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_______________________________________________________________________ 
REFERAT 

Møde 1/2011 i Anti Doping Danmarks bestyrelse  
9. februar 2011, kl. 10-17 

________________________________________________________________________ 
 

Til stede fra bestyrelsen:  
Birgitte Nielsen (BN), Camilla Andersen (CA), Claus Schou (CS), Jens Evald (JE), Lars Bonde (LB), Lene Volke 
Roesen (LVR), Michael Andersen (MA), Morten Brustad (MB), Lars Dahl Nielsen (LDN), Pia Holmen (PH) og 
Vibeke Backer (VB)  
 
Afbud modtaget fra: Dorte Dahl (DD) 
 
Til stede fra administrationen: 
Christina Friis Johansen (CFJ) og Morten Olesen (MOL) fra DIF Økonomi (pkt. 4 og 5) 
 
JE takkede indledningsvist MB og Dansk Erhverv for deres gæstfrihed og invitation til at afholde dette 
heldagsseminar for ADDs bestyrelse.  
 
JE oplyste desuden, at der forud for mødet var modtaget en henvendelse fra Aktivkomittéen om, at Rikke Rønholt 
(RR) erstatter Dorte Dahl i ADDs bestyrelse. Formel udpegning fra kulturministeren udestår fortsat, hvorfor RR 
først deltager i april mødet. CA har meddelt at hun deltager fra kl. 12. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
JE orienterede om, at der var modtaget input til dagsordenen fra enkelte bestyrelsesmedlemmer, og at disse var 
medtaget. Mulighed for en indgående drøftelse af fordeling af aktiviteter mellem motion og elite på dagens 
heldagsseminar. 
 
Dagsorden godkendt uden ændringer.  
 
2. Godkendelse af referat fra møde 5/2010 – 1. december 2010 
BN havde indsendt anmodning om tilføjelse, som var inkluderet i det rundsendte referat. 
 
Referat godkendt uden ændringer. 
 
JE foreslog på opfordring fra MA, at gøre bestyrelsesreferater tilgængelige på ADDs hjemmeside fremover. Hidtil 
har dette ikke været praksis – dog har referater kunnet udleveres efter anmodning til administrationen. MA 
nævnte, at TD er lovmæssigt forpligtet til at offentliggøre referater, men at emner behandlet under lukket møde, 
tages ud inden offentliggørelse. 
 
Det blev besluttet at påbegynde offentliggørelse af ADDs bestyrelsesreferater på www.antidoping.dk 
 
3. Ansættelse af sekretariatschef 
Behandling på lukket møde og derfor udenfor referat. 
 
4. Meddelelser fra formanden/administrationen 
JE indledte med en introduktion til de to udarbejdede bilag, som herefter blev gennemgået. 
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1) Bilag 4a Meddelelser fra administrationen 
 
CFJ orienterede om ny lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet og om de anbefalinger for god ledelse af selvejende institutioner, som er udarbejdet i forbindelse 
med loven. Det blev foreslået, at disse anbefalinger gennemgås og drøftes på det kommende bestyrelsesmøde i 
april. Oplæg udarbejdes af JE og CFJ forud for mødet. 
 
JE orienterede fra møde i Kulturministeriets arbejdsgruppe om dopingkontrol i motions- og fitnesscentre 26/1 
2011. På mødet meddelte KUM, at en ordning med test af navngivne personer ikke er lovlig efter de eksisterende 
regler. KUM er lovgiver og skal derfor lave lovændring.  
 
CFJ orienterede om ADDs værtskab for den 3. nordiske konference om anabole steroider i samfundet efter 
forudgående konferencer i hhv. Sverige og Norge. Konferencen indeholder oplæg fra hele spektret af fagpersoner 
med forbindelse til anabole steroider, fra bekæmpelse af salg og distribution til behandling af misbrugere. 
Foreløbigt program udleveret på mødet til bestyrelsesmedlemmernes orientering. CFJ orienterede om, at der er 
ansøgt om tilskud på kr. 180.000 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at kunne tilbyde et attraktivt 
deltagergebyr for de primært offenligt ansatte fagpersoner, men at der fortsat afventes svar. Der planlægges efter, 
at der vil blive givet fuldt tilsagn. I modsat fald vil ADD selv skulle medfinansiere konferencen.  
 
JE orienterede om at ekstern audit af ADDs kvalitetssystem er gennemført og at ADDs ISO certificering løber frem 
til ultimo 2012.  
 
CFJ orienterede om initiativ til fastansættelse af 2 kontrolansvarlige kontrollanter til at gennemføre 
fitnesskontroller i Øst for at løse længere tids problemer med påsætning af disse. 
 
JE orienterede om, at der er udarbejdet oplæg til ny kontrakt med DFHO.  
 
JE og CFJ orienterede om konkrete aktuelle sager: 
 
JE orienterede om clenbuterol sag med dansk cykelrytter, der er testet positiv i en prøve taget af UCI under 
Mexico rundt - samme dag som den italienske rytter Alessandro Colo, der også testede positiv for clenbuterol.  
 
En længere drøftelse af eventuel madforurening og udøvers eventuelle manglende uagtsomhed fulgte dernæst.  
 
CFJ orienterede om sag med basketball-udøver der nægtede at afgive prøve med begrundelse i arbejde. Sagen 
er af principiel karakter og er overdraget til Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg, der har indstillet til 
dopingnævnet, at udøveren udelukkes i 2 år.  
 
2) Bilag 4b Afrapportering af resultater for perioden 4. kvartal 2010 
 
CFJ gennemgik de væsentligste resultater i afrapporteringen: 
• 1508 prøver foretaget under DIF, 18 sager registreret (1,2%) mod 14 sager i 2009 (0,84%) 
• aftale indgået med Bispebjerg Hospital vedr analyser af blodprøver (VB bemærkede, at BBH ikke kan 

foretage ikke-WADA analyser for steroider pga manglende udstyr)  
• antal indsamlede prøver pr. kontrol er faldet til 3,0 i gn.snit mod 3,4 i 2008 pga whereaboutskontroller med 

efterfølgende omkostningsstigning til følge 
• Der er gennemført 470 prøver (107 sager = 22,7%) i fitnesscentre under DFHO, 197 prøver (32 sager 

=16,2%) i centre med direkte aftale med ADD samt 165 prøver (26 sager =16%) i DGI regi inkl. 9 prøver på 
bestilling mod betaling fra DGI foreninger og 36 prøver i Foreningsfitness (2 sager = 5%). 

• Ditlev Traasdahl Madsen modtog Kulturministeriets Idrætspris 2010 
• Stigende antal henvendelser fra politikredse vedr. beslaglæggelser.  

 
LDN bemærkede, at DIF tidligere har udtrykt ønske om at deltage i det nationale netværk mod anabole steroider. 
JE oplyste, at der ikke har været afholdt nylige møder i netværker, men at DIF vil blive inviteret til næste møde. 
 
LB kommenterede på afrapporteringen med en bemærkning om, at whereaboutskontrollerne med hjemmebesøg 
hos eliteudøverne virker og har stor præventiv betydning.  
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5. Økonomi 
 
JE oplyste indledningsvist, at de kr. 1 mio. der er modtaget fra KUM er ansøgt og modtaget som projektmidler, 
hvor DFHO har bidraget med tilsvarende beløb. Midlerne skal dække aktiviteter i 2010 og det kræver tilsagn fra 
KUM for at få lov at udføre aktiviteter for dem i 2011. Midlerne er øremærket til aktiviteter indenfor DFHOs område 
og kan derfor ikke anvendes til andre områder. JE oplyste endvidere, at det ikke vil være muligt at søge statslige 
midler til området for 2011.  
 
MO gennemgik bilag 5a med det opdaterede regnskab for ADDs dopingkontrolaktiviteter i kommercielle 
fitnesscentre 2008-2010. Regnskabet viser et overskud i 2010 på 233 t. kr. efter tilskuddet på kr. 1 mio. er 
indregnet.  
 
Dette overskud ”reserveres” til aktiviteter indenfor DFHOs område i 2011 indtil eventuelt tilsagn er indhentet fra 
KUM.  
 
MO gennemgik det foreløbige regnskab og oplyste, at der er indtægtsført 767 t. kr. af tilskuddet på 1 mio. kr. fra 
KUM. Dette er eneste væsentlige afvigelse i forhold til revideret budget pr. 31/10 2010, som blev præsenteret på 
mødet 1/12 2010, idet der ikke har vist sig andre overraskelser i de sidste måneder af året. Det foreløbige 
regnskab for 2010 viser et underskud på 1,6 mio. kr.  
 
MO oplyste, at der jvf beslutning på mødet 1/12 2010 er budgetteret med et overskud på 2,2 mio. kr. i 2011. 
I lyset af det forbedrede resultat for 2010 er der således mulighed for at omgøre nogle af de budgetbeslutninger, 
der blev truffet på seneste bestyrelsesmøde om besparelser. Forudsat at resultat skal fastholdes til overskud på 
kr. 2,2 er der således mulighed for at ændre budgettet svarende til 767 t. kr.  
 
MO afsluttede herefter gennemgangen af økonomi.  
 
Der fulgte en diskussion omkring eventuel revision af budgettet for 2011. Der var enighed om, at budgettet 
revideres med henblik på beslutning om ansættelse af direktør.  
 
6. Fordeling af aktiviteter elite/motion 
CFJ gennemgik herefter præsentation med oplysning om ADDs formelle forpligtelser i forhold til rammeaftalen 
med KUM samt forpligtelser overfor WADA i henhold til WADC. Endvidere blev praksis omkring planlægning af 
kontroller i eliteidært opridset, herunder risikovurdering af idrætter og udvælgelse af udøvere til prioriteret 
testgruppe.  
 
CFJ gennemgik hvordan de vedtagne 10% besparelser i aktivitetsniveauet foreslås gennemført af 
administrationen.  
 
Udkast til årsplan for 2011 blev udleveret til bestyrelsen, som grundlag for diskussion af eventuel omfordeling af 
prøver mellem elite og motion.  
 
Bestyrelsen godkendte udkast til årsplan 2011 med de foreslåede 10% besparelser. 
 
JE spurgte bestyrelsen om der herefter var et ønske om at drøfte eventuel omfordeling og om hvad målet for en 
omfordeling skulle være. Regnskab over omkostninger forbundet med kontrol i de forskellige organisationer blev 
udleveret. BN bemærkede, at Foreningsfitness er et fælles initiativ ml. DGI og DIFog bør anføres særskilt i 
regnskabet. BN bemærkede, at hun herodover gerne så 150 prøver overført til motionsidrætten, idet hun ikke 
kunne acceptere den nuværende fordeling på baggrund af den udleverede oversigt. 
 
MB stillede spørgsmålstegn ved om man kunne forsvare fordelingen, når procentdelen af positive prøver i eliten 
er så lav sammenlignet med et markant større antal sager i motionsidrætten.  
 
CFJ oplyste, at man skal være forsigtig med at bruge procentdelen som en indikator for problemernes omfang, 
idet der er markant forskel på anabole steroider og de stoffer som anvendes i eliteidrætten, herunder EPO, 
væksthormon og bloddoping.  
 
LB bemærkede, at kontrolniveauet i konkurrencemiljøet er tilfredsstillende og at man bør være varsom med at 
ændre på noget der virker. Procentdelen af sager er tilfredsstillende lav i eliteidrætten.  
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En længere diskussion omkring problemerne i motionsidrætten kontra eliteidrætten fulgte herefter, herunder hvilke 
konsekvenser en reduktion i eliteidrætten ville få.  
 
JE opfordrede til at der blev truffet beslutning nu, idet planlægningen ikke kan ændres undervejs i 2011.  
 
Der var enighed om, at den absolutte elite ikke skal beskræres frem mod OL i London i 2012.  
 
VB bemærkede, at indsatsen i motionsidrætten har været baseret på et ønske om at få oplysning omkring 
problemerne med anabole steroider, men at flere positive prøver ikke giver mere oplysning. Til gengæld vokser 
nye metoder frem i eliteidrætten.  
 
JE stillede forslag om, at 150 t.kr. benyttes til yderligere test i motionsidrætten (DGI/DFIF/F), hvilket vil svare til ca. 
30-40 yderligere prøver i forhold til de allerede planlagte.  
 
Bestyrelsen vedtog dette under den forudsætning at det ikke skal skabe præcedens, men at der i efteråret 2011 
skal foretages en principiel diskussion med henblik på fordeling af ADD’s aktiviteter, herunder prøver, mellem elite 
og motion inden for den samlede økonomiske ramme.  
 
MB bemærkede, at DFHOs aktiviteter øges svarende til 233 t. kr. uanset om KUM giver tilsagn herom. MB 
noterede endvidere, at bilaget med regnskabet over dopingkontrolaktiviteter i de kommercielle centre skal 
medtages, når der skal laves budget for 2012 og 2013.  
 
JE afsluttede herefter diskussionen om fordeling af prøver og henviste til, at MA havde ønsket ligeledes at drøfte 
fordeling af oplysningsaktiviteterne.  
 
MA bemærkede, at eliteoplysning har været forsømt på bekostning af motion og anmodede om, at eliteoplysning 
prioriteres for de gagemidler der er til rådighed. Projektet Ren Vinder skal færdiggøres og lanceres.  
 
BN kommenterede, at midlerne til motionsdopingkampagnen var eksterne midler.  
 
7. Regelændring af de nationale antidopingregler mht. blodprøvetagning 
CFJ orienterede om, at regelændring er nødvendig for at adskille blodprøver taget med henblik på profilering fra 
dopingrpøver, der tages med henblik på at påvise tilstedeværelsen af et forbudt stof.  
 
Bestyrelsen godkendte den foreslående tilføjelse til artikel 6.2 i de nationale antidopingregler. 
 
8. Trends i det internationale (elite) antidopingarbejde 
CFJ gennemgik PPT med orientering om tendenser i antidopingarbejdet internationalt for herved at give et indtryk 
af hvor antidopingarbejdet i Danmark befinder sig i internationalt perspektiv. 
 
Samarbejde mellem politi og toldmyndiheder og antidopingorganisationer er i udvikling i primært de anglo-saxiske 
lande, mens initiativer mod motionsdoping er i vækst i de nordiske lande.  
 
Tendenser i dopingkontrolarbejdet er blodpas, væksthormonanalyser og steroidprofiler. 
 
9. Målsætning for bekæmpelse af motionsdoping i Europa 
JE oplyste at dette punkt var medtaget på foranledning af BN til bestyrelsens drøftelse.  
 
BN foreslog, at ADDs bestyrelse indtog en proaktiv rolle på dette område og tog initiativ til i fælleskab at formulere 
ADD ambitioner på europæisk niveau for herved at være med til at sætte den politiske dagsorden.  
 
Foreløbig kunne dette ske ved at reservere et punkt på næste mødes dagsorden til en drøftelse. ISCA kunne evt. 
inviteres til at komme og holde en præsentation som oplæg.  
 
11. Eventuelt 
Ingen bestyrelsesmedlemmer havde punkter til eventuelt.  
 
JE afsluttede mødet kl.l 16.45. 
 
CFJ 16/2 2011 


