
 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 
Forskningsudvalgsmøde 

Den 12. juni 2018 kl. 9.00-11.30 

Søndre Campus (Amager) - 2. Sal i bygning 5C, lokale 23 

_________________________________________________________________ 

Dagsorden 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Deltagere: Mette Hartlev (MH), Marie Overbye (MO), Malene Johannisson (MRJ), Thomas Kamm Ringsted 

(TKR) og Jakob Mørkeberg (JMO) 

Afbud:  Kim Dalhoff (KD) og Michael Ask (MA) 

 

 

• Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (MH) 
Godkendt uden kommentarer 
 

• Gennemgang af forskningsansøgninger (ALLE) 
ADD havde modtaget fem ansøgninger, som alle blev gennemgået. Da MA og KD var fraværende blev det 
vedtaget af de tilstedeværende indstillede projekter til MA og KDs godkendelse: 
 

• Pia Vivian Pedersen: Youth and fitness doping: qualitative exploration of the social context of fitness 
doping.  
Samlet budget: 980.220. Besluttet at bevilge 200.000 kr. Hvis projektet ikke kan gennemføres i sin 
oprindelige form med eller uden medfinansiering fra andre midler, vil ADD efterspørge en revideret 
projektbeskrivelse med fokus på gruppen ’Significant others’. 
 

• Stine Frydendal Nielsen: Does existing anti-doping learning strategies alter doping perception and body 
images among young people.  
Evaluering af effekten noget af ADDs uddannelsesmateriale. Besluttet at bevilge det ansøgte beløb på 
199.429 kr. 
 
 



• Michelle Lindop: Social and Cultural Factors Influencing Steroid Usage in the Fitness Community in 
Denmark. 
Ansøgningen var hovedsageligt en beskrivelse af et allerede skrevet speciale. Ingen bevilling.  
 

• Dorthe Brogård Kristensen: Optimization: the case of fitness 
Grundet den manglende kobling mellem brug af diverse teknologier til præstationsoptimering og anti 
doping blev det besluttet ikke at bevilge penge til projektet. 
 

• Parisa Gazerani: Biomarkers of doping in exhaled breath 
Falder udenfor fokusområderne på forskningsopslaget og ansøgningen var desuden meget ukonkret ift. 
metode og realisering af projektet. Ingen bevilling. 
 
 
Efter godkendelse fra MA og KD, udfærdiger JMO bevillings- og afslagsbreve til ansøgerne. 

 
• Næste møde (ALLE) 

Fastlagt d. 15.11 kl. 9.30-11.30 hos Mette. 
 

• Evt. (ALLE) 
Det blev besluttet at afholde en ekstra ansøgningsrunde i 2018 med ansøgningsfrist d. 2. november. Der 
er 400.000 kr. til uddeling, og det vil være en åben pulje. 

 


