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Ledelsespåtegning  
 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Anti Doping Danmark for regnskabsåret 
1. januar til 31. december 2019. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kapitel 2 og 6.  
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Anti Doping Danmarks aktiver, passi-
ver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af Anti Doping Danmark aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar til 31. december 2019. 
 
Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, 
at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love 
og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.  
 
Det er desuden vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler. 
 
Brøndby, den 14. maj 2020 
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Den uafhængige revisors påtegning  
Til bestyrelsen i Anti Doping Danmark 

Konklusion  
Vi har revideret årsregnskabet for Anti Doping Danmark for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Anti Doping Danmarks aktiver, passi-
ver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af Anti Doping Danmarks aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. 
 
 
Grundlag for konklusion  
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grund-
lag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 2 og 6.  
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ’Revisors 
ansvar for rev4isionen af årsregnskabet’. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræk-
keligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
 
Uafhængighed 
Vi er uafhængige af Anti Doping Danmark i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer 
(IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  

 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Anti Doping Danmark har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. decem-
ber 2010, kapitel 2 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. 
Budgettallene har ikke været underlagt revision. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. Ledelsen har 
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregn-
skab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Anti Doping Danmarks evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere Anti Doping Danmark, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.  
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet  
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. 
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Dan-
mark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
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Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med 
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vur-
deringer og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væ-
sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-
falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-
sion om effektiviteten af Anti Doping Danmarks interne kontrol.  

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.  

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed Anti Doping Danmark med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Anti 
Doping Danmarks evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis 
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret 
på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-
venheder eller forhold kan dog medføre, at Anti Doping Danmark ikke længere kan fortsætte driften.  

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-
lysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på 
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.  

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

 

Udtalelse om ledelsesberetningen  
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-
sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-
bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstem-
melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at 
etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores 
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte 
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestem-
melser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltnings-
revision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner un-
derstøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er 
omfattet af årsregnskabet. 
 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærknin-
ger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  
 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.   

 

København, den 14. maj 2020 

Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 
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Ledelsesberetning  
 
Oplysninger om ADD 
Anti Doping Danmark  
Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby  
 
Telefon: + 45 4326 2550  
 
 
Bestyrelse 
Leif Mikkelsen, formand  
Poul Gade 
Berit Puggaard 
Kim Dalhoff  
Marie Overbye 
Ditte Okholm-Naut  
 
 
Revisor  
Ernst & Young  
Godkendt revisionspartnerselskab  
 
 
Bank  
Jyske Bank  
 
 
Momsregistrering  
Anti Doping Danmark er som selvejende institution som hovedregel momsfritaget.  
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Indledning  
Denne ledelsesberetning er en beskrivelse af grundlaget for Anti Doping Danmarks (ADD) virke og 
afrapportering på ADD’s rammeaftale og strategi samt generelle aktiviteter i ADD i det forgangne år. 
Endelig indeholder ledelsesberetningen den indholdsmæssige afrapportering på projekttilskuddene, 
ADD har modtaget fra Kulturministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende 20191.  
 
 
Lovgrundlag  
ADD er etableret som en offentlig, selvejende institution under Kulturministeriet. ADD’s aktiviteter er 
beskrevet i Bekendtgørelse af lov om fremme af integritet i idrætten (LBK nr. 1168 af 7. oktober 2015). Det 
fremgår af § 3, at ADD’s virksomhed omfatter: 
1) dopingkontrol 
2) anmeldelse og indbringelse af dopingsager 
3) oplysningsvirksomhed 
4) forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrørende bekæmpelse af doping 
5) deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping 
6) rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager inden for Anti Doping Danmarks 
virkeområde. 
 
ADD’s arbejde, målsætninger og organisation har historisk set i vid udstrækning været struktureret med af-
sæt i ovenstående opgaveopdeling. Det har for eksempel betydet, at dopingkontrol og oplysningsvirksomhed 
(fremover kaldet forebyggelse) i vid udstrækning har været set som særskilte indsatser i organisationen og 
har haft forskellige organisatoriske forankringer. Arbejdet for integritet i idrætten har imidlertid udviklet sig de 
senere år. Udviklingen på området, herunder WADA’s anbefalinger og ADD’s erfaringer, har vist, at det er 
meningsfuldt og effektivt at sammentænke de faglige indsatser: dopingkontrol og forebyggelse. For eksem-
pel anvendes dopingkontrol også som en del af den forebyggende indsats, da dopingkontrollen har en fore-
byggende effekt, idet de dårlige rollemodeller bliver fjernet fra miljøerne, og de resterende udøvere i idrætten 
oplever risikoen for udelukkelse ved dopingbrug. ADD’s arbejde har derfor udviklet sig i en retning af at an-
vende en mere helhedsorienteret og fagintegreret metode, der i stedet for at fokusere på ”dopingkontrol” og 
”forebyggelse” retter sig mod to primære felter: den organiserede idræt og fitnessmiljøer. Dette afspejler sig i 
ADD’s strategi for 2019-2022 og ADD’s rammeaftale med Kulturministeriet for samme periode, som behand-
les i afsnittet ”Målopfyldelse på rammeaftale med Kulturministeriet” (s. 10).  
 
I lovgivningen er det nævnt, at ADD skal yde ”Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager inden 
for ADD’s virkeområde”. Dette mener ADD ikke længere er fuldt ud dækkende, da ADD i dag rådgiver en 
bred vifte af interessenter som rækker ud over offentlige myndigheder. Udviklingen er sket i takt med, at do-
ping er blevet anerkendt som mere end blot et problem i idrætsmiljøer, og at ADD har fået udvidet sit virke-
område til også at omfatte matchfixing. Rådgivning og bistand centrerer sig derudover altid om et fagom-
råde, hvorfor rådgivning og bistand vil blive adresseret under de relevante fagområder og ikke blive behand-
let i særskilt.   
 
Rammeaftalen, som der er afrapporteres på i denne ledelsesberetning, behandler grundet ovenstående føl-
gende 5 fagområder: 
 

1. Den organiserede idræt  
2. Fitnessmiljøer og folkesundhed  
3. Efterforskning og indbringelse af dopingsager samt registrering og visitering af matchfixingsager 
4. Forskning og udviklingsvirksomhed 

 
1 Projekttilskudsmidler fra Sundheds- og Ældreministeriet afrapporteres desuden særskilt i henhold til tilskudskriterierne. 
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5. Internationalt samarbejde. 

Af samme årsag indeholder denne ledelsesberetning kapitler med hver af ovenstående overskrifter.  

Det fremgår ligeledes af Bekendtgørelse af lov om fremme af integritet i idrætten § 10 a, at kulturministeren 
kan fastsætte regler for placeringen af et sekretariat for en platform for koordinering af manipulation af 
idrætskonkurrencer – i daglig tale matchfixing. Kulturministeren placerede sekretariatet hos ADD med Be-
kendtgørelse om fremme af integritet i idræt af 16. december 2015, hvor det af § 7 fremgår, at sekretariatet 
for den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing er placeret hos ADD. 
 
ADD’s indtægtsgrundlag er beskrevet i Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri (LOV nr. 
1532 af 19. december 2017). Derudover har ADD indtægter fra gebyrer på 
samarbejdsaftaler for eksempel med fitnesscentre og kontakter med idrætseventarrangører og internationale 
forbund, der bestiller ADD til at tage dopingprøver, i overensstemmelse med § 11 i lov om fremme af integri-
tet i idrætten. 
 
 
Bestyrelse  
I 2019 indtrådte to nye bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen. Leif Mikkelsen overtog formandsposten efter 
Mette Hartlev, der udtrådte efter at have bestridt posten i to perioder, mens Ditte Okholm-Naut overtog plad-
sen efter Troels Borring. I ADD kan bestyrelsesmedlemmerne sidde i to på hinanden følgende perioder. Tro-
els Borring ønskede dog ikke at blive genudpeget grundet sygdom. Denne sygdom var i foråret 2019 skyld i 
Troels Borrings bortgang. Troels gav i de fire år, han var en del af ADD’s bestyrelse, med sin store viden om 
idræt og unge mennesker og med sit vindende væsen betydelige bidrag til bestyrelsesarbejdet og ADD. Ære 
være hans minde.  
 
Bestyrelsen havde i 2019 følgende sammensætning: 

• Leif Mikkelsen, tidligere medlem af Folketinget (udpeget for 2019-2022 af kulturministeren) 
• Poul Gade, advokat, Bech-Bruun (genudpeget for 2019-2022 af kulturministeren) 
• Berit Puggaard, associate director, TNS Gallup (genudpeget for 2017-2020 af kulturministeren) 
• Kim Dalhoff, professor, overlæge, dr.med., Bispebjerg Hospital (genudpeget for 

2017-2020 af kulturministeren) 
• Marie Overbye, lecturer, ph.d., University of Stirling (genudpeget for 2017-2020 af DIF og Team 

Danmark). 
• Ditte Okholm-Naut, direktør, GymDanmark (udpeget for 2019-2022 af DIF, DGI og Firmaidrætten). 

 
Der har været afholdt fire ordinære og et ekstraordinært bestyrelsesmøde i 2019. Det ekstraordinære besty-
relsesmøde blev indkaldt af den nytiltrådte formand i januar 2019 og havde til formål at introducere bestyrel-
sesmedlemmerne for ADD’s virke og til hinanden. 
 
 
Organisation 
ADD’s sekretariat bestod ved udgangen af 2019 af 18 fuldtidsmedarbejdere inklusive direktøren og en 
erhvervs-ph.d.-studerende. Ved udgangen af 2018 bestod ADD’s sekretariat af 16 fuldtidsmedarbejdere. Til-
gangen af medarbejdere skyldes, at en vakant stilling blev besat, samt at der ved udgangen af 2018 blev op-
rettet en stilling som ledelseskonsulent, som i starten af 2019 blev besat. Ansættelse af ledelseskonsulenten 
har styrket de administrative procedurer og frigjort ressourcer til ledelse af organisationen og medarbejderne. 
 
Der er ansat i alt 50 dopingkontrolansvarlige, dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter på henholdsvis time-
basis og deltid, svarende til 6,75 årsværk til varetagelse af kontrolarbejdet i idrætten samt kontrol- og 
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forebyggelsesarbejdet i fitnessmiljøet. I 2019 har ADD ansat flere dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter, 
hvorfor der er en stigning i antallet sammenlignet med sidste år. Udvidelsen af kontrollantkorpset er sket for 
fortsat at sikre fleksibiliteten og effektiviteten i testplanlægningen og udførelsen, og udvidelsen af fitnesskon-
sulentkorpset skyldes en større og større efterspøgsmål på ADD’s ydelser fra fitnesscentre. Blandt de sekre-
tariatsansatte har to medarbejdere også delvist en udgående funktion og bidrager til det konkrete arbejde 
ude i træningsmiljøerne. Derudover har ADD fortsat tilknyttet fire læger til behandling af medicinske dispen-
sationer (TUE) samt én læge til supplerende lægefaglig rådgivning i forbindelse med ADD’s rådgivningstele-
fonlinje. 
 
Da ADD er en lille organisation, har den enkelte medarbejder et stort ansvar på hver sit område, hvorfor det 
er essentielt, at medarbejderne har stor faglighed på deres områder. Af samme grund prioriteres kompeten-
ceudvikling af alle medarbejdere i ADD både individuelt og kollektivt. ADD prioriterer derudover et godt ar-
bejdsmiljø. Det sker dels ud fra en værdi om, at det er det ansvarlige og bæredygtige at gøre, dels ud fra 
præmissen om, at dygtige medarbejdere tiltrækkes, fastholdes og præsterer bedst i miljøer, hvor de trives. 
Derfor er der i løbet af 2019 blevet gennemført en årlig opfølgning på APV’en samt efteruddannelse af ar-
bejdsmiljørepræsentanterne. 

 

Rammeaftale for 2019-2022 
ADD påbegyndte i 2018 arbejdet med at formulere en ny strategi. Som nævnt i sidste års ledelsesberetning 
måtte drøftelserne mellem Kulturministeriet og ADD vedrørende ADD’s rammeaftale i efteråret 2018 des-
værre udsættes til 2019. Der har derfor i løbet af 2019 været en dialog med Kulturministeriet om at indgå en 
endelig rammeaftale gældende for perioden 2019-22. ADD har i årets løb arbejdet efter strategien og ram-
meaftalens resultatmål med tilhørende operationelle mål, som ADD’s bestyrelse har godkendt. Disse fraviger 
desuden kun i detaljer fra rammeaftalen, som i skrivende stund er godkendt af Kulturministeriet.  
 
I rammeaftalen er fem opgaver defineret som ADD’s kerneopgaver i perioden 2019-2022. For hver kerneop-
gave er der formuleret et eller flere resultatmål. Hvorvidt et resultatmål er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke op-
fyldt afhænger af, hvorvidt de operationelle mål, der ligger under resultatmålene, er opfyldt eller ej. De opera-
tionelle mål behandles under de følgende afsnit. Dette er således en opsummering vedrørende målopfyldel-
sen på ADD’s rammeaftale med Kulturministeriet.   
 
 
Målopfyldelse på rammeaftale med Kulturministeriet  

Kerneopgave Resultatmål  Målopfyldelse  

1. Dopingkontrol og fore-
byggelse inden for den or-
ganiserede idræt 

1.1 ADD vil gennem et effektivt dopingkontrolprogram be-
skytte den rene idrætsudøver.  
 
1.2 ADD vil med bæredygtigt forebyggende antidopingar-
bejde fremme fair konkurrence. 
 

Delvist opfyldt 
 
 
Opfyldt   

2. Dopingkontrol og fore-
byggelse i fitnessmiljøer 
 

2.1 ADD vil gennem en tidlig og målrettet forebyggelses-
indsats fremme sunde trænings- og fitnessmiljøer samt 
fremme sunde og realistiske kropsidealer. 
 

Opfyldt  

3. Efterforskning og ind-
bringelse af dopingsager 

3.1 ADD vil sikre et analytisk baseret efterretnings- og ef-
terforskningsgrundlag med henblik på at understøtte, 

Opfyldt  
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samt forundersøgelser af 
matchfixingsager  

målrette og gennemføre ADD’s antidoping- og matchfi-
xingsaktiviteter, herunder forundersøgelser af matchfi-
xingsager.  
 

4. Fremme forskning og 
udvikling på antidopingom-
rådet  

4.1 ADD vil sikre, at det danske antidopingarbejde og ud-
viklingen heraf tager udgangspunkt i den nyeste viden på 
området. 
 

Opfyldt  

5. Internationalt samar-
bejde  

5.1 ADD vil arbejde internationalt for harmonisering af an-
tidopingarbejdet i international idræt og prioriteringen af 
good governance. 
 

Opfyldt  

 
ADD har sat ambitiøse mål med henblik på at opnå bedst mulige resultater og størst mulig effekt af 
organisationens virke. Denne tilgang betyder, at der er en iboende risiko for, at alle mål ikke opfyldes 
til fulde. Under hensyntagen til denne præmis for målsætningen er det ADD’s egen opfattelse, at 
graden af målopfyldelse af resultatmålene er tilfredsstillende. 
 
Se bilag 1 for detaljer om rammeaftalens operationelle mål for perioden 2019-2022.  
 
 
Faglige forventninger til 2020 
2020 vil blandt andet blive præget af forberedelserne med at omsætte det i 2019 vedtagne WADA-kodeks, 
som skal træde i kraft fra 2021, til danske nationale antidopingregler. Det nye kodeks indeholder bl.a. en 
standard på uddannelsesområdet, som ADD i løbet af 2020 skal implementere. Det indebærer blandt andet 
udvikling af nyt digitalt undervisningsmateriale. 
 
Efter at have lanceret papirløs dopingkontrol i den organiserede idræt, planlægger ADD, at 2020 bliver året, 
hvor papirløs dopingkontrol bliver implementeret i arbejdet i fitnessmiljøerne. 
 
ADD har over en tre-årig periode støttet et erhvervs-ph.d.-projekt, som bliver afsluttet i 2020. Projektet har 
udviklet en dopingkontrolmetode kaldet Dried Blood Spots, hvilket behandles nærmere i afsnittet om forsk-
ning og udvikling på antidopingområdet. Dried Blood Spots-metoden er udviklet med henblik på den organi-
serede idræt, men ADD vil i 2020 undersøge muligheden for at implementere den i fitnessmiljøerne også. 
Metoden skal i så fald supplere metoden med opsamling af urin i fitnessmiljøerne, og lykkes det at imple-
mentere metoden, forventer ADD, at den vil effektivisere arbejdet og udøvernes oplevelse af kontrolarbejdet. 
 
Samtidig forventer ADD, at sagen om WADA’s udelukkelse af Rusland fra al idræt i fire år bliver behandlet 
ved Den Internationale Sportsvoldgift (CAS). ADD har bakket utvetydigt op om WADA’s beslutning. Sagen 
har stor betydning for tilliden til antidopingarbejdet i Danmark og i hele verden, da retsfølelsen og troen på 
muligheden for at deltage i fair konkurrence hos mange udøvere og involverede i idrætten i øvrigt i høj grad 
afhænger af, om de endelige sanktioner rettet mod Rusland kommer til at stå mål med deres gentagne, 
grove og alvorlige overtrædelser af reglerne. 
 
Endelig er det i skrivende stund kendt, at Danmark og store dele af verden i vid udstrækning er lukket ned 
grundet Corona-virus, COVID-19. Det har allerede haft og kommer utvivlsomt til at have indflydelse på 
ADD’s arbejde i 2020, særligt på dopingkontrolområdet. En række mesterskaber, konkurrencer og ligaer er 
sat på pause eller lukket ned, OL i Tokyo er blevet udsat et år, og muligheden for at gennemføre kontroller 
under hensyntagen til den sundhedsmæssige sikkerhed er i det hele taget udfordret. ADD’s testprogram vil 
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derfor i 2020 også blive påvirket af dette forventeligt med færre test til følge. Tilsvarende har fitnesscentre i 
Danmark været lukket ned i en periode, hvilket også vil afspejle sig i antallet af besøg, ADD kommer til at 
foretage i 2020. Præcis hvordan og i hvilket omfang Corona-virus vil påvirke ADD’s kontrol- og øvrige ar-
bejde er i skrivende stund endnu for tidligt at sige. 
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1. Den organiserede idræt 
1.1 Dopingkontrol  
Til resultatmålet 1.1 ’ADD vil gennem et effektivt dopingkontrolprogram beskytte den rene idrætsudøver’, der 
vurderes at være delvist opfyldt, hører disse operationelle mål.  
  
1.1.1. Udvikle individuel risikovurdering som metode til målretning af dopingkontrol 

Mål for 2019: Udvikling af metoden. Mål for 2020: Implementering af metoden.  

Status: Baggrunden for målet er et ønske om at effektivisere og højne kvaliteten i kontrolprogram-

met. Metoden er i 2019 udviklet i samarbejde med en specialestuderende på DTU, og ADD har modta-

get den afsluttende rapport for projektet. Oplæring af ADD-medarbejder i brug af software er gen-

nemført. Metoden er derudover implementeret, idet der er udarbejdet en testplan for 2020 for alle 

udøvere i prioriteret testgruppe på baggrund af den individuelle risikovurdering. I denne testplan er 

der en sammenhæng mellem antallet af tests for den enkelte udøver og dennes risikoprofil. Derudover 

tages der højde for, hvornår på året der tidligere har været eventuel indikation på doping, og desuden 

fordeles kontrollanter på en måde, så det ikke altid er den samme kontrollant, som tester den samme 

udøver. I denne allokering tages der højde for geografi.  

Konklusion: Målet er opfyldt for både 2019 og 2020.   

 

1.1.2. Sikre et professionelt korps af dopingkontrollanter 

Mål for 2019: 100 % har en performance på god (4) eller derover i forbindelse med monitorering.  

Status: Hvert andet år monitoreres dopingkontrollanterne for at sikre, at kontrollanterne følger pro-

cedurerne herfor. Ved monitoreringen modtager de en score på en skala fra 1-5. 3 = middel, 4 = god, 5 

= meget god. 23 ud af 24 kontrollanter dvs. 96% af de monitorerede kontrollanter i 2019 havde en per-

formance på god (4) eller derover.  

Konklusion: Målet er ikke opfyldt. Dette skyldes, at én kontrollants performance er vurderet til 3. ADD’s 

ledelse indkalder kontrollanter, der ikke lever op til performancemålet til en opfølgende samtale med 

henblik på at afdække, hvad der ligger til grund herfor, og hvad der skal til for at styrke kontrollantens 

performance. Det er også sket i det aktuelle tilfælde. 

 
1.1.3. Implementere dried blood spots-metoden  

Mål for 2019: Intet mål opstillet 

Status: En pilotgruppe på 5 kontrollanter inkl. 2 fra sekretariatet er blevet oplært i opsamlingsmeto-

den. Der er blevet skrevet procedure, afviklet workshop og metoden er udført i praksis ved DM i styr-

keløft. Metoden blev evalueret af udøverne ved det nævnte stævne, som gav den meget positiv feed-

back. WADA har nedsat en dried blood spots-arbejdsgruppe med det formål at få valideret og imple-

menteret metoden inden OL i Beijing 2022. ADD er repræsenteret i arbejdsgruppen. 

 
1.1.4. Sikre effektiv testning af danske udøvere internationalt    

Mål for 2019: Samarbejdsaftale indgås med International Testing Agency (ITA). 

Status: ADD afventer underskrevet kontrakt retur fra ITA.  

Konklusion: Målet er ikke opfyldt.   
 

1.1.5. Løfte kvaliteten af samarbejdsaftaler med idrætsorganisationer uden for paraplyorganisationerne 

Mål for 2019: Udvikle ny kontraktmodel, der løfter kvaliteten og sikrer den gensidig forpligtigelse mel-

lem samarbejdspartnerne og ADD.  

Status: Kontraktmodellen er færdigudviklet. 

Konklusion: Målet er opfyldt.  
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Øremærket driftstilskud 2018/2019 (AIF80.2018-0002) 

 

Udvikling af papirløs dopingkontrol 
I 2018 udviklede og implementerede ADD papirløs dopingkontrol i den organiserede idræt. ADD søger til stadig-

hed at udvikle og højne effektivitet, kvalitet og sikkerhed i forbindelse med gennemførelse af dopingkontrol og 

behandling af udøveres data samt at skabe den bedst mulige og mest smidige oplevelse for udøveren i forbin-

delse med dopingkontrollen. Derfor ønsker ADD til fortsat at udvikle dette system.  

 

Udvikling af metode og indsats for individuel risikovurdering af danske konkurrenceidrætsudøvere 
Dette tilskud har bidraget til at muliggøre opfyldelsen af mål 1.1.1 Midlerne er anvendt til målrettet rekrutte-

ring af specialestuderende med faglig baggrund, der kan bidrage til udvikling af risikovurdering, samt dataud-

træk fra dataleverandør vedr. præstationsprofilering. Denne data har udgjort baggrunden for udviklingen af 

metoden.  

 
 
Dopingkontrol i den organiserede konkurrenceidræt  
ADD’s dopingkontrolprogram i den organiserede konkurrenceidræt er baseret på en systematisk risikovurde-
ring på baggrund af blandt andet idrætsgren, idrætsdisciplin, niveau og sæsonplan. Fra 2020 vil denne risi-
kovurdering jf. opfyldelsen af mål 1.1.1 være individuel.  
 
ADD øgede i 2019 dopingkontrolindsatsen med en stigning i antal prøver på 9,3 % fra 2018. ADD har haft en 
mål om at øge antallet af prøver fra år til år. I 2019 tog ADD 2.028 blod- og urinprøver i og uden for konkur-
rence.  
 
Figur 1: Fordelingen af prøver henholdsvis i og uden for konkurrence 2016-2019 

 
 
Se bilag 2 for samlet overblik over dopingprøver i den organiserede konkurrenceidræt fordelt på køn, 
idræt, i og uden for konkurrence samt prøvetype. 
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Specialanalyser af en række prøver er en integreret del af ADD’s dopingkontrolprogram. Som led i dette 
gennemførte ADD i 2019 636 specialanalyser af prøver. Formålet med specialanalyserne er at sikre en mere 
intelligent testning, så idrætsudøvere i forskellige idrætsgrene testes for de mest relevante dopingstoffer i 
netop deres idrætsgren. Dette er samtidig et krav fra WADA defineret i det tekniske dokument TDSSA (Tech-
nical Document for Sport Specific Analysis). 
 
I 2019 har ADD foretaget tests i 34 idrætter. De ti mest testede idrætter tæller de samme i 2019 som i 2017. 
År 2018 adskiller sig dermed ved, at kano/kajak indgik blandt de ti mest testede idrætter i stedet for vægtløft-
ning. Det skal dog bemærkes, at der er foretaget 85 test i vægtløftning og 84 test i kano/kajak i 2019, hvorfor 
det er meget små forskelle i antallet af test, der gør udfaldet i forhold til hvilke idrætter der kommer på listen 
over de ti mest testede. Forskellene fra 2018 til 2019 inden for de enkelte idrætsgrene skyldes hovedsageligt 
en ændring i antallet af udøvere i ADD prioriterede testgruppe, hvor der i 2019 i forhold til 2018 var flere cy-
kelryttere, svømmere og roere og færre triatleter, mens cykling som idrætsgren også rykkede op på den 
overordnede risikovurdering. 
 
Figur 2: De ti mest testede idrætter i den organiserede konkurrenceidræt i 2019 

 
 
Bestilte prøver  
ADD gennemførte i 2019 406 bestilte prøver. Prøverne er primært bestilt af internationale forbund og natio-
nale idrætseventarrangører. 68 % af de bestilte prøver er taget i konkurrence, mens de resterende 32 % er 
taget uden for konkurrence. 79 % af de bestilte prøver er urinprøver, mens de resterende 21 % er blodprø-
ver. Blodprøverne er udelukkende bestilt af internationale forbund og primært uden for konkurrence.  
 
Se bilag 3 for en samlet oversigt over de bestilte dopingprøver i 2019.  
 
Medicinske dispensationer  
Udøvere der efter ADD’s kategorisering er at betragte som udøvere på nationalt eller internationalt eliteni-
veau, og som har lidelser eller sygdomme, der kræver behandling med metoder eller medicin, der er forbudt i 
henhold til Dopinglisten, skal ansøge om en medicinsk dispensation (TUE). Øvrige idrætsudøvere, der dyrker 
konkurrenceidræt i regi af et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, skal kun søge medicinsk 
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dispensation på forespørgsel fra ADD (retroaktivt). Udøvere på internationalt eliteniveau søger om medicinsk 
dispensation hos deres internationale forbund. ADD har ikke indsigt i antallet af medicinske dispensationer, 
der er udstedt til danske udøvere under de internationale forbund. 
 
ADD udstedte i 2019 62 medicinske dispensationer, hvilket er et mindre fald fra 71 i 2018 og et betydeligt 
fald fra 98 i 2017. Typerne af stoffer, der søges om dispensation til, er på linje med tidligere, hvor flest søger 
om dispensation til terbutalin til behandling af astma. Der er ligeledes sket et fald i antallet af modtagne an-
søgninger om medicinske dispensationer. ADD modtog i 2019 116 ansøgninger, hvilket er et mindre fald fra 
132 i 2018 og et betydeligt fald fra 199 i 2017. Udviklingen skyldes, at en del præparater er blevet tilladt af 
WADA, samt at ikke alle sportsudøvere skal ansøge om dispensation til brug, men at man nu har et retroak-
tivt system. Det retroaktive system gælder udøvere, der ikke er internationale eller nationale eliteidrætsudø-
vere, som kun skal søge om en medicinsk dispensation på forespørgsel fra ADD. ADD’s kommunikation om 
emnet, herunder i forbindelse med overgangen til den nye hjemmeside, er desuden blevet forbedret, hvilket 
desuden kan forklare det faldende antal ansøgninger.  
 
I 2019 udstedte ADD 53 % af de ansøgte medicinske dispensationer. Grunden til, at de resterende ikke blev 
udstedt, skyldes, at udøveren ikke skulle søge dispensation på forhånd, tog et lovligt præparat eller ikke le-
vede op til de medicinske krav, der stilles for at få udstedt en medicinsk dispensation.   
 
Se bilag 4 for en samlet oversigt over de medicinske dispensationer udstedt af ADD i 2019.  
 
Samarbejdsaftaler   
ADD ønsker at beskytte den rene idrætsudøver, også i idrætsgrene der står uden for paraplyorganisatio-
nerne: Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund. Derfor har ADD i 2019 indgået samar-
bejdsaftaler med Danish Mixed Martial Arts Federation (DMMAF), World Kickboxing Organisation Denmark 
(WKO Denmark) og De Danske Danseskoler om dopingkontrol. I 2019 har ADD udviklet ny kontraktmodel, 
der løfter kvaliteten og sikrer den gensidige forpligtigelse mellem samarbejdspartnerne og ADD. De nye 
samarbejdsaftaler indeholder blandt andet forpligtelser om at gennemføre forebyggende antidopingtiltag, 
herunder uddannelse af udøvere. I løbet af 2020 vil de eksisterende samarbejdsaftaler blive opdateret i hen-
hold til den nye kontraktmodel.  
 
Uddannelse og vidensdeling blandt dopingkontrollanter  
ADD ønsker løbende at holde et højt fagligt niveau blandt dopingkontrollanterne. Derfor bød 2019 også på 
løbende møder med dopingkontrollanterne, ligesom ADD i lighed med tidligere år afholdt det årlige seminar 
for dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter, hvor hele sekretariatet også deltager. Seminariet blev brugt til 
at sætte fokus på it-sikkerhed og medarbejdernes ansvar og pligter som repræsentanter for en offentlig myn-
dighed. Derudover fik dopingkontrollanterne gennemgået de opdaterede proceduremanualer, samt hvordan 
afvigelser herfra skal håndteres for at sikre høj og ensartet kvalitet. Kontrollanterne blev desuden uddannet 
yderligere til, hvordan ADD arbejder med efterretninger og efterforskning, og hvordan dopingkontrollanterne i 
deres møde med udøvere kan få oplysninger, der har karakter af efterretninger. Kontrollanterne blev uddan-
net i, hvordan sådanne oplysninger skal håndteres og indberettes via det nyudviklede indberetningsmodul i 
det papirløse dopingkontrol-system MODOC.  
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1.2 Forebyggelse  
Til resultatmålet 1.2 ’ADD vil med bæredygtigt forebyggende antidopingarbejde fremme fair konkurrence’, 
der vurderes at være opfyldt, hører disse operationelle mål.  
 
1.2.1 Udvikle effektivt uddannelsesprogram målrettet talent- og eliteudøvergrupper og deres støtteperso-

nale  

Mål for 2019: Intet mål opstillet  

 

1.2.2 Anvende risikovurdering som redskab i afdækning af behovet for uddannelse i de respektive målgrup-

per i idrætten. 

Mål for 2019: Udvikle metode til anvendelse af risikovurdering til afdækning af behovet for uddannelse.  

Mål for 2020: Implementering af metoden.  

Status: ADD uddanner alle i den prioriterede testgruppe, udøvere retur fra udelukkelse – i samarbejde 

med respektive specialforbund, ADD’s dopingkontrollanter og deltagere ved olympiske events – i sam-

arbejde med DIF. ADD har derudover brug for at prioritere, hvilke idrætter ud af de 62 specialforbund 

under Danmarks Idrætsforbund, der skal prioriteres. Metode til med udgangspunkt i risikovurderingen 

at foretage denne prioritering er udviklet og implementeret. På den baggrund er 12 forbund blevet de-

fineret som særligt relevante at prioritere i forhold til uddannelse. Skaleringen af indsatserne skal de-

fineres i samarbejde med hvert forbund. Afhængig af indsatsernes størrelse kan der være behov for 

yderligere prioritering blandt de 12 forbund.  

Konklusion: Målet er opfyldt både for 2019 og 2020.  

 

1.2.3 Udvikle ny medicin-app 

Mål for 2019: App udviklet og udgivet  

Status: Appen blev i løbet af 2019 udviklet og udgivet i december 2019.  

Konklusion: Målet er opfyldt.  

 
Øremærket driftstilskud 2018/2019 (AIF80.2018-0002) og 2019/2020 (AIF80.2019-0001) 

 

Videreudvikling af medicin-app 
Formålet med udviklingen af medicin-appen var, at den skulle tjene som et vigtigt værktøj for udøvere og støt-

tepersonale til at få information om medicins status i forhold til dopinglisten og derigennem styrke ADD’s fo-

rebyggende indsats blandt danske elite- og konkurrenceudøvere samt disses støttepersonale.  

 

Den nyudviklede medicin-app kan tjene dette formål, da den indeholder mere præcis og specificeret informa-

tion. I den nye app kan udøvere ud over præparater søge på specifikke indholdsstoffer, også hvilke undtagelser 

der knytter sig til visse præparater/indholdsstoffer, f.eks. forskelle mellem idrætsgrene, anvendelse i og uden 

for konkurrence, kønsspecifikationer og grænseværdier. Derudover er appen langt mere brugerrettet end den 

tidligere app. I den nye APP er der mulighed for udsendelse af brugerrettede push-beskeder og nyheder, 

scanne præparater og mulighed for at gemme data om, hvilken medicin man har indtaget i en historik-funktion. 

Sidstnævnte er blandt andet nyttig i tilfælde af dopingkontrol, hvor udøveren skal angive, hvilken medicin ved-

kommende har taget de seneste syv dage.  Push-funktionen samt historik-funktionen er essentielle forebyg-

gelseselementer i forhold til at kunne gennemføre målrettet kommunikation med udøverne og sikre, at appen 

bliver et redskab for udøveren i stedet for blot et opslagsværk. Desuden er sikkerheden for, at det er de nye-

ste og mest opdaterede informationer, der er tilgængelige på hjemmesiden, sikret, idet der foregår en direkte 

import fra Dansk Lægemiddelstyrelses database til appens administrationssystem. Dette minimerer fejlmargi-

nen, der altid vil være til stede, når data indtastes manuelt, som var proceduren ved den tidligere app. 

 

Appen blev udgivet i december 2019 og præsenteret for en række udøvere i forbindelse med DIF’s og Team 

Danmarks afholdelse af de såkaldte ”Hollywooddage”. Ved denne event fik over 200 udøvere, der skal til OL og 
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PL, tildelt OL/PL-tøj og blev klædt på i mere metaforisk forstand, herunder informeret af ADD’s konsulenter 

om, hvad udøverne skal være opmærksomme på i forhold til whereabouts og indtagelse af medicin og kosttil-

skud. Responsen på appen fra udøverne var positiv.  

 
Vedtagelse af ny WADA-standard for uddannelse  
ADD har i de senere år øget den forebyggende antidopingindsats i den organiserede konkurrenceidræt, som 
primært centrerer sig om uddannelse af udøvere og disses støttepersonale. Samtidig er der internationalt i 
højere grad rodfæstet sig en erkendelse af, at doping ikke kun kan imødegås ved at foretage dopingkontrol 
alene, men kræver en mere holistisk tilgang til emnet, hvor ikke mindst uddannelse og det forebyggende ar-
bejde over for særligt unge eliteidrætsudøvere er essentielt for at forhindre, at der opstår en uhensigtsmæs-
sig kultur i et idrætsmiljø. Ikke mindst den russiske dopingskandale har været med til at sætte fokus på vig-
tigheden af at have en sund kultur, og det afspejles også ved, at WADA i efteråret 2019 vedtog en standard 
for uddannelse, International Standard for Education, i forbindelse med revideringen af WADA-kodekset, 
som træder i kraft i 2021. I standarden anerkendes det, at de fleste idrætsudøvere ønsker at konkurrere rent, 
og de ikke har til hensigt at bruge forbudte stoffer eller metoder eller overtræde antidopingreglerne i det hele 
taget. Derfor er et af grundprincipperne i den internationale standard for uddannelse, at udøvernes første op-
levelse med antidopingsystemet skal være gennem uddannelse fremfor dopingkontrol, og at støttepersonalet 
rundt om udøveren (fx trænere og ledere) også skal modtage uddannelse. 
 
ADD har i løbet af 2019 ligesom i 2018 brugt ressourcer på at kvalificere indholdet i standarden. Dette ar-
bejde er gennemført via to medarbejderes pladser i Europarådets Advisory Board on Education både via for-
melle høringer og via møder i regi af WADA og Europarådet. ADD har haft som fokus, at standarden bliver 
mulig at overføre til de mange forskellige idrætssystemer og indsatser mod doping, som er på tværs af lande 
rundt om i verden. Et helt centralt element i standarden er konkrete minimumskrav til indsatsen på 
uddannelsesområdet for de lande, der har forpligtet sig til at efterleve WADA-kodekset, hvilket i langt højere 
grad gør det muligt for WADA at holde de enkelte landes antidopingorganisationer op på kvaliteten af indsat-
serne på området.  
 
Arbejdet med at udarbejde en vejledning til, hvordan det obligatoriske arbejde udføres i praksis, startede op i 
2019 i ’drafting group - the education guidelines’. To medarbejdere fra ADD er udpeget til at sidde med i ar-
bejdsgruppen, hvor de bl.a. bidrager med best practise eksempler til vejledningsmaterialet. Arbejdet vil fort-
sætte i 2020, hvor vejledningen skal være færdigudviklet.  
 
Samtidig giver den nye uddannelsesstandard mulighed for at supplere minimumskravene med krav inden for 
fitnessdoping. Danmark er blandt de lande, der er længst i arbejdet med at forebygge fitnessdoping, og den 
nye standard vil formentlig skubbe på udviklingen, der synes at være i gang. Flere lande er begyndt at inte-
ressere sig for området, hvilket den mangfoldige deltagerkreds ved ADD’s konference ’Fitness Doping and 
Public Health’ i efteråret 2019 afspejlede.  
 
Uddannelse af danske udøvere og støttepersonale  
ADD har et e-læringsprogram, ´Ren Vinder’, som giver en grundlæggende viden om antidoping. Målgruppen 
for programmet er idrætsudøvere, trænere, idrætsledere, ansatte i idrætsorganisationer og elever i skoler 
eller på ungdomsuddannelser. Programmet består af syv moduler, der via faktatekster, videoer og opgaver 
giver modtageren grundlæggende viden om antidopingemner som dopingkontrol, dopingstoffer, bivirkninger 
ved brug af doping, kosttilskud, medicinsk dispensation (TUE), whereabouts og antidopingreglerne generelt. 
Nogle forbund kræver, at udøvere gennemgår materiale om antidoping årligt, hvorfor et Ren Vinder-repetiti-
onsmodul i løbet af 2019 blev udviklet og lanceret. 'Ren Vinder'-repetitionsmodulet er tilgængeligt via ADD’s 
hjemmeside.  
 

https://www.antidoping.dk/undervisning/ren-vinder
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Forældre til eliteidrætsudøvere har en rolle i deres børns idrætskarriere og -virke som sidestillet med andet 
støttepersonale. Dette er alle forældre dog ikke opmærksomme på, hvorfor ADD i 2019 har udviklet en vej-
ledning til forældre af eliteidrætsudøvere, som skal bevidstgøre dem om deres rolle og ansvaret, der knytter 
sig hertil. Vejledningen er tænkt som et opslagsværk for forældre, så de er oplyste og på bedste vis kan va-
retage deres rolle som støttepersonale, som bl.a. indebærer at påvirke idrætsudøvernes værdier og adfærd 
med henblik på at skabe en holdning mod doping. Der er i materialet en række oplysninger om medicin, 
kosttilskud og medicinske dispensationer, da mange forældre henvender sig til ADD med spørgsmål til netop 
disse emner. Derudover er der i vejledningen en række oplysninger om, hvilke risikofaktorer forældre skal 
være opmærksomme på hos deres barn i forhold til dopingbrug samt forebyggelsesværktøjer, så forældrene 
reflekteret kan påtage sig rollen som rollemodel, der kan fremme en god idrætskultur omkring deres barn, 
udøveren. Vejledning til forældre af eliteidrætsudøvere ligger tilgængelig på ADD’s hjemmeside.  
  

https://www.antidoping.dk/media/1404/for%C3%A6ldreguide_2019.pdf
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2. Fitnessmiljøer og folkesundhed 
Til resultatmålet 2.1 ’ADD vil gennem en tidlig og målrettet forebyggelsesindsats fremme sunde trænings- og 
fitnessmiljøer samt fremme sunde og realistiske kropsidealer’, der vurderes at være opfyldt, hører disse ope-
rationelle mål.  
 
2.1.1 Antal gennemførte besøg i fitnesscentre  

Mål for 2019: Min. 1.000 

Status: 1.506 besøg er gennemført i 2019. Til sammenligning blev der i 2018 gennemført 1.238 besøg.    

Konklusion: Målet er opfyldt.  

 

2.1.2 Sikre et professionelt korps af fitnesskonsulenter 

Mål for 2019: 100 % har en performance på god (4) eller derover i forbindelse med monitorering 

Status: Hvert andet år monitoreres fitnesskonsulenterne for at sikre, at konsulenterne følger proce-

durerne herfor. Ved monitoreringen modtager de en score på en skala fra 1-5. 3 = middel, 4 = god, 5 = 

meget god. 8 ud af 8 monitorerede konsulenter, dvs. 100 % af de monitorerede fitnesskonsulenter 

havde en performance på 4 eller derover i forbindelse med monitorering. 

Konklusion: Målet er opfyldt.  

 

2.1.3 Udvikle ny interventionsmodel for forebyggende indsatser  

Mål for 2019: Intet mål opstillet  

Status: ADD har bidraget til ph.d.-projektet, der forestår udviklingen af modellen, ved at bistå ved ud-

vikling af spørgeskemaer og spørgeguides samt til indhentning af kvalitativ empiri dels blandt fitness-

konsulenter og dels blandt internationale aktører. 

 

2.1.4 Antal nye kommuner pr. år, hvor ADD har udviklet partnerskaber om unges mentale sundhed, forebyg-

gelse og sundhedsfremme.  

Mål for 2019: 1 

Status: Vakant stilling er blevet besat i 3Q19 med en konsulent til området. Konsulenten har afholdt 

møder med en række kommuner (6) for at afdække mulighederne for at indgå samarbejder. I 2019 har 

dette afstedkommet, at ADD har gennemført indsatser i to kommuner: Holbæk og Hjørring Kommune. 

Konklusion: Målet er opfyldt.  

 
Øremærket driftstilskud 2019/2020 (AIF80.2019-0001) 

 

Udvikling af papirløs dopingkontrol til brug uden for den organiserede idræt 
For at højne effektiviteten af dopingkontrolarbejdet har ADD i løbet af de seneste år været med til at udvikle 

et papirløst dopingkontrolsystem (MODOC) til brug i idrætten. Efter succesfuld implementering har ADD i 2019 

videreudviklet systemet i samarbejde med PWC, så det også kan bruges til dopingkontrol uden for den organi-

serede idræt, herunder i fitnesscentre og andre aktører, som ADD indgår samarbejdsaftaler med. Til disse ikke 

WADA-kontroller kræves en speciel dopingprotokol, som skal implementeres elektronisk i MODOC.  

 

ADD har forinden udviklingen af denne protokol i MODOC modificeret protokollerne, der anvendes uden for den 

organiserede idræt i henhold til GDPR-kravene relevante i denne sammenhæng. Denne opdaterede version af 

protokollen er blevet lagt til grund for den papirløse dopingkontrol uden for den organiserede idræt. Den opda-

terede protokol er desuden printet i en dansk og engelsk version, da fitnesskonsulenterne altid har fysiske ko-

pier af protokollerne med som back-up, hvis der skulle opstå uforudsete problemer med det elektroniske sy-

stem, MODOC. Fitnesskonsulenterne blev i efteråret 2019 uddannet i anvendelsen af MODOC med henblik på at 

tage det i brug primo 2020.  
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Samarbejde med fitnesscentre 
Rene og sunde træningsmiljøer er omdrejningspunktet for ADD’s forebyggende indsats i de mange fitness-
centre rundt i landet, som samarbejder med ADD. ADD har udgående fitnesskonsulenter ansat, der er syn-
lige i centrene, har dialog med personalet og medlemmerne samt udfører kontrol, når det er relevant, med 
henblik på at fjerne eventuelle usunde og uhensigtsmæssige rollemodeller. ADD oplever i høj grad, at fit-
nesscentrene har et ønske om rene træningsmiljøer og ser og gør brug af ADD som en relevant samarbejds-
partner. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at ADD løbende får henvendelser og feedback fra cen-
trene, som gør det muligt at målrette den forebyggende antidopingindsats.   
 
Besøg i landets fitnesscentre udgør omdrejningspunktet for ADD’s fitnesskoncept. I 2019 gennemførte ADD i 
alt 1.506 besøg i landets kommercielle og foreningsbaserede fitnesscentre. De 90 besøg i centre, der ikke 
har en samarbejdsaftale med ADD, er alle foretaget i kommercielle centre. Det samlede antal besøg har ef-
ter sidste års fald fundet sit vanlige høje leje på ny. Faldet i antal besøg i 2018 skyldtes, afgang af en medar-
bejder kombineret med en sygemelding i en periode samt en medarbejder på barsel. ADD har i 2019 styrket 
indsatsen i fitnessmiljøerne, hvor der samlet set er allokeret flere timer til fitnesskonsulenternes arbejde, hvil-
ket dog grundet en periode med en vakant stilling, ikke slår igennem i tallene med fuld virkning.  
 
Figur 3: Antallet af besøg i landets fitnesscentre – opsøgende og med og uden kontrol  

 
 
Besøgene i centrene uden aftale er alle gennemført uden kontrol, da ADD ikke har hjemmel til at udføre så-
danne uden en samarbejdsaftale med centeret.  
 

Tabel 1: Antallet af besøg i landets fitnesscentre – kommercielle og foreningsbaserede   
 Besøg uden kontrol Besøg med kontrol  Total 

Kommercielle centre med samarbejdsaftaler 998 209 1.207 

Foreningsbaseret fitness- og motionsidræt i 
DIF, DGI og Firmaidrætten 

193 16 209 

Kommercielle centre uden samarbejdsaftale  90 0 90 

Total 1.281 225 1.506 

 
Et kommercielt center kan have en samarbejdsaftale med ADD direkte eller via centerets medlemskab hos 
Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO). I løbet af 2019 havde 435 forskellige centre en samarbejdsaf-
tale med ADD. Der er en løbende til- og afgang af centre, så med udgangen af 2019 havde 398 centre en 
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samarbejdsaftale med ADD mod 383 ved udgangen af 2019, hvilket er en stigning på 4 %. Siden udgangen 
af 2016 har der været en stigning på 29 % i antallet af centre med en samarbejdsaftale med ADD. 
 
Alle foreningsbaserede fitness- og motionscentre i DIF, DGI og Firmaidrætten er automatisk underlagt at 
samarbejde med ADD i henhold til Dopingreglementet for motionsidræt.  
 
ADD ønsker løbende at holde et højt fagligt niveau blandt fitnesskonsulenterne. Derfor bød 2019 også på 
løbende møder med fitnesskonsulenterne, ligesom ADD i lighed med tidligere år afholdt det årlige seminar 
for alle ansatte. Seminaret blev brugt til at sætte fokus på it-sikkerhed og medarbejdernes ansvar og pligter 
som repræsentanter for en offentlig myndighed. Derudover blev fitnesskonsulenterne på seminaret trænet i 
MODOC, som er et system til at gennemføre papirløs dopingkontrol.  
 
Fitnesskonceptet er finansieret af ADD’s driftsmidler, indtægter fra samarbejdsaftaler med kommercielle fit-
nesscentre og puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet. Igen i 2019 sænkede ADD prisen for en indivi-
duel samarbejdsaftale for kommercielle centre. Prisen faldt fra 3.800 kr. årligt for en samarbejdsaftale til 
3.500 kr., hvilket er et fald på 8 %. ADD’s driftsmidler dækker prisnedsættelsen. Prisfaldet skyldes, at ADD 
ønsker en så lav pris som muligt, så det ikke er prisen, der afholder centre fra at samarbejde med ADD.  
 
 
Internationalt samarbejde mellem myndigheder  
Samarbejde mellem myndigheder på tværs af lande førte i 2019 til, at danske Jacob Sporon-Fiedler den 14. 
november blev idømt fem år og fire måneders fængsel for indsmugling af 16 ton dopingstoffer til en værdi af 
12 millioner pund til Storbritannien i det, der betegnes som verdens største dopingsag. Domsafsigelsen i no-
vember 2019 markerede afslutningen på flere års efterforskning, der havde afsæt i et større beslag af ana-
bole steroider i Heathrow Lufthavn i London i 2014. Britiske National Crime Agency har stået i spidsen for 
efterforskningen, men samarbejde med myndigheder i over 26 lande, herunder Toldstyrelsen, Rigspolitiet og 
Anti Doping Danmark i Danmark, har bidraget til at opklare sagen. 
  
Sagen har vist, at der er et enormt marked for dopingstoffer. Derfor er det vigtigt, at ADD’s forebyggende ar-
bejde understøttes af en indsats mod de distributører, som gør det alt for let at få fat i disse stoffer også i 
Danmark. Denne opgave hos politiet, bør set ud fra ADD’s synspunkt prioriteres, så det bliver sværere at 
indføre dopingstoffer i Danmark. Dette synspunkt kommunikerede ADD også i forbindelse med sagen. 
 
 
Unge, kropsidealer og motionsdoping 
ADD har i løbet af 2019 udviklet projektet ”Naturlige kropsidealer og øget mental sundhed for unge - Et ba-
nebrydende koncept, der kommer hele vejen rundt” sammen med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser 
og selvskade (LMS) samt projektpartnere Dansk Skoleidræt og Via University College.  
 
Formålet med projektet er at fremme accepten af den naturlige krop og gøre op med urealistiske krops-idea-
ler og herigennem bidrage til at højne den mentale sundhed hos børn og unge. Projektet imødekommer et 
udbredt ønske om at højne den mentale sundhed og psykiske trivsel blandt de unge gennem en forenet ind-
sats mellem vidensorganisationer, skoler og lokale foreninger, der kan skabe rum til dialog om kropsidentitet, 
kropsidealer og præstation blandt de unge og formidle viden og inspiration til de voksne ressourcepersoner. 
Formålet er at give de unge og de voksne ressourcepersoner samt tværprofessionelle fagpersoner omkring 
dem et nyt og fælles sprog, der gør dem bedre i stand til at udtrykke følelser, hjælpe hinanden og forhindre, 
at de unge udvikler et skadeligt billede af, hvad der er naturligt, sundt og sejt. Herved kan indsatsen bidrage 
til forebyggelsen af, at unge udvikler spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd og/eller bruger kosttilskud og 
fitnessdopingstoffer. 
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Projektet har modtaget bred opbakning fra en række aktører på feltet: Københavns Professions-Højskole 
(specialuddannelsen til sundhedsplejerske), Danske Skoleelever, Fagligt Selskab for Sundhedspleje, Børne-
rådet, SSP-Samrådet, Danmarks Idrætsforbund, DGI, Skolelederforeningen, Skole & Forældre samt Dan-
marks Lærerforening. Desværre modtog ADD i slutningen af 2019 et afslag på projektansøgningen fra Tryg-
Fonden. ADD og LMS vil i 2020 søge alternativ finansiering til projektet. 
 
ADD nedsatte i 2018 en arbejdsgruppe bestående af fagligheder som i forskellige regi arbejder med udsatte 
unge, bl.a. misbrugsbehandling, forskning, socialpædagogiske projekter mm. Arbejdsgruppen er nedsat med 
det formål af afdække behovet for en målrettet indsats til udsatte unge. Som en del af denne afdækning 
havde ADD i foråret 2019 en virksomhedspraktikant tilknyttet. Med hjælp fra arbejdsgruppens medlemmer 
kontaktede virksomhedspraktikanten bl.a. fængsler, opholdssteder, døgninstitutioner, misbrugscentre og 
spurgte til, hvorvidt de oplevede brug af fitnessdoping og i samme forbindelse, hvad faglighederne vurderede 
kunne være en relevant indsats. Det viste sig dog, at det var svært at få kontakt til de relevante fagligheder, 
og når det lykkedes, var det svært at få personalet til at afsætte tid til interviewet, samtidig med at de var 
usikre på, hvad de måtte og kunne sige. Alt i alt bidrog denne afdækning kun i ringe omfang til en større ind-
sigt i området. Arbejdsgruppens medlemmer har givet gode input til videre afsøgning af feltet, som ADD vil 
arbejde videre med i 2020.  
 
 
Samarbejde med landets kommuner 
Som en del af ADD’s forebyggelsesindsats på fitness og folkesundhedsområdet, blev satspuljeprojektet An-
tidoping-kommuner i Danmark udmøntet i 2015-2017. Projektets formål var at flytte forebyggelse og bekæm-
pelse af fitnessdoping tættere på de unges hverdagsliv, så det varetages af dem, der i forskellige sammen-
hænge møder unge, hvor de færdes. Fire projektkommuner blev udvalgt til at arbejde med motionsdoping-
problematikken: Hjørring, Aalborg, Odense og Holbæk. De fire kommuner arbejdede med det fælles formål: 
At iværksætte lokalt forankrede indsatser i en række kommuner med henblik på forebyggelse og bekæm-
pelse af doping i nærmiljøet, særligt blandt unge, ved at opnå en tæt dialog med de unge i deres hverdags-
liv. 
 
I 2019 besluttede ADD at følge op på erfaringerne fra kommuneprojektet. Siden efteråret pågik en opsø-
gende indsats, hvor der er indsamlet viden og erfaringer fra tre af de fire projektkommuner og andre kommu-
ner med umiddelbar interesse for emnet. På den baggrund vil ADD i foråret 2020 sammensætte en kommu-
neindsats indeholdende 8-10 indsatser. Rekrutteringen af samarbejdskommuner vil tage udgangspunkt i det 
netværk, der er skabt igennem det opsøgende arbejde i efteråret 2019.  
 
Udover vidensopsamling og udvikling af en kommuneindsats, har ADD i efteråret også bidraget til en konkret 
indsats i Holbæk og Hjørring - to af de tidligere projektkommuner. I Holbæk i form af deltagelse på en tema-
dag for 7.klasser, og i Hjørring i form af understøttelse af et lokalt antidopingnetværk.   
 
 
Behandlingstilbud til dopingmisbrugere  
Behandlingstilbud af dopingmisbrugere har fyldt noget i løbet af 2019 både i vejledningen af forskellige insti-
tutioner og organisationer, i møderne i ADD’s lægefaglige panel og i medierne i forbindelse med offentliggø-
relsen af registerstudiet ’Health and social consequences of androgenic anabolic steroids’ (læs mere herom 
på s. 31.  
 
ADD’s lægefaglige panel konsoliderede sig via et kommissorium i januar 2019. Panelet har til formål at dele 
viden og erfaringer samt opkvalificere hinanden og offentligheden ved at bidrage til at sætte fokus på fitness-
doping, herunder konsekvenser, best practice inden for forebyggelse samt behandlingsvejledning. Panelet 
består af 21 speciallæger.   
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3. Efterforskning og indbringelse af dopingsager samt forundersøgelser af 
matchfixingsager 
Til resultatmålet 3.1 ’ADD vil sikre et analytisk baseret efterretnings- og efterforskningsgrundlag med henblik 
på at understøtte, målrette og gennemføre ADD’s antidoping- og matchfixingaktiviteter, herunder forundersø-
gelser af matchfixingsager’, der vurderes at være opfyldt, hører disse operationelle mål.  
 
3.1.1 Udvikle bedre indberetningsformat og -kultur.   

Mål for 2019: Implementering af indberetningsmodul i MODOC (papirløst dopingkontrol-system)  

Status: Dopingkontrollanter har den direkte kontakt til idrætsudøverne. Det er dopingkontrollanterne, 

der i det personlige møde har en individuel, fortrolig kontakt til udøverne. I dette møde kan kontrollan-

terne få oplysninger, der er af efterretningsmæssig interesse. Af den grund har ADD implementeret 

et indberetningsmodul i MODOC.  Indberetningsmodulet er et værktøj, hvor dopingkontrollanterne kan 

notere udøvernes bekymringer, formodninger eller andre input i forbindelse med en dopingkontrol. Ind-

beretningsmodulet er udviklet og implementeret, og dopingkontrollanterne er blevet uddannet i anven-

delse heraf.  

Konklusion: Målet er opfyldt.   

 

3.1.2 Antal indberetninger i alt 

Mål for 2019: Aktivitetstal  

Status: ADD modtog 99 indberetninger vedrørende doping og 47 indberetninger vedrørende matchfi-

xing i 2019 via Stop Doping- og Stop Matchfixing-linjerne samt andre kanaler.   

Konklusion: Målet er opfyldt.   

 

3.1.3 Andel dopingsager hvor dømmende myndigheder følger ADD’s juridiske anbringender  

Mål for 2019: Min. 90 %  

Status: De dømmende myndigheder, Dopingnævnet og Motionsdopingnævnet, har fulgt ADD’s juridiske 

anbringender i 94 % af sagerne afgjort i 2019. Der har været én sag ud af 16, hvor ADD’s primære ind-

stilling ikke blev fulgt. De 16 sager afgjort i 2019 tæller 5 sager, der er oprettet i 2018, og 11 sager op-

rettet i løbet af 2019. ADD har derudover oprettet 11 sager i 2019, der ved årets udgang ikke var ble-

vet behandlet i de dømmende myndigheder.   

Konklusion: Målet er opfyldt.  

 

3.1.4 Evaluering af ADD’s efterretning- og efterforskningsindsats bl.a. ved inddragelse af ADD’s samar-

bejdspartnere med en samarbejdsaftale  

Mål for 2019: Intet måltal opstillet.  

 

3.1.5 Evaluering af matchfixingplatformen  

Mål for 2019: Intet mål opstillet.  

 
 

Efterforskning og efterretninger  
Efterforskning er et centralt element i ADD’s arbejde for at fremme ren træning og fair konkurrence, da 
ADD som følge af WADA-kodekset er forpligtet til at arbejde med efterforskning af brud på idrættens regler 
om brug af doping. Efterforskning er dog ikke kun en central del af ADD’s arbejde i konkurrenceidrætten. 
ADD anvender også efterretninger i sit arbejde med at bekæmpe doping i fitnessmiljøer. Det er ADD’s op-
gave på baggrund af overtrædelser af antidopingregler at forestå anmeldelse og indbringelse af dopingsager 
for de relevante nævn.  
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I sin egenskab af sekretariat for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing forestår ADD desuden 
indledende undersøgelser af matchfixingrelaterede forseelser. I den forbindelse bliver der også i høj grad 
arbejdet med efterretninger. Efterretninger er vigtige både på doping og matchfixingområdet, da den største 
viden om idræts- og fitnessmiljøer findes i miljøerne – blandt udøvere, motionister, ledere, medarbejdere og 
støttepersonale samt de, som i øvrigt færdes eller har berøringsflade med miljøerne.  
 
Efterretninger fra idrætsmiljøer 
ADD indsamler efterretninger via de to whistleblower-hotlines Stop Doping og Stop Matchfixing, hvor alle 
nemt, sikkert og anonymt kan viderebringe deres kendskab til eller mistanke om doping eller matchfixing via 
en onlineformular på ADD’s hjemmeside, appsene Stop Doping og StopMatchfixing eller via telefon. ADD 
modtager også efterretninger gennem andre kanaler end whistleblower-hotlinene, som ADD i 2019 er be-
gyndt at registrere. I 2019 har ADD modtaget 146 indberetninger i alt.  
 
Tabel 2: Antal indberetninger i 2019 
 Whistleblower-hotlines Andre kanaler Grundløse indberetninger2 Total 

Vedrørende doping  78 14 7 99 

Vedrørende matchfixing 19 3 25 47 

Total 97 17 32 146 

 
ADD har ikke modtaget flere indberetninger end sidste år, men flere sager er indbragt for de relevante nævn 
på baggrund af modtagne efterretninger. Det skyldes, at indberetningerne i 2019 havde højere kvalitet.  
 
I 2019 er der indbragt 2 sager i henhold til De nationale antidopingregler, initieret af efterretninger fra idræts-
miljøet. For dette skylder ADD at takke idrætsmiljøerne. Det er som sagt i miljøerne den vigtigste viden befin-
der sig, hvorfor det er meget positivt at opleve, at der i idrætsmiljøerne er et ønske om en dopingfri idræt, 
som medfører, at dopingbrugere bliver opdaget, og at dårlige rollemodeller bliver fjernet, hvilket skaber en 
mere fair idræt og en sundere idrætskultur i de enkelte miljøer.  
 
Samarbejde med myndigheder 
Hvis ADD modtager efterretninger om kriminelle forhold som produktion, salg og distribution af dopingpræpa-
rater, kriminel matchfixing mv., valideres og videreformidles disse til rette myndighed. ADD har i 2019 på 
baggrund af konkret whistleblower-information leveret oplysninger til Rigspolitiets Nationale Efterforsknings-
center (NEC) og Toldstyrelsen.  
 
I 2019 har ADD derudover indgået en aftale med Toldstyrelsen om, at Toldstyrelsen kvartalsvis deler data 
om beslaglagte dopingmidler med ADD. Toldstyrelsens data har medført, at ADD har kunne rejse en sag 
mod en svømmetræner, der havde importeret ulovlige stoffer (se tabel 3), og data udgør en del af bevisbyr-
den i en anden sag i henhold til De nationale antidopingregler. Dette understreger, at samarbejde mellem 
myndigheder er værdifuldt i arbejdet mod doping.  
 
Opsummerende har ADD i 2019 indbragt 3 sager initieret på baggrund af efterretninger: 2 på baggrund af 
efterretninger fra idrætsmiljøet, 1 på baggrund af efterretninger fra Toldstyrelsen.  
 
 
 
 
 

 
2 Spam og lignende. 
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Dopingsager 
ADD har i 2019 anmeldt og indbragt dopingsager til de relevante dømmende nævn inden for den 
organiserede konkurrenceidræt, den foreningsbaserede motionsidræt samt de kommercielle 
fitnesscentre. De kommende afsnit gennemgår disse sager.  
 
Den organiserede konkurrenceidræt  
ADD har i den organiserede konkurrenceidræt i henhold til De nationale antidopingregler oprettet 12 sager i 
2019. Det er dobbelt så mange sager som i 2018. Det er værd at bemærke, at 3 sager er oprettet på bag-
grund af efterretninger, hvilket er uden fortilfælde, samt at ADD konstant forsøger at teste mere målrettet og 
intelligent. Da der er er tale om små absolutte tal, når antal dopingsager opgøres, kan afvigelsen procentuelt 
mellem årene virke voldsomt. Til historisk sammenligning blev der i 2015 oprettet 11 dopingsager, hvoraf 
dog 2 blev sendt videre til internationale forbund.  
 
I nedenstående tabel fremgår flere oplysninger om de oprettede dopingsager i 2019 samt deres udfald. I pa-
rentes i kolonnen ”sanktion” er det angivet, hvilket år, sagen er blevet afgjort.  
 
Tabel 3: Sager oprettet i henhold til De nationale antidopingregler i 2019 
Idræt Testtype Køn Overtrædelse Sanktion 

Styrkeløft Konkurrence M Positiv prøve: Methylhexaneamine 
(opkvikkende) 2 års udelukkelse (2019) 

Boksning Konkurrence M Undladelse af at medvirke til do-
pingkontrol 2 års udelukkelse (2019) 

Styrkeløft Uden for konkurrence M 
Positiv prøve:  
Clomifen og Tamoxifen  
(øger testestoronniveauet) 

4 års udelukkelse (2019) 

Triatlon  Efterretningsbaseret K 

Anvendt ulovlig metode:  
Intravenøs infusion  
(øger blodvolumenet og kan sløre 
anden doping) 

1 års udelukkelse (2020) 

Triatlon  
(sportschef) Efterretningsbaseret M 

Administreret ulovlig metode:  
Intravenøs infusion  
(øger blodvolumenet og kan sløre 
anden doping) 

4 års udelukkelse (2020). Anket til DIF’s 
Appelinstans af ADD, ikke afgjort. 

Svømning Konkurrence M Positiv prøve: Higenamin 
(opkvikkende) 

2 års udelukkelse (2019). Anket til DIF’s 
Appelinstans af udøver, stadfæstet ved 
Appelinstansen (2020).  

Parasport Uden for konkurrence M Positiv prøve: SR9009 metabolitter 
(øger udholdenheden) 

Midlertidigt udelukket. Afventer høring i 
Dopingnævnet. 

Amerikansk 
fodbold Konkurrence M Positiv prøve: Cannabinoider  

(hash) (sløvende) 
6 måneders udelukkelse (gentagelses-
sag) (2020) 

Boksning Konkurrence M Positiv prøve: Drostanolon  
(muskelopbyggende) 4 års udelukkelse (2020) 

Basketball Konkurrence M Positiv prøve: Cannabinoider  
(hash) (sløvende) 1 måneds udelukkelse (2020) 

Svømning 
(træner) Efterretningsbaseret M Forsøg på brug af oxandrolone  

(muskelopbyggende) 
Midlertidigt udelukket. Afventer høring i 
Dopingnævnet.   

Taekwondo Konkurrence M Positiv prøve: Terbutalin  
(udvider luftvejene) 

2 års udelukkelse (2020). Anket til DIF’s 
Appelinstans af udøver, ikke afgjort. 
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Der findes danske konkurrenceudøvere, der ikke hører under ADD, men andre antidopingorganisationer. 
Der har i 2019 været to sager med danske udøvere internationalt. Du kan finde flere oplysninger om sagerne 
i tabellen herunder.    
 
Tabel 4: Sager med danske udøvere internationalt  

Idræt Myndighed  Testtype Køn Overtrædelse Sanktion 

Fodbold Den australske antido-
ping myndighed (ASADA) Konkurrence  M Positiv prøve: Kokain  

(opkvikkende) 2 års udelukkelse  

Ridning  Det internationale ridefor-
bund (FEI) Konkurrence  K Positiv prøve: Furosemid 

(vanddrivende) 

Udøver har ansøgt om retro-
aktiv medicinsk dispensation 
(TUE). Sagen er under be-
handling.  

 
Den foreningsbaserede motionsidræt  
ADD har i den foreningsbaserede motionsidræt i henhold til Dopingreglement for motionsidræt oprettet 10 
sager. Disse sager omhandler udøvere i foreningsbaseret fitness- og motionsidræt i DIF, DGI og Firmaidræt-
ten. Indsatsen i den foreningsbaserede fitness- og motionsidræt har primært været rettet mod de deciderede 
foreningsbaserede fitnesscentre, men der har også være foretaget en del besøg i idrætsforeninger, hvor fit-
nessudøvere, motionister og konkurrenceudøvere træner side om side for eksempel i styrkeløft og vægtløft-
ning, hvilket har affødt flere sager. 
 
Tabel 5: Sager i henhold til Dopingreglement for motionsidræt 

 Indkaldte Undlod at medvirke ved kontrol Positiv prøve Sager i alt 

Mænd 26 6 4 10 

Kvinder 0 0 0 0 

Total 26 6 4 10 

 
Ovenstående tal viser, at der er oprettet en dopingsag på 39 % af de indkaldte, enten som følge af en positiv 
dopingprøve eller grundet undladelse af deltagelse ved kontrol.  
 
Motionsdopingnævnet afgjorde i 2019 7 ud af de 10 oprettede sager. De sidste tre blev afgjort i januar 2020. 
Motionsdopingsnævnet har i 9 af de 10 sager udelukket den indkaldte fra at dyrke idræt under DIF, DGI og 
Firmaidrætten, samt i fitnesscentre med en samarbejdsaftale med ADD i en 2-årig periode samt i 4 år fra 
idræt, der er omfattet af de nationale antidopingregler. I én sag blev udøveren udelukket på livstid pga. gen-
tagne dopingsager.  
 
Kommercielle fitnesscentre  
ADD indbragte i 2019 143 sager til de kommercielle fitnesscentre med en samarbejdsaftale med ADD. Fit-
nesscentrene udelukker i overensstemmelse med samarbejdsaftalen medlemmer, der har undladt at med-
virke ved en dopingkontrol, eller som er testet positiv ved en dopingkontrol, fra fitnessaktiviteter i deres cen-
ter i 2 år ved første overtrædelse.  
 
Personer, der er udelukket af et center med en samarbejdsaftale med ADD, er via en gensidighedsforplig-
telse idrætsaktørerne imellem udelukket fra:  

• Alle motions- og fitnessaktiviteter i fitnesscentre, der er medlem af Dansk Fitness & Helse Organisa-
tion (DFHO) eller har en individuel samarbejdsaftale med ADD.  
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• Deltagelse i motions- og fitnessaktiviteter eller konkurrencer under DIF, DGI og Firmaidrætten samt 
konkurrencer, der godkendes eller arrangeres af en professionel liga eller en organisation, der arran-
gerer idrætsarrangementer på internationalt eller nationalt plan.  

• At varetage et ulønnet eller lønnet hverv inden for foreninger og selvejende institutioner under Firma-
idrætten, DGI og DIF.   

 
Tabel 6: Sager i kommercielle fitnesscentre 

 Indkaldte Undlod at medvirke ved kontrol Positiv prøve Sager i alt 

Mænd 218 78 54 132 

Kvinder 19 4 7 11 

Total 237 82 61 143 

 
Ovenstående tal viser, at 60 % af de indkaldte til dopingkontrol er blevet udelukket enten som følge af en po-
sitiv dopingprøve eller grundet undladelse af deltagelse ved kontrol. Det er en stor andel og en stor stigning i 
forhold til sidste år, hvor andelen af udelukkede udgjorde 46 % af de indkaldte. Dette skyldes et øget fokus 
på målrettet dopingkontrol, men også at fitnesskonsulenterne nu efterfølgende får at vide, om de personer, 
de har indkaldt, er testet henholdsvis positiv eller ej, så de kan identificere hvorvidt der er sammenhæng 
imellem de karakteristika for dopingbrug, de observerer, og et dopet fitnessmedlem. Den høje andel udeluk-
kede i 2019 betyder, at ADD’s midler bliver anvendt meget effektivt, idet der er omkostninger forbundet med 
at tage en dopingprøve. Omkostningerne er knyttet til testudstyr, at få prøven transporteret til laboratoriet i 
Oslo samt få gennemført analysen af prøven. Det er dog ikke et mål for ADD at fastholde en andel udeluk-
kede på 60 % af de indkaldte, da hensynet til at indkalde en relevant udøver i den konkrete situation, for ek-
sempel for at blive klogere på hvordan dopingprofilerne ser ud og udvikler sig, altid vil veje tungest.  
 
I et økonomisk perspektiv er det desuden interessant, at der er flere i 2019, der har undladt at medvirke ved 
dopingkontrol end i 2018. I 2018 var det 26 % af de indkaldte, der undlod at medvirke ved kontrol, mens an-
delen i 2019 udgjorde 36 %. Når personer undlader at medvirke ved kontrol, sparer ADD omkostningerne 
forbundet med dopingprøven. At flere indkaldte har undladt at medvirke til kontrol, skyldes efter ADD's umid-
delbare vurdering, at det i fitnesskredse efterhånden er et velkendt faktum, at har udøverne forbudte stoffer i 
kroppen, så opspores de i ADD’s dopingkontrol. Mange indrømmer derfor deres forbrug af forbudte stoffer i 
stedet for at lade sig teste og slipper dermed for at afgive en urinprøve og være under opsyn, indtil prøven er 
afgivet.  
 
Ved ADD’s besøg i fitnesscentre møder ADD’s fitnesskonsulenter også personer, som har en sanktion og 
dermed er udelukket fra at træne i centre, der samarbejder med ADD. I 2019 var der 9 tilfælde, hvor udeluk-
kede overtrådte deres sanktion. Det medfører, at den oprindelige udelukkelsesperiode starter forfra fra over-
trædelsesdatoen.  
 
 
Sekretariat for national platform til bekæmpelse af matchfixing 
Funktionen som sekretariat for den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing indebærer blandt andet 
pligten til at modtage anmeldelser og informationer om mistanke om matchfixing eller anden uetisk adfærd. 
Sekretariatet validerer de modtagne oplysninger og foretager en indledende undersøgelse med henblik på at 
tilføre informationerne merværdi. Herefter afgør sekretariatet, om der er grundlag for at oprette en egentlig 
sag om matchfixing i strafferetlig forstand, eller om der er tale om en sag, der skal henvises til videre be-
handling i andet regi, I førstnævnte tilfælde anmelder sekretariatet sagen til politiet, mens sager om overtræ-
delse af DIF’s Matchfixinglovregulativ overdrages til behandling i DIF’s Matchfixingsekretariat. 
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I begge tilfælde oplever sekretariatet udfordringer. I forhold til politiet er udfordringen at få dem til at tage sa-
gen op og behandle denne. Udfordringen i forhold til sager om overtrædelse af DIF’s matchfixingregulativ 
omhandler uklarheder om fordeling af ansvar og opgavevaretagelse. Dertil kommer, at ADD er af den opfat-
telse, at ADD ud fra et good-governance perspektiv og for at sikre uafhængighed i højere grad end nu bør 
have ansvaret for at efterforske sagerne til bunds, inden de overdrages til DIF’s matchfixingsekretariat, for at 
undgå den mulige interessekonflikt, der ligger i, at DIF undersøger sager i eget regi. ADD har i et notat til 
Kulturministeriet redegjort for disse problemstillinger og har desuden indledt en dialog med DIF om ansvars-
fordelingen i behandlingen af matchfixingsager i idrætten. I notatet har ADD desuden argumenteret for at 
ADD’s rolle som sekretariatet for den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing i lovgivningen bør 
styrkes formelt, f.eks. ved at udpegningen af ADD til sekretariat for den nationale platform løftes op fra be-
kendtgørelsen til loven, ligesom grundlaget for udveksling af personoplysninger kan styrkes ved en lovæn-
dring. 
 
I den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing er offentlige myndigheder, idrætsorganisationer og 
bettingbranchen repræsenteret. En arbejdsgruppe under platformen til bekæmpelse af matchfixing offentlig-
gjorde i december 2018 en SWOT-analyse, der behandlede både fordele og ulemper ved platformen og 
dens organisering samt udviklingsmuligheder for platformen og danske kamp mod matchfixing. Primo 2019 
blev SWOT-analysen taget til efterretning i platformen.  Der blev desuden afholdt to fysiske møder i platfor-
men i 2019.  
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4. Forskning og udvikling på antidopingområdet 
Til resultatmålet 4.1 ’ADD vil sikre, at det danske antidopingarbejde og udviklingen heraf tager udgangspunkt 
i den nyeste viden på området’, der vurderes at være opfyldt, hører disse operationelle mål.  
 
4.1.1 Midler tildelt forsknings- og udviklingsprojekter målrettet strategisk vigtige antidopingområder   

Mål for 2019: 1 mio. kr.  

Status: 1,4 mio. kr. er anvendt til forsknings- og udviklingsprojekter i 2019. Det bemærkes, at ADD ta-

ger den fulde omkostning op i året, hvor ADD giver en bevilling til et forskningsprojekt jf. ADD’s regn-

skabspraksis. Opslaget til forskningsansøgninger 2019 var åbent, idet der kunne søges til antidoping-

projekter inden for alle videnskabelige retninger, men undersøgelser af dopingbrugs udbredelse blandt 

fitnessbrugere ville blive prioriteret. Der var dog inden, der søgte midler til gennemførelse af sidst-

nævnte, hvorfor ADD stadig mangler denne viden.  

Konklusion: Målet er opfyldt.  

 

4.1.2 Dele nyeste viden og forskningsresultater med offentligheden og forskningsmiljøer 

Mål for 2019: Afholde forskningskonference om fitness og folkesundhed  

Status: Konferencen ’Fitness Doping and Public Health’ blev afholdt den 24.-25. oktober 2019 med over 

120 deltagere fra 20 forskellige lande.  

Konklusion: Målet er opfyldt. 

 
Øremærket driftstilskud 18/19 (AIF80.2018-0002) 

 

Konference – Fitness Doping and Public Health 

ADD arbejder målrettet på at forebygge fitnessdoping særligt ved besøg, dialog og samarbejde med fitness-

centre i Danmark. Danmark er blandt få lande, hvor en sådan indsats finder sted, og ADD er af samme årsag 

blandt dem, som er længst fremme på området. Derfor er der en stigende international interesse for den dan-

ske indsats fra andre lande, som efterspørger viden og erfaringer vedrørende forebyggelse af fitnessdoping. 

Den danske indsats hviler ud over praktiske erfaringer på forskning vedrørende motiver for brugen af motions-

doping, de sundhedsmæssige bivirkninger mv. ADD har på den baggrund ønsket at understøtte den internatio-

nale udvikling på området via afholdelsen af en international forskningskonference og herigennem engagere 

endnu flere i arbejdet mod fitnessdoping både praktisk og forskningsmæssigt. Yderligere interesse i området 

vil styrke videns- og erfaringsgrundlaget for den danske indsats. 

 
Til den internationale konference ’Fitness Doping and Public Health’ afholdt i København i 2019 var mange for-

skellige interessenter repræsenteret herunder udenlandske NADO’er, forskningsinstitutioner, offentlige myn-

digheder, kommuner og behandlingscentre. Der var yderst positive tilbagemeldinger på konferencen. I forbin-

delse med konferencen blev der samtidig afviklet en session for kommuner om forebyggelsesarbejde på kom-

munalt niveau.  

 
 
Støttede forskningsprojekter 2019 
ADD støttede i 2019 3 eksterne forskningsprojekter og en erhvervs-ph.d. med sammenlagt 1.387.677 kr.:  
 

• Doping Agents in Denmark, Aarhus Universitet, 720.000 kr.  
Ph.d.-projektet vil bidrage med et nyt perspektiv på udbredelsen af doping i Danmark ved at udvikle 
en metode til opsporing af dopingstoffer i små koncentrationer i urin og spildevand. Metoden vil i for-
bindelse med projektet blive anvendt i udvalgte fitnesscentre og ved større sportsevents i Danmark.   
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• Determining the potential of hepcidin and erythroferrone to detect rHuEPO misuse, Københavns Uni-
versitet, 310.000 kr.  
Formålet med denne finansiering til et delprojekt i en ph.d. er at forbedre de nuværende detektions-
vinduer for de pågældende dopingstoffer. 
 

• Drug prevention in gyms - development of an evidence-based intervention, Aarhus Universitet, 
78.576 kr.  
Formålet med forskningsprojektet er at udvikle en interventionsmetode på baggrund af interview 
med internationale aktører, interventionsudbydere og unge mandlige fitnessudøvere og gennemføre 
en pilottest af metoden.  

 
• Improving time- and cost-efficiency in doping analysis, Københavns Universitet og ADD, 279.101 kr. 

Formålet med denne delfinansiering til en erhvervs-ph.d. er at evaluere og videreudvikle indsam-
lings- og analysemetoden ‘dried blood spots’, hvor man analyserer en tørret bloddråbe for doping-
stoffer. Se mere på s. 32. 

 
 
Støttede projekters resultater i 2019 
ADD støtter forskningsprojekter af høj videnskabelig kvalitet med et anvendelsesorienteret potentiale. Af 
samme grund anser ADD det for vigtigt at afrapportere på forskningsprojekternes fund, og hvordan disse kan 
anvendes i antidopingarbejdet.  
 
Registerstudiet ’Health and social consequences of androgenic anabolic steroids’  
Registerstudiet har vist, at misbrug af anabole steroider koster menneskeliv, samt at der er en sammenhæng 
mellem fitnessdoping og kriminalitet, hvor sidstnævnte ikke har været påvist før. Registerstudiet har dermed 
skabt ny viden og indsigt i følgerne ved brug af steroider. Forskerne fra Bispebjerg Hospital, der står bag re-
gisterstudiet, har med deres resultater bidraget til at sikre vidensgrundlaget i den nationale og internationale 
debat om konsekvenserne af brug af anabole steroider og arbejdet hermed, hvilket er essentielt for at kunne 
forebygge og behandle steroidbrug.   
 
I registerstudiet er en gruppe, som er testet positiv for brug af anabole steroider, sammenholdt med en kon-
trolgruppe af tilsvarende personer fra normalbefolkningen. Kortlægningen af sundhedsdata viste, at gruppen 
af steroidbrugere har en betydeligt dårligere sundhedsprofil end kontrolgruppen. For 
eksempel har gruppen af steroidbrugere dobbelt så mange henvendelser til hospitalet som den tilsvarende 
normalbefolkning, dødeligheden er tre gange så høj, og på en lang række alvorlige sygdomme og 
lidelser skiller gruppen af steroidbrugere sig betydeligt ud ved at være overrepræsenteret. Særligt på 
lidelser relateret til bivirkninger ved brug af anabole steroider såsom hjertekarsygdomme, infertilitet og 
brystdannelse er der en tydelig overrepræsentation i behandlingssystemet. 
 
Forskerne på Bispebjerg Hospital har desuden påvist, at kriminalitet også hænger ved gruppen. Der er ni 
gange øget risiko for at få en fængselsdom hos mænd, der har indtaget anabole steroider, sammenlignet 
med den øvrige danske befolkning. 18,5 % af dem, der har taget anabole steroider, har fået en fængselsdom 
for vold viser tallene i det gennemførte registerstudie. Sammenlignet med en kontrolgruppe af tilsvarende 
personer fra normalbefolkningen er tallet 2,7 %. Registerstudiet viser også, at gruppen af fitnessdopere har 
fået længere fængselsdomme end kontrolgruppen, hvilket indikerer grovere kriminalitet. Gennemsnittet af 
dommene hos fitnessdoperne ligger på 90 dage, mens det for de dømte i kontrolgruppen ligger på 70 dage. 
Det er dog vigtigt at pointere, at registerstudiets fund ikke påviser en kausalitet mellem fitnessdoping og kri-
minalitet, men dokumenterer hvorledes fitnessdopere er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne ift. 
normalbefolkningen.   
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Ph.d.-projektet ’Improving time- and cost-efficiency in doping analysis’ 
I 2019 afleverede ADD’s første erhvervs-ph.d.-studerende sin afhandling ’Improving time- and cost-efficiency 
in doping analysis’. I februar 2020 fik den studerende sin doktorgrad. Projektet var et samarbejde mellem 
Anti Doping Danmark, Københavns Universitet og det WADA-akkrediterede laboratorium i Oslo, som havde 
til formål at evaluere og videreudvikle indsamlings- og analysemetoden ‘dried blood spots’, hvor man analy-
serer en tørret bloddråbe for dopingstoffer. Forskningsprojektet er finansieret af ADD’s forskningsmidler, In-
novationsfonden og Partnership for Clean Competition.  
 
Dried blood spots er en ny mulig kontrolmetode, der kan gøre det lettere, billigere og mindre intimiderende 
for udøverne at gennemføre en dopingkontrol. For at metoden kan implementeres, skal denne dog findes 
anvendelig til sporing af relevante dopingstoffer. Forskningsprojektet belyser, hvordan man bedst tester te-
stosteronestere og clenbuterol i en enkelt bloddråbe. Testosteronestere og clenbuterol er blandt de mest an-
vendte dopingstoffer i elite- og motionsidrætten.  
  
Sara Amalie Solheim, der står bag ph.d.-projektet, konkluderer baseret på analyseresultaterne fra forsk-
ningsprojekt, at dried blood spots-baserede analyser af testosteronestere og clenbuterol har tilstrækkelig 
specificitet og sensitivitet – altså er korrekte og præcise nok – til at kunne implementeres i dopingkontrol i 
elite- og motionsidræt. Desuden blev dried blood spots-metoden foretrukket fremfor urin- og normal venøs 
blodprøveopsamling af udøverne. Implementering af metoden vil betyde en markant reduceret prøveopsam-
lingstid og derved muliggøre en højere testfrekvens samt testning af mange atleter på kort tid. Et eksempel 
kan være i forbindelse med store sportsevents 
 
Da forskningsprojektet har påvist dried blood spots’ anvendelighed til at spore testosteronestere, skal det i 
2020 undersøges, om metoden kan spore dopingstofferne, som udøverne i de danske fitnesscentre tester 
positiv for. På den baggrund skal det afgøres, hvorvidt ADD skal implementere dried blood spots som sup-
plerende opsamlingsmetode i fitnesscentrene med en samarbejdsaftale med ADD. En implementering af 
metoden vil øge effektiviteten af gennemførslen af dopingtest og dermed nedsætte omkostningerne hertil.  
 
En anden del af ph.d.-projektet bestod i at udarbejde en procedure for indsamling af dried blood spots, at 
uddanne en pilotgruppe af dopingkontrollanter samt at afprøve metoden i dopingkontrol. I et pilotprojekt blev 
dopingkontrollanter og bloddopingkontrollanter trænet i dried blood spots-opsamling, og prøver blev indsam-
let fra 19 atleter ved DM i styrkeløft 2019. Den lille mængde blod blev opsamlet via en enhed, der stikker den 
testede i overarmen med en række små nåle, og blodet blev overføres derefter til et stykke filterpapir. Tilba-
gemeldingerne fra atleterne var positive. 17 ud af 19 atleter foretrak dried blood spots-metoden frem for afgi-
velse af urinprøve eller en normal blodprøve.  
 
En vurdering af, hvilken opsamlingsenhed og hvilket papir, som bloddråberne lægges til at tørre på, der er 
mest anvendelig i forbindelse med gennemførelse af dopinganalyser på dried blood spots, har også været 
en del af forskningsprojektet.  
 
Forskningsprojektets fund er anvendt i WADA’s dried blood spots-arbejdsgruppe, der har til formål at få vali-
deret og implementeret metoden inden vinter-OL i Beijing 2022. ADD er repræsenteret i arbejdsgruppen. 
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Kosttilskudsundersøgelse  
Fødevarestyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Anti Doping Danmark og Team Danmark har sammen undersøgt 
forekomsten af dopingstoffer i kosttilskud3 og produkter målrettet sportsudøvelse4 på det danske marked. I 
alt blev 33 udvalgte produkter undersøgt for 284 forskellige dopingstoffer på WADA’s dopingliste. Listen fav-
ner stoffer, som er forbudte at indtage i eliteidrætten.  
 
Afsættet for undersøgelsen var talrige dopingsager fra udlandet, hvor udøveren hævder at være testet posi-
tiv for doping grundet et kontamineret kosttilskud, og en dansk dopingsag fra 2017. Her blev en idrætsud-
øver testet positiv for et dopingstof efter at have indtaget et dansk kosttilskud. Med undersøgelsen ønskede 
organisationerne at få mere viden om omfanget af udeklarerede dopingstoffer i Danmark. 
 
Undersøgelsen viste, at ingen af de 33 produkter indeholdt doping. Da stikprøven kun ser på et beskedent 
udsnit af det voksende marked for kosttilskud og sportsprodukter kan det dog ikke konkluderes, at alle kost-
tilskud forhandlet i Danmark er fri for dopingstoffer. ADD’s anbefalinger til udøvere om at udvise stor varsom-
hed ved brug af kosttilskud og produkter målrettet sportsudøvelse er derfor uændret. Undersøgelsen afdæk-
kede ikke, hvorvidt det deklarerede indhold af andre stoffer svarede til det faktiske indhold, eller hvorvidt ind-
holdet levede op til eventuelle andre regler på fødevareområdet. 
   
De 33 produkter blev udvalgt på baggrund af bl.a., hvor udbredt brugen blandt eliteidrætsudøvere er, samt 
hvordan de markedsføres fx i forhold til muskelopbygning. Alle produkter blev forhandlet på det danske mar-
ked, men både produkter produceret i Danmark og udlandet blev undersøgt. Af de 33 undersøgte produkter 
blev 12 markedsført som kosttilskud, hvoraf kun 6 var lovpligtigt registreret hos Fødevarestyrelsen som kost-
tilskud. Manglende registrering vanskeliggør Fødevarestyrelsens overblik over kosttilskudsmarkedet. Føde-
varestyrelsens almindelige kontrol omfatter ikke analyser for indhold af dopingstoffer. 
 
 
  

 
3 Kosttilskud er fødevarer, og som navnet angiver, tilskud til den almindelige kost. Kosttilskud indeholder typisk vitaminer 
og mineraler, men kan også indeholde udtræk fra f.eks. planter. 
4 Produkter målrettet sportsudøvelse er derimod almindelige fødevarer, som virksomheder markedsfører til indtagelse i 
forbindelse med markant fysisk udfoldelse. Typisk er produkterne rige på kulhydrat eller protein eller er tilsat stoffer som 
for eksempel kreatin.  



 

Side 34 af 57 

5. Internationalt samarbejde 
Til resultatmålet 5.1 ’ADD vil arbejde internationalt for harmonisering af antidopingarbejdet i international 
idræt og prioriteringen af good governance’, der vurderes at være opfyldt, hører disse operationelle mål. 
 
5.1.1 Understøtte udviklingen af integritetsarbejdet i organisationer og lande, hvor indsatsen er mindre ud-

viklet 

Mål for 2019: 1 besøg om året på Færøerne  

Status: ADD besøgte Færøerne i foråret 2019. Der var fokus på fitnessindsatsen på Færøerne og op-

følgning på uddannelsen af færøske dopingkontrollanter. Ved besøget blev det klart, at der i Færøerne 

ikke var hjemmel til at gennemføre dopingkontrol i fitnesscentre, og at der derfor til en start udeluk-

kende kunne fokuseres på forebyggende tiltag. Det afstedkom, at Færøerne er gået i gang med en lov-

ændring på området for at sikre hjemmelgrundlaget for dopingtest fremadrettet.  

Konklusion: Målet er opfyldt.  

 

5.1.2 Antal efterspørgsler på vidensdelingsbesøg hos ADD 

Mål for 2019: Aktivitetstal 

Status: ADD har haft fire nationer på videndelingsbesøg: Den Svenske Antidoping Kommission, JADA 

(NADO i Japan), NADO Flanderen og Aserbajdsjan NADO.  

Konklusion: Målet er opfyldt.  

 

5.1.3 Etablere good governance som prioriteret samarbejdsområde blandt centrale nationale og internatio-

nale aktører i og omkring idrætten.  

Mål for 2019: Bidrage til Erasmus+ projekt  

Status: ADD har sammen med andre NADO’er deltaget i fokusgruppeinterview med projektledelsen på 

Erasmus+ projektet. Derudover sidder ADD i styregruppen for projektet og har i den forbindelse bi-

draget ved to møder i 2019. 

Konklusion: Målet er opfyldt.  

 
Dansk antidopingarbejde kan ikke stå alene. Mange danske udøvere konkurrerer mod udøvere, som primært 
er underlagt antidopingarbejdet i deres respektive lande og i deres respektive internationale forbund. ADD’s 
arbejde skal derfor også ses i en international kontekst, hvis vi skal komme nærmere målet om fair konkur-
rence for danske udøvere. ADD engagerer sig derfor også i det internationale samarbejde om antidopingind-
satsen på både europæisk plan og på verdensplan. 
 
 
WADA  
I 2019 kulminerede flere års arbejde med revidering af det regelsæt, som hele verdens antidopingarbejde 
baserer sig på: WADA-kodekset og tilhørende standarder. De ændrede regler blev vedtaget på WADA’s ver-
denskonference i Katowice i Polen i begyndelsen af november 2019 og træder i kraft i januar 2021. 
 
På vejen frem mod denne vedtagelse, har ADD givet sit besyv med og fremmet danske synspunkter, værdier 
og interesser i alle de sammenhænge, det har været muligt. ADD har således løbende været i dialog med 
WADA om reglerne og selvstændigt såvel som i samarbejde med både Kulturministeriet og DIF bidraget 
med forslag til ændringer af reglerne i regi af Europarådet. Desuden har ADD’s direktør i sin egenskab af for-
mand for de nationale antidopingorganisationers sammenslutning, Institute of National Anti-Doping Organi-
sations (iNADO), haft lejlighed til at præge udformningen af reglerne i en række sammenhænge. 
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ADD’s bidrag har blandt andet været med til at sikre ADD's fortsatte arbejde med såvel konkurrenceidrætten 
som fitnessmiljøer samt at sikre uddannelse af udøverne, deres retssikkerhed og de nationale antidopingor-
ganisationers interesser. 
 
Som tidligere behandlet er ADD desuden repræsenteret i en WADA-arbejdsgruppe vedrørende en ny test-
metode kaldet dried blood spots. 
 
WADA’s komité for monitorering af overholdelse af WADA-kodekset fremlagde i november 2019 en rapport 
vedrørende Ruslands mange og alvorlige overtrædelse af reglerne, herunder omfangsrig manipulation og 
fabrikation af data, og indstillede samtidig til WADA’s ledelse en række sanktioner rettet mod russerne. De 
foreslåede sanktioner lød blandt andet på fire års udelukkelse af russiske udøveres og lederes deltagelse i 
en række internationale konkurrencer, ligesom Rusland ikke må afholde eller tildeles internationale sportsbe-
givenheder i samme periode. WADA’s ledelse besluttede i december 2019 at efterleve anbefalingerne. ADD 
bakkede op om begge disse skridt og efterspurgte sammen med mange andre organisationer retningslinjer 
for en striks håndhævelse af sanktionerne. Rusland appellerede kort før årsskiftet sagen til Den Internatio-
nale Sportsvoldgift (CAS).  
 
 
Nordisk samarbejde 
ADD samarbejder løbende med de øvrige nordiske lande på antidopingområdet, hvorunder den fælles en-
hed til monitorering af biologiske pas, NAPMU, også indgår. Tilsvarende er der et nordisk samarbejde på le-
delsesniveau såvel som på de øvrige fagområder, hvor der i flere år blandt har været et tæt samarbejde på 
uddannelsesområdet blandt andet om e-læringsplatforme. I 2019 besluttede lederne af de nordiske NADO’er 
på et møde i Oslo at formalisere samarbejdet, at udnævne en formand for disse faglige arbejdsgrupper in-
den for henholdsvis dopingkontrol, uddannelse, forskning og udvikling samt efterforskning, hvor ADD påtog 
sig formandskabet for sidstnævnte gruppe. Grupperne vil i fremtiden i endnu højere grad søge at erfarings-
udveksle, koordinere og samarbejde på de respektive områder.  
 
 
Øvrige internationale samarbejder 
ADD er medlem af Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO), der er en sammenslutning af de 
nationale antidopingorganisationer. Siden 2017 har ADD’s direktør være en del af iNADO’s bestyrelse, og fra 
marts 2019 formand for denne bestyrelse. Virket i iNADO’s bestyrelse har givet ADD en mere central place-
ring i det strategiske internationale antidopingarbejde. 
 
Afsløringerne af Ruslands dopingsystem initierede i 2016 et uformelt samarbejde ud over iNADO-samarbej-
det mellem ledere fra en række nationale antidopingorganisationer fra hele verden. Gruppen har også i 2019 
ved flere lejligheder diskuteret og forholdt sig til internationale antidopingspørgsmål og offentliggjort deres 
anbefalinger til WADA og den internationale olympiske komite (IOC), herunder i spørgsmålet om udelukkel-
sen af Rusland fra al idræt. 
 
Andre nationale antidopingorganisationer har viden og erfaringer, som ADD kan drage nytte af og vice versa. 
ADD har i det forgangne år haft besøg af de nationale antidopingorganisationer fra Japan, Sverige, Flandern 
og Aserbajdsjan med henblik på erfaringsudveksling og inspiration. De japanske antidopingmyndigheder var 
især interesseret i at vide mere om ADD’s dopingkontrolprogram, hvor blandt andet ADD’s særdeles avance-
rerede og målrettede risikovurdering og papirløs dopingkontrol var blandt fokusområderne. Svenskerne var 
bl.a. interesseret i ADD’s erfaringer med strukturering af antidopingarbejdet, imens de i Flandern bl.a. inte-
resserer sig for de danske erfaringer med arbejdet i fitnessmiljøer ud fra en folkesundhedstilgang. Kollega-
erne fra Aserbajdsjan er ligesom flere andre landes antidopingorganisationer og regeringer opmærksomme 
på de synergieffekter, der kan ligge i at integritetsenheder som for eksempel antidopingorganisationer 
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arbejder med at fremme integritet i idrætten bredere end antidopingarbejdet alene. Besøget gav blandt andet 
anledning til, at ADD kunne dele erfaringer med kollegaerne om, hvordan ADD oplever synergieffekter i ar-
bejdet med at bekæmpe både doping og matchfixing ved for eksempel at kunne trække på specialistkompe-
tencer i organisationen inden for især efterforskning og sin myndighedsstatus, samarbejdsrelationer og sam-
arbejdsaftaler med andre myndigheder om blandt andet udveksling af oplysninger. 
 
Play The Game, som er en del af Idrættens Analyseinstitut, arrangerer med to års mellemrum en verdens-
omspændende konference med fokus på integritet i idrætten bredt set, hvor verdens førende eksperter inden 
for temaerne som doping, matchfixing, good governance, atleters rettigheder, seksuelt misbrug af børn og 
unge, korruption, menneskerettigheder og kritisk journalistik samles og drøfter status og udviklingsmulighe-
der i arbejdet med integriteten i idrætten. I 2019 fandt begivenheden for første gang sted uden for Europa, 
nærmere bestemt Colorado Springs, Colorado, USA. ADD bidrog igen i 2019 økonomisk til afviklingen af 
konferencen, modererede flere paneldebatter, gav egne oplæg på konferencen og udvekslede i øvrigt værdi-
fulde erfaringer med andre fageksperter. Derudover var ADD’s juridiske konsulent igen udpeget til program-
komitéen og bidrog derigennem til tilrettelæggelsen af arrangementet. 
 
Good governance i idrætten har fået større opmærksomhed gennem de senere år. God ledelse og forvalt-
ning er fundamentet for at drive idrætsorganisationer, herunder også antidopingorganisationer, forsvarligt. 
Det stærkeste udgangspunkt for at bidrage til de internationale good governance-diskussioner er, at ADD 
også selv har fokus på kriterierne i sit virke. ADD har derfor i 2019 via input og drøftelser på to styregruppe-
møder i henholdsvis København og Katowice, Polen, bidraget til et Erasmus+-projekt drevet af Play The 
Game, som skal afdække relevante good governance-kriterier for NADO’er og opstille konkrete anbefalinger 
til, hvordan organisationer kan arbejde med disse. Projektet løber i 2019-2020, og målet er, at det skal styrke 
ADD’s og andre NADO’ers mulighed for at udvikle og optimere organisationens ledelses- og forvaltningsprin-
cipper. Det er med det afsæt en del af ADD’s strategi og rammeaftale i 2021-22 at udvikle og implementere 
en politik for good governance i ADD og søge at udbrede denne måde at arbejde på til andre NADO’er. 
 
 
Matchfixing – Group of Copenhagen 
Europarådets matchfixing-konvention trådte i kraft den 1. september 2019. Danmark har i lighed med de fle-
ste andre EU-lande endnu ikke ratificeret konventionen, men der arbejdes politisk i EU på at få dette spørgs-
mål løst. En lang række lande er imidlertid allerede engageret i et internationalt netværkssamarbejde koordi-
neret af Europarådet i den såkaldte Group of Copenhagen. 
 
Internationalt samarbejde er en af hjørnestenene i konventionen, og siden begyndelsen på et møde i Køben-
havn i sommeren 2016, hvor 7 lande inkl. Danmark deltog, har 32 lande nu tilsluttet sig netværket, heraf flere 
lande uden for Europa. Group of Copenhagen afholder 3-4 årlige møder, og ADD repræsenterer Danmark i 
arbejdet. Blandt netværkets aktiviteter kan nævnes overvågning af betting på internationale mesterskaber, 
risikoanalyser vedrørende matchfixing i enkelte lande og idrætter, typebeskrivelser af forskellige forseelser 
på matchfixingområdet, databeskyttelse ved udveksling af personoplysninger, hjælp til etablering af natio-
nale platforme i nye lande m.m. 
 
Kriminalitet knyttet til matchfixing vil ofte være grænseoverskridende, og ADD’s deltagelse i netværket bety-
der, at det i tilfælde af en international sag vil være muligt at skabe hurtig kontakt til relevante personer og 
myndigheder i indtil videre 31 andre lande, hvortil kommer internationale idrætsforbund, bettingbranchens 
organisationer m.fl. 
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6. Øvrige aktiviteter  
ADD gennemfører en række initiativer, der ikke er omfattet af de fem kerneopgaver listet i ADD’s rammeaf-
tale. Disse initiativer er beskrevet herunder.  
 
 
Ny hjemmeside 
ADD ønsker at levere den bedst mulige kommunikation til udøvere og alle andre med 
interesse for ADD’s arbejde. ADD indledte af denne grund i 2018 arbejdet med udvikling af en ny hjemme-
side, som blev lanceret i foråret 2019. Den nye hjemmeside giver mulighed for bedre og mere målrettet for-
midling, og er udviklet i den nyeste software, hvilket forbedrer sikkerheden på hjemmesiden. Desuden effek-
tiviseres administrationen af den nye hjemmeside.  
 
 
Idrættens Scene på Folkemødet 
Det var et mål til Folkemødet 2019 at sætte idrætten på dagsordenen. Derfor havde en lang række idrætsor-
ganisationer i samarbejde med organisationen bag Folkemødet og kommunikationsbureauet Geelmuyden 
Kiese skabt en scene, hvor idrættens muligheder og udfordringer kom til debat. 
 
Anti Doping Danmark var med i projektet sammen med bl.a. Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firma-
idrætsforbund, Team Danmark, Idrættens Analyseinstitut, Sport Event Denmark, Lokale og Anlægsfonden, 
TrygFonden og GAME. 
 
 
Informationssikkerhed 
Informationssikkerhed er fortsat et fokuspunkt i ADD’s digitale udvikling. Dette er nødvendigt, da omverde-
nen er interesseret i antidopingorganisationers informationer, hvilket tydeligt afspejler sig ved, at Microsoft 
ultimo 2019 offentliggjorde, at 16 NADO’er var forsøgt hacket. Den fysiske sikring af ADD’s informationer er 
også stadig af høj prioritet, bl.a. fordi ADD i løbet af 2019 har oplevet en stigende interesse for sine aktivite-
ter udefra.  
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7. Økonomi  
ADD har i 2019 haft indtægter på 28,8 (29,8) 5 mio. kr. Heraf udgør 25,2 mio. kr. driftstilskud via udlodnings-
midlerne fra Kulturministeriet, mens øvrige indtægter udgøres af projekttilskud fra Kulturministeriet og Sund-
heds- og Ældreministeriet, kontrakter om dopingkontrol med arrangører ved stævner og events samt samar-
bejdsaftaler med fitnesscentre. Indtægterne er 0,75 mio. kr. højere end budgetteret. Dette kan tilskrives, at 
ADD har modtaget flere bestillinger på dopingkontroller end budgetteret, samt at ADD efter budgetlægningen 
har modtaget øremærket driftstilskud fra Kulturministeriet. 
 
De samlede omkostninger på 29,6 (29,3) mio. kr. er anvendt på følgende hovedomkostningsgrupper: 
 
Bestyrelse    0,4 (0,4) mio. kr.  (note 4) 
Administration og ledelse   4,1 (4,2) mio. kr.  (note 5) 
Dopingkontrol    11,7 (12,2) mio. kr.  (note 6) 
Forebyggelse     5,4 (5,4) mio. kr.  (note 7) 
Kommunikation og IT   4,4 (2,9) mio. kr.  (note 8) 
Forskning og udvikling   1,4 (1,8) mio. kr.  (note 9) 
Internationalt samarbejde   0,3 (0,3) mio. kr.  (note 10) 
Efterforskning og sagsbehandling  1,2 (1,4) mio. kr.  (note 11) 
Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing 0,7 (0,7) mio. kr.  (note 12) 
 
Det bemærkes, at 1 mio. ud af de 4,4 mio. kr., der er brugt på Kommunikation og IT, er gået til udvikling af 
en ny medicin-app. App’en er et vigtigt forebyggelsesværktøj, da udøvere og støttepersonale via app’en kan 
få information om medicins status ift. dopinglisten. Selvom udviklingen af app’en udgør en vigtig del af ADD’s 
forebyggende indsats blandt danske elite- og konkurrenceudøvere samt disses støttepersonale i 2019, er 
udviklingen af app’en omkostningsført under IT, da produktet hører under kategorien IT.    
 
 
  

 
5 I parentes angives de tilsvarende tal for 2018. 
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Figur 4: Fordeling af ADD’s udgifter i % 
 

 
 
Regnskabet viser omkostninger, der overstiger det forventede med 1,6 mio. kr. Dette skyldes flere omkost-
ninger til IT, dopingkontrol og forskning, men færre omkostninger til administration og ledelse end budgette-
ret.  
 
Meromkostningerne på linjen ”Kommunikation og IT” tilskrives udvikling af medicin-app’en, som der ikke var 
budgetteret med, da der var usikkerhed om, hvorvidt der i 2019 kunne afses mandskabsmæssige og økono-
miske ressourcer til app-projektet. ADD fik efter den oprindelige budgetlægning tilsagn om et øremærket 
driftstilskud fra Kulturministeriet til formålet. I løbet af 2019 blev det desuden klart, at der ud over økonomiske 
ressourcer var mandskabsmæssige ressourcer til rådighed til at gennemføre projektet, hvorfor det blev reali-
seret.  
 
ADD har i 2019 anvendt 0,5 mio. kr. mindre på dopingkontrol end i 2018, hvilket bl.a. skyldes en mere effek-
tiv anvendelse af midlerne. Der har været en stigning i antal prøver taget i 2019 i forhold til 2018 på 9 %, 
men der har ikke været en tilsvarende stigning i omkostningerne. Derudover er en del af forklaringen på de 
færre brugte midler på dopingkontrol i 2019 end i 2018, at der er brugt under halvt så mange penge på ud-
styr som i 2019. Dette skyldes, at ADD i 2018 købte en stor mængde kontroludstyr i form af urintest-kits, da 
leverandøren Berlinger stoppede produktionen af kits midlertidig. Derfor har der været mange urin-kits på 
lageret i løbet af 2019, som udgør hovedparten af det anvendte kontroludstyr i ADD, hvorfor der ikke er ind-
købt så meget kontroludstyr i indeværende år. Der har dog alligevel været en meromkostning til dopingkon-
trol i forhold til det budgetterede for 2019 (0,5 mio. kr.), hvilket skyldes et undervurderet aktivitetsniveau for 
2019, da der ikke til fulde var taget højde for den relativt store stigning i antallet af prøver.   
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Regnskabet udviser et negativt resultat for 2019 på 0,8 mio. kr. og dermed 0,9 mio. kr. mindre end det bud-
getterede resultat på 0,1 mio. kr. Resultatet vurderes tilfredsstillende, idet den negative afvigelse i al væsent-
lighed kan tilskrives de ovenfor nævnte afvigelser. 
 
Balancesummen lyder på 5,2 mio. kr., og ADD’s egenkapital er ved udgangen af 2019 1,8 mio. kr.  
 
 
Økonomiske forventninger til 2020 
ADD modtager som følge af udlodningsloven en andel af overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og udbyttet 
Det Danske Klasselotteri A/S. Efter lovens ikrafttrædelse i 2018 har ADD fået et forventeligt stabilt indtægts-
grundlag på det nuværende niveau.  
 
ADD vil fortsat forfølge mulighederne for at styrke det danske arbejde for fremme af integriteten i 
idrætten ved at søge projekttilskud fra Kulturministeriet, men for eksempel også ved at søge mere stabil 
støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet end via de nuværende projekttilskud, da fitnessdoping og konse-
kvenserne heraf er samfundsmæssigt sundhedsproblem, som kræver vedvarende og langsigtet arbejde at 
forebygge og håndtere. 
 
Det kan i den forbindelse bemærkes, at ADD i 2018-19 og 2019-20 har modtaget supplerende 
øremærkede driftstilskud på henholdsvis 0,6 mio. kr. fra Kulturministeriet, som giver 
mulighed for at prioritere yderligere initiativer til fremme af integritet i idrætten, herunder navnlig 
udviklingsinitiativer inden for antidoping, kampen mod matchfixing mv. Det øremærkede driftstilskud 
for 2019-20 er delvist omsat til aktiviteter i 2019 og bliver omsat til yderligere aktiviteter i 2020. ADD forventer 
umiddelbart at modtage et øremærket driftstilskud 2020-21 i størrelsesordenen 0,5 mio. kr.  
 
I lighed med 2019 forventer ADD i 2020 at modtage 0,5 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til at fore-
bygge motionsdoping.   
 
I 2020 vil ADD desuden fortsat forsøge at skaffe midler til projektet ”Naturlige kropsidealer og øget mental 
sundhed for unge - Et banebrydende koncept, der kommer hele vejen rundt” via fonde eller statslige puljer.  
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Bilag 1: Kerneopgaver, resultatmål og operationelle mål  
 
Kerneopgave Resultatmål  Operationelle mål  Måltal og milepæle 

2019 2020 2021 2022 

1. Dopingkontrol og 

forebyggelse inden 

for den organiserede 

idræt  

1.1 ADD vil gennem et ef-

fektivt dopingkontrolpro-

gram beskytte den rene id-

rætsudøver.  

 

1.1.1. Udvikle individuel risiko-

vurdering som metode til 

målretning af dopingkontrol.  

Udvikling af meto-
den.  
 

Implementering af 
metoden.  

Redegørelse for me-
todens effekt. 

Mål opstilles ul-
timo 2021.  

1.1.2 Sikre et professionelt 

korps af dopingkontrollanter  

100 % har en per-
formance på god 
(4) eller derover i 
forbindelse med 
monitorering.  

 100 % har en perfor-
mance på god (4) el-
ler derover i forbin-
delse med monitore-
ring.  

 

1.1.3 Implementere dried 

blood spots metoden 

 Alle blod-kontrol-
lanter uddannes i 
dried blood spots 
metoden.  

  

1.1.4 Sikre effektiv testning 

af danske udøvere internatio-

nalt    

Samarbejdsaftale 
indgås med Inter-
national Testing 
Agency (ITA). 
 

 Intern evaluering af 
effekten af samar-
bejdsaftalen med ITA 

 

1.1.5 Løfte kvaliteten af sam-

arbejdsaftaler med idrætsor-

ganisationer uden for para-

plyorganisationerne.  

Udvikle ny kon-
traktmodel, der 
løfter kvaliteten og 
sikrer den gensidig 
forpligtigelse. 
 

Opdatere alle kon-
trakter i overens-
stemmelse med ny 
kontraktmodel. 
Afdækning af hvilke 
potentielle samar-
bejdsaftaler, det er 
relevant at indgå.  

Aktivitetstal + moni-
torering af eksiste-
rende samarbejdsaf-
taler  

Aktivitetstal + 
monitorering af 
eksisterende 
samarbejdsafta-
ler 

1.2 ADD vil med bæredyg-

tigt forebyggende 

1.2.1 Udvikle effektivt uddan-

nelsesprogram, målrettet 

 Uddannelsespro-
gram er 
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antidopingarbejde fremme 

fair konkurrence. 

 

talent- og eliteudøvergrup-

per og deres støtteperso-

nale. 

færdigudviklet og 
testet blandt rele-
vante partner. 

1.2.2 Anvende risikovurdering 

som redskab i afdækning af 

behovet for uddannelse i de 

respektive målgrupper i 

idrætten. 

Udvikle metode til 
anvendelse af risi-
kovurdering til af-
dækning af beho-
vet for uddannelse.   

Implementering Mål opstilles ultimo 
2020. 

 

1.2.3 Udvikle ny medicin-app  App udviklet og ud-
givet  

Mål opstilles primo 
2020:  
Baseline-bruger-
undersøgelse gen-
nemføres på ud-
bredelse og til-
fredshed. 
  

  

2. Dopingkontrol og 

forebyggelse i fit-

nessmiljøer 

2.1 ADD vil gennem en tid-

lig, målrettet forebyggel-

sesindsats fremme sunde 

trænings- og fitnessmil-

jøer samt fremme sunde 

og realistiske kropsidealer 

 

2.1.1 Antal gennemførte be-

søg i fitnesscentre  

 

Min. 1.000 
 
 

Min. 1.000 
 
 

Min. 1.000  
 
 

 

Min. 1.000 
 
 

2.1.2 Sikre et professionelt 

korps af fitnesskonsulenter  

100 % har en per-
formance på god 
(4) eller derover i 
forbindelse med 
monitorering.  

 100 % har en perfor-
mance på god (4) el-
ler derover i forbin-
delse med monitore-
ring. 

 

2.1.3 Udvikle ny interventions-

model for forebyggende ind-

satser 

 Evaluering gen-
nemført (ph.d). 

Ny interventionsmo-
del færdigudviklet 
(ph.d). 

Implementering 
af interventions-
model gennem-
ført 

2.1.4 Antal nye kommuner pr. 

år, hvor ADD har udviklet 

1 2  2 2 
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partnerskaber om unges 

mentale sundhed, forebyg-

gelse og sundhedsfremme.  

 

3. Efterforskning og 

indbringelse af do-

pingsager - og forun-

dersøgelser matchfi-

xing sager 

3.1 ADD vil sikre et analy-

tisk baseret efterret-

nings- og efterforsknings-

grundlag med henblik på at 

understøtte, målrette og 

gennemføre ADD’s antido-

ping- og matchfixingaktivi-

teter, herunder forunder-

søgelser af matchfixings-

ager.  

3.1.1 Udvikle bedre indberet-

ningsformat og -kultur.   

Implementering af 
indberetningsmo-
dul i MODOC. (pa-
pirløs dopingkon-
trol-system). 
 
 

Gennemføre efter-
retningsuddan-
nelse for alle kon-
trollanter og kon-
sulenter.  

  

3.1.2 Antal indberetninger i alt Aktivitetstal* Aktivitetstal Aktivitetstal Aktivitetstal 

3.1.3 Andel dopingsager hvor 

dømmende myndigheder føl-

ger ADD’s juridiske anbrin-

gender 

 

Min. 90 % Min. 90 % Min. 90 % Min. 90 % 

3.1.4 Evaluering af ADD’s ef-

terretning- og efterforsk-

ningsindsats bl.a. ved inddra-

gelse af ADD’s samarbejds-

partnere med en samarbejds-

aftale.  

  Evaluering iværksat. Evaluering fær-
diggjort og tiltag 
på baggrund af 
resultater udvik-
les.  

3.1.5. Evaluering af matchfi-

xing platformen 

 Evaluering iværk-
sat  og gennemført 

Eventuel opstilling af 
nye operationelle mål 
for 2022. 

 

4. Fremme forskning 

og udvikling på antido-

pingområdet  

4.1 ADD vil sikre, at det 

danske antidopingarbejde 

og udviklingen heraf tager 

udgangspunkt i den nyeste 

viden på området. 

 

4.1.1 Midler tildelt forsknings- 

og udviklingsprojekter mål-

rettet strategisk vigtige an-

tidopingområder   

1 mio. kr. 1 mio. kr. 1 mio. kr. 1 mio. kr. 

4.1.2 Dele nyeste viden og 

forskningsresultater med 

Afholde forsk-
ningskonference 
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offentligheden og forsk-

ningsmiljøer. 

 

om fitness og fol-
kesundhed.  

5. Internationalt sam-

arbejde 

5.1 ADD vil arbejde interna-

tionalt for harmonisering 

af antidopingarbejdet i in-

ternational idræt og prio-

riteringen af good gover-

nance  

 

5.1.1 Understøtte udviklingen 

af integritetsarbejdet i orga-

nisationer og lande, hvor ind-

satsen er mindre udviklet.  

 

Min. et besøg på 
Færøerne om året, 
herunder uddan-
nelse af kontrol-
lanterne på Færø-
erne.  

Min. et besøg på 
Færøerne om året, 
herunder uddan-
nelse af kontrol-
lanterne på Færø-
erne. 
 
Samarbejdsaftale 
indgås med Grøn-
land. 

Min. et besøg på Fæ-
røerne om året, her-
under uddannelse af 
kontrollanterne på 
Færøerne. 

Min. et besøg på 
Færøerne om 
året, herunder 
uddannelse af 
kontrollanterne 
på Færøerne. 

5.1.2 Antal efterspørgsler på 

vidensdelingsbesøg hos ADD  
Aktivitetstal** Aktivitetstal  Aktivitetstal  Aktivitetstal  

5.1.3 Etablere good gover-

nance som prioriteret samar-

bejdsområde blandt centrale 

nationale og internationale 

aktører i og omkring idræt-

ten.  

 

Bidrage til Eras-
mus+ projekt. 

Bidrage til Eras-
mus+ projekt.  

Udvikle politik for 
good governance i 
ADD på baggrund af 
anbefalinger fra 
Erasmus+-projektet. 

Implementere 
politik for good 
governance i 
ADD, samt ud-
brede anbefalin-
gerne fra Eras-
mus+-projektet 
og ADD’s politik 
som eksempel på 
good practice. 
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* Antallet af indberetninger afhænger i høj grad af antal dopingsager. Der er derfor ikke opstillet mål for antallet, men det årlige antal indberetninger opgøres i ADD’s 
årsrapport mhp. at gøre det muligt at følge udviklingen på området.  
** ADD arbejder ikke målrettet med at tiltrække vidensdelingsbesøg. Der er derfor ikke opstillet mål for antallet, men det årlige antal besøg opgøres i ADD’s årsrapport 
som en indikator på ADD’s position internationalt.  
ADD opstiller i sin årsrapport følgende nøgletal: Antal dopingprøver og positive sager i den organiserede idræt og i fitnesscentre. Disse nøgletal indgår ikke i de operati-
onelle mål, da de ikke i sig selv er en indikator for kvalitet i ADD’s arbejde.    
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Bilag 2: Dopingkontrol i den organiserede konkurrenceidræt 2019 
 

Kvinder 
 I konkurrence I konkurrence 

total 

Uden for konkur-
rence Uden for konkur-

rence total Total Hovedtotal 
Idræt Blod Blodpas Urin Blod Blodpas Urin 
Amerikansk fodbold          43 
Atletik 1  12 13 2 8 13 23 36 115 
Badminton   2 2  4 13 17 19 62 
Basketball          36 
Boksning     1  2 3 3 38 
Bordtennis   4 4     4 9 
Brydning       1 1 1 40 
Bueskydning   3 3     3 8 
Cykling   20 20 3 9 10 22 42 316 
Fodbold          139 
Golf   4 4     4 9 
Gymnastik   6 6     6 15 
Håndbold   12 12   4 4 16 89 
Ishockey          104 
Judo 1  1 2   2 2 4 15 
Kano/kajak   4 4 5 22 22 49 53 84 
Karate   1 1   1 1 2 10 
Kickboxing       2 2 2 27 
Motocross          14 
Orienteringsløb   1 1 1 9 9 19 20 39 
Parasport   2 2   1 1 3 13 
Roning   10 10 1 25 25 51 61 142 
Rugby          42 
Rulleskøjteløb          4 
Sejlads   1 1 2  3 5 6 10 
Skydning   5 5     5 14 
Sportsdans   2 2   6 6 8 13 
Sportsdykning          2 
Styrkeløft    2 2 10  17 27 29 118 
Svømning 1 1 4 6 12 26 35 73 79 134 
Taekwondo 1  7 8     8 20 
Tennis   1 1 2 3 3 8 9 15 
Triatlon 1  25 26 5 15 19 39 65 176 
Volleyball       1 1 1 28 
Vægtløftning   9 9 7  7 14 23 85 
Hovedtotal 5 1 138 144 51 121 196 368 512 2.028 
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Mænd 

 I konkurrence I konkurrence 
total 

Uden for konkur-
rence Uden for konkur-

rence total Total Hovedtotal 
Idræt Blod Blodpas Urin Blod Blodpas Urin 
Amerikansk fodbold 2  18 20   23 23 43 43 
Atletik 1  23 24 1 17 37 55 79 115 
Badminton   3 3 4 17 19 40 43 62 
Basketball   18 18 3  15 18 36 36 
Boksning   16 16 1  18 19 35 38 
Bordtennis   3 3   2 2 5 9 
Brydning   9 9 3 5 22 30 39 40 
Bueskydning   5 5     5 8 
Cykling   85 85 23 77 89 189 274 316 
Fodbold   72 72 6  61 67 139 139 
Golf 1  4 5     5 9 
Gymnastik   9 9     9 15 
Håndbold   36 36 3  34 37 73 89 
Ishockey   49 49 6  49 55 104 104 
Judo   3 3 1  7 8 11 15 
Kano/kajak 4  8 12 3 6 10 19 31 84 
Karate 2  3 5   3 3 8 10 
Kickboxing   2 2 1  22 23 25 27 
Motocross   13 13   1 1 14 14 
Orienteringsløb   5 5  7 7 14 19 39 
Parasport   5 5  2 3 5 10 13 
Roning   25 25 9 21 26 56 81 142 
Rugby 1  12 13 1  28 29 42 42 
Rulleskøjteløb   4 4     4 4 
Sejlads       4 4 4 10 
Skydning   9 9     9 14 
Sportsdans   2 2   3 3 5 13 
Sportsdykning   2 2     2 2 
Styrkeløft  4  26 30 14  45 59 89 118 
Svømning 2  11 13 7 11 24 42 55 134 
Taekwondo 1  10 11   1 1 12 20 
Tennis   2 2   4 4 6 15 
Triatlon 1  30 31 12 17 51 80 111 176 
Volleyball   14 14 1  12 13 27 28 
Vægtløftning   16 16 8 2 36 46 62 85 
Hovedtotal 19 0 552 571 107 182 656 945 1.516 2.028 
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Bilag 3: Bestilte prøver 2019 
 
Regi Bestilt af Blod Urin I alt  

Internationale forbund og 
antidopingorganisationer   I konkurrence Uden for 

konkurrence I konkurrence  Uden for 
konkurrence   

  Badminton World Federation 0 21 23 21 65 
  International Testing Agency        3 3 
  Athletics Integrity Unit    56 12 3 71 
  European Handball Federa-

tion      18 8 26 

  International Handball Fed-
eration 4   45   49 

  Union Cycliste Internationale 
(UCI)     35   35 

  World Curling Federation      4   4 
  IRONMAN   2 12 2 16 
  World Underwater Federa-

tion 1   3   4 

  International Wheekchair 
Rugby Federation 2   6   8 

  International Ice Hockey Fe-
deration        5 5 

  Doping Authority Nether-
lands       1 1 

I alt   7 79 158 43 287 
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Nationale og internationale 
idrætseventarrangører   I konkurrence Uden for 

konkurrence I konkurrence  Uden for 
konkurrence   

  Dansk Atletik (DAF)     35   35 
  Sparta     11   11 
  PostNord Danmark Rundt     18   18 
  Dansk Styrkeløft Forbund     22   22 
  Team Almeborg Bornholm     1   1 
I alt    0 0 87 0 87 
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Bilag 4: Medicinske dispensationer (TUE) 2019 
 

Antal medicinske dispensationer (TUE) udstedt af Anti Doping Danmark. 
 

Indholdsstof Lidelse Antal 

Terbutalin og vilanterol Astma 22 

Methylphenidat m.fl. ADHD 9 

Prednisolon eller lignende tabletbehandling Betændelsestilstand 10 

Insulin Diabetes 6 

Øvrige - 15 

Total  62 
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Årsregnskab 
 

Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten for Anti Doping Danmark for 1. januar – 31. december 2019 er aflagt efter samme regnskabs-
praksis som sidste år og er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010, kap. 2 og 6.  
 
 
Resultatopgørelse 
Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet efter 
aktiviteter. 
 
 
Balancen 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af 
forventet tab. 
 
Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi, svarende til nominel værdi. 
 
Bevillinger til forsknings- og udviklingsvirksomhed 
Bevillinger til forsknings- og udviklingsvirksomhed omkostningsføres på tidspunktet for bevillingen. 
 
Anlægsaktiver 

Anlægsaktiver udgiftsføres fuldt ud ved indkøb. 
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Resultatopgørelse  

t.kr. Note 2019 
Budget 

2019  2018      
Indtægter     
Kulturministeriet, driftstilskud  25.171 25.196 24.972 
Tilskud, SUM 2018/2020  1 500 500 500 
DFHO Samarbejdsaftaler  601 570 629 
Satspuljemidler – kommune  0 0 762 
Tilskud, KUM - National platform mod match-

fixing  0 0 19 
Tilskud, KUM - Erhvervsskoleprojekt   0 0 65 
Tilskud, KUM – Øremærket driftstilskud 17/18   0 0 946 

- Registerstudie  0 0 200 
Tilskud, KUM – Øremærket driftstilskud 18/19  2 512 585 73 
Tilskud, KUM – Øremærket driftstilskud 19/20  3 379 0 0 
Øvrige indtægter  1.623 1.190 1.602      
Indtægter i alt  28.786 28.041 29.768      
 
 
Omkostninger 

    

Bestyrelse 4 375 353 350 
Administration & ledelse 5 4.060 4.255 4.224 
Dopingkontrol 6 11.738 11.248 12.232 
Forebyggelse 7 5.420 5.322 5.440 
Kommunikation & IT 8 4.418 3.421 2.861 
Forskning og udvikling 9 1.418 1.100 1.785 
Internationalt samarbejde 10 266 314 290 
Efterforskning og sagsbehandling 11 1.173 1.192 1.352 
National platform mod matchfixing 12 707 747 716      
Omkostninger i alt  29.575 27.952 29.250      
Årets resultat  -789 89 518      
Resultatdisponering     
Overført til egenkapital  -789 89 518      
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Balance  
    
t.kr. Note 2019 2018     
AKTIVER    
Omsætningsaktiver 
 

   

Tilgodehavender    
Tilgodehavende, debitorer  262 186 
Forudbetalt  148 117 
Tilgodehavender, diverse   72 0     
Tilgodehavender i alt   482 303 

     
Likvide beholdninger  4.739 7.806 

     
Omsætningsaktiver i alt  4.739 7.806 

     
AKTIVER I ALT   5.221 8.109     
 
 
  

  

PASSIVER 
 

   

Egenkapital    
Egenkapital, primo  2.600 2.082 
Overført resultat  -789 518     
Egenkapital i alt  1.811 2.600     
 
Gældsforpligtelser  
 
Langfristede gældsforpligtelser   

  

Feriepengeforpligtelse  388 0 
Anden gæld  240 0     
  628 0 

 
 
Kortfristede gældsforpligtelser  
Leverandører af varer og tjenesteydelser 

  
 

374 

 
 

1.595 
Forudmodtaget tilskud:    
- Kulturministeriet – Erhvervsskoleprojekt  0 94 
- Kulturministeriet – Øremærket driftstilskud 18/19   0 512 
- Kulturministeriet – Øremærket driftstilskud 19/20   
- Øvrige  

 209 
13 

0 
150 

Feriepengeforpligtelse  1.443 1.401 
Anden gæld  1.371 1.757     
 
 

 2.782 5.509 
    
Gældsforpligtelser i alt 
 
 
PASSIVER I ALT 

 3.410 
 
 

5.221 

5.509 
 
 

8.109     
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Noter 
 

1 Forebyggelse af dopingmisbrug 2019  
(1-1010-308/52)  
t.kr. Budget 2019 
   

 
Tilskud Sundhedsstyrelsen (SUM)  
Tilskud, SUM 2018-2020 500 500 
   
   
Omkostninger   
Projektledelse 216 308 
Rejser og transport 500 419 
Serviceydelser, herunder konsulentbidrag m.v.  1.754 1.987 
   
Omkostninger i alt 2.470 2.714 
   

   
Netto -1.970 -2.214 
   

Delprojektet afsluttes ultimo 2020. 
Omkostninger indgår i Fitnesskonceptet i note 7 samt andel af gager i note 7. 

 

 

2 Øremærket driftstilskud for 2018-2019 
(AIF80.2018-0002) 
t.kr. Budget 2019 2018 I alt 
     
      
Tilskud Kulturstyrelsen kr. 585.000 
(Til fremme af integritet og sundhed i idræt) 585 

 
512 73 585 

     

     
Omkostninger     
Videreudvikling af medicin-app 200 481 0 481 
Udvikling af papirløs dopingkontrol 70 20 0 20 
Udvikling af metode og indsats for individuel 
risikovurdering af danske konkurrenceid-
rætsudøvere 95 55 34 89 
Videreudvikling af ADD’s efterretningsdata-
base med henblik på målrettet brug af infor-
mation fra sociale medier 40 0 39 39 
Forskningskonference vedrørende motions-
doping og folkesundhed og udvikling af ind-
satsen på området 260 206 0 206 
     
Omkostninger i alt 665 762 73 835 
     

     
Netto -80 -250 0 -250 
     
     
Projektet er afsluttet ultimo 2019. 
Omkostninger indgår i note 6, 7 og 8.  



 

Side 55 af 57 

3 Øremærket driftstilskud for 2019 – 2020 
(AIF80.2019-0001) 
t.kr. Budget 2019 
   
    
Tilskud Kulturstyrelsen kr. 588.000 
(Til fremme af integritet og sundhed i idræt) 588 

 
379 

   

   
Omkostninger   
Videreudvikling af medicin-app 358 363 
Udvikling af papirløs dopingkontrol til brug 
uden for den organiserede idræt 230 16 
   
Omkostninger i alt 588 379 
   

   
Netto 0 0 
   
   
Projektet afsluttes ultimo 2020.  
Omkostninger indgår i note 7 og 8.  

 

t.kr. 2019 
Budget 

2019 2018     
4 Bestyrelse 

Honorar 342 335 335 
Møder og rejser 31 16 13 
Forsikring  2 2 2     
 375 353 350     

5 Administration & ledelse 
Gager 2.567 2.722 2.264 
Møder og rejser 50 58 72 
Repræsentation 6 20 27 
Kontorhold 215 183 283 
Husleje 546 560 547 
Bank og forsikring 143 140 137 
Advokat- og konsulentbistand 65 80 138 
Regnskab og revision 181 172 160 
Personale 131 135 134 
Kompetenceudvikling 92 85 56 
Udvikling af kontormiljø 64 100 406     
 4.060 4.255 4.224     
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t.kr. 2019 
Budget 

2019 2018     
6 Dopingkontrol 

Gager 2.536 2.501 2.164 
Møder og rejser 134 120 169 
Honorar, kontrollanter 2.384 2.000 2.323 
Kørsel kontrollanter/koordinatorer 508 425 446 
Kompetenceudvikling 147 115 104 
Materiale og udstyr 569 566 1.382 
Prøveforsendelse 667 600 617 
Analyse 4.490 4.540 4.674 
Kvalitetssikring 0 0 45 
Medicinske dispensationer (TUE-komité) 74 169 116 
NAPMU-samarbejde 229 212 192     
 11.738 11.248 12.232     

7 Forebyggelse 
Gager 2.470 2.495 2.159 
Møder, rejser og kontorhold 112 72 89 
Kompetenceudvikling 90 100 26 
Forebyggelsesaktiviteter 391 400 319 
Fitnesskoncept (inkl. SUM-aktiviteter 2018-20) 2.357 2.255 2.105 
Kommuneprojekt 0 0 677 
Erhvervsskoleprojekt 0 0 65     
 5.420 5.322 5.440     

8 Kommunikation & IT 
Gager 2.039 2.115 1.674 
Møder, rejser og kontorhold 6 10 3 
Kompetenceudvikling 106 70 8 
Ekstern kommunikation 1.566 485 431 
Intern kommunikation 115 100 150 
Medieovervågning 76 85 77 
IT 464 506 489 
Informationssikkerhed 46 50 29     
 4.418 3.421 2.861     

 

9 Forskning og udvikling 
Forskningsbevillinger 1.388 1.085 1.765 
Møder og rejser 30 15 20 
Tilbageførte forskningsbevillinger 0 0 0     
 1.418 1.100 1.785     
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t.kr. 2019 
Budget 

2019 2018     

10 Internationalt samarbejde 
Møder og rejser 212 234 239 
INADO-medlemskab 54 80 51     
 266 314 290     

11 Efterforskning og sagsbehandling 
Gager 921 895 887 
Møder, rejser og kontorhold 66 36 33 
Kompetenceudvikling 0 0 0 
IT 186 261 432     
 1.173 1.192 1.352     

12 National platform mod matchfixing 
Gager  606 599 584 
Møder, rejser og kontorhold 25 42 37 
Kompetenceudvikling 0 30 0 
IT 76 76 95     
 707 747 716     
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