsigtet strategi, der kunne være 3 år frem til 2014. 
DGI: Oplysnings nytænkning - dynamisk organisation. Bedre prisfastsættelse til eksterne 
aftaleparter. 
DIF: Evaluering af hvad nedskæringerne har betydet. Mere målrettet arbejde 
LB: Fokus på blodprofil 
MB: Mere fri opfattelse af hvordan midlerne kan bruges – mindre kontraktbundethed i 
forhold til indskudte midler.    
Politi: Antallet af positive test indikerer retning af arbejde. Men ser også en problemstilling i 
forhold til sundhedsområdet som vi bør forholde os til. 
MAN se ovenstående punkter. 

  
JE foreslår at der fastholdes en dialog omkring prioriteringer i forhold til testningen af elite 
atleter så man rammer de rigtige steder med mindst mulig ressourcebrug – målrettethed.  

 
JE og LH pålægges at udforme 4- 5 hoveddiskussionspunkter til næste møde (30/11). 
Næste møde udvides for at give tid til området (13 – 18 evt med spisning). 

 
  6.  Årsberetning 2010 (orientering)  

Forord: 
LB og LVR savnede noget tekst i forordet angående nedgangen i økonomien og en kommentar om at 
resultatet ikke er tilfredsstillende. 
BN nævnte at forbedring i kvaliteten af arbejdet ikke kun var gældende for elite (paragraf 5) 
LVR foreslog at de økonomiske udfordringer vi står overfor, og som belyses på side 13, bliver trukket 
frem i forordet. 
MB ønskede at afsnit 3 på side 19 blev erstattet med følgende ordlyd ” ADD har i projektperioden 
generelt styrket samarbejdet med vores partnere på motionsdopingområdet: Idræts- og 
brancheorganisationer, fitnesscenter, sundhedspersonale, misbrugsbehandlere, Politiet, Skat, og 
smuglerikontrollen m.fl. Herudover ønskede MB at sidste pkt. i sidste afsnit til side 8 udgår og erstattes 
med følgende ordlyd ”De positive analyseresultater vedrører overvejende anabole steroider, som fortsat 
er udbredt i nogle af landet fitnesscentre.” 
 
MA ønsker på s. 8, en note til hvor stor en andel der kan henføres til TD støttede atleter (absolut elite)  
MMH Undrer sig over den meget sene færdiggørelse af årsrapporten. LH vil sørge for at der beskrives 
en proces for årsrapporten 2011 så den kan være klar i første halvår af 2012. 
BN: DIF er på side 17 ikke indskrevet i netværket om anabole steroider. 
JE retter forordet til øvrige punkter tilrettes fra sekretariatet. 
 

  7. Mødekalender 2012 (beslutning) 
 
 Torsdag den 15/3 OK (MB er forhindret i deltagelse) 

Onsdag den 9. maj udvides til heldags strategiseminar (kl. 10 – 16).  
Torsdag den 23. august – OK 
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Onsdag den 17. oktober – OK 
Mødet den 13. december flyttes til den 12. december og afsluttes med middag (afsked med 
afgående bestyrelsesmedlemmer). 
 
Møderne afholdes i tidsrummet kl. 14-17 med undtaget 9/5. 
 

    
  8. Eventuelt 
 

JE afsluttede mødet kl.16.45 
 
LH  2011 
 


