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Økonomi: Årsrapport 2020 og kvartalsregnskab 1Q21 

Beslutning 

 

 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen: 

1. Drøfter, godkender og underskriver Årsrapport 2020.  

2. Drøfter, godkender og underskriver Revisionsprotokollat 2020.  

3. Tager orienteringen om ADD’s kvartalsregnskab 1. kvartal 2021 til efterretning 

4. Drøfter og vedtager det reviderede budget for 2021 som forelagt. 

 

2.1 Årsregnskab 2020 

Årsrapporten indeholder en ledelsesberetning og et årsregnskab. Ledelsesberetningen indeholder en 

beskrivelse af grundlaget for ADD’s virke og afrapportering på ADD’s rammeaftale med Kulturministeriet og 

strategi samt andre gennemførte aktiviteter i det forgangne år. Årsregnskabet anskueliggør ADD’s indtægter 

og redegør for anvendelsen af ADD’s midler, herunder redegøres der i årsregnskabets noter for 

anvendelsen af projekttilskud i 2020.  

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Anti Doping Danmarks anliggender og skal sørge for en 

forsvarlig organisering af ADD’s virksomhed jf. bestyrelsens forretningsorden, hvorfor 

bestyrelsesmedlemmerne underskriver årsrapporten via ledelsespåtegningen. Bestyrelsen fastlægger i løbet 

af året ADD’s strategiske prioriteringer og rammerne for ADD’s økonomi via de årlige budgetter, revidering af 

disse i forbindelse med sekretariatets præsentation af kvartalsregnskaber og godkender efter afslutning af 

året årsrapporten, som rummer ledelsesberetningen og årsregnskabet. 

Det oprindeligt budgetterede for 2020 og resultatet for året behandles og sammenholdes på et overordnet 

niveau i årsrapportens kapitel 7. Som bilag til dette bestyrelsesmødemateriale er desuden vedhæftet et mere 

detaljeret regnskab til bestyrelsen, hvori der er oplysninger om årets resultat i forhold til det senest 
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reviderede budget i forbindelse med kvartalsregnskabet for tredje kvartal i 2020. I gennemgangen af 

årsregnskabet nedenfor vil regnskabets faktiske omkostninger for 2020 sammenholdes med dette senest 

reviderede budget. Afvigelser og konklusioner i dette covernotat kan derfor også afvige en smule fra 

årsrapporten, da sammenligningsgrundlaget er forskelligt – hhv. oprindeligt budget 2020 og revideret budget 

ved udgangen af 3Q20. 

En mere detaljeret beskrivelse af de revideringer af budgettet, der er foretaget i løbet af 2020 kan ved 

interesse findes i covernotater fra bestyrelsesmøderne i 2020 på ADDin. 

Det kan til årsregnskabet 2020 bemærkes, at: 

Resultat 

Regnskabet udviser et resultat på 292 t.kr. mod 214 t.kr. budgetteret og dermed en positiv afvigelse på 78 

t.kr. Resultatet påvirker den aktuelle egenkapital, som hæves fra 1.812 t.kr. til 2.104 t.kr. 

Indtægter 

Indtægterne var i 2020 på 28.689 t.kr. mod 28.466 t.kr. budgetteret, hvilket er en positiv afvigelse på 223 t.kr. 

Over året har der været 591 t.kr. mindre end oprindeligt budgetteret i indtægter fra bestilte prøver. Samtidig 

har indtægter fra det øremærkede driftstilskud 19/20 på 209 t.kr. og øremærkede driftstilskud 20/21 på 445 

t.kr., samt tilskud fra WADA på 257 t.kr. til projekter inden for dried blood spots, påvirket resultatet positivt. 

Omkostninger 

Omkostningerne var i 2020 28.397 t.kr. mod 28.252 t.kr. budgetteret og dermed en samlet negativ afvigelse 

på 145 t.kr. Dette skyldes især store afvigelser på Idræt og Fitness & Folkesundhed, som beskrives 

nedenfor. 

Idræt  

• Gager: Regnskabet viser et positivt resultat på 148 t.kr. Dette skyldes, at forskningsudvalget i 2020 

bevilgede 150 t.kr. til et forskningsprojekt til undersøgelse af dried blood spots i fitness udført af 

ph.d. Sara Solheim hos ADD. De 150 t.kr. skulle dække gageposter til Sara. De ekstra 

gageomkostninger blev tilføjet budgettet, men der blev ikke budgetteret med indtægten i form af 

forskningsbevillingen. 

• Dopingkontrollanter: Afvigelsen på 102 t.kr. skyldes primært revidering af budgettet tilbage i Q2 

2020, hvor budgettet blev sat markant ned med forårets nedlukning. Her underbudgetterede man 

med knap 100 t.kr., da kontrollanterne kom i gang med den tillempede testmetode og øget 

kontrolaktivitet hurtigere end forventet. Derudover er der mindre kvartalsvise afvigelser, bl.a. øgede 

omkostninger ved flere bestilte prøver end forventet, da hele EM i håndbold for kvinder blev afviklet i 

Danmark i december 2020 (og ikke som oprindeligt planlagt delt mellem Danmark og Norge) og 

ADD blev booket til at foretage alle dopingprøver. Dette har både bidraget til øgede indtægter for 

bestilte prøver, men også øgede udgifter til dopingkontrollanter og analyser. 
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• Forebyggelse: Afvigelsen på minus 92 t.kr. skyldes primært at arbejdet med den e-læringsplatform, 

der skal lægge rammen for ADD’s onlineuddannelse af udøvere, er udsat til 2021. 

• Analyse: Afvigelsen på minus 484 t.kr. skyldes primært en regnefejl, der skete i foråret 2020, hvor 

analysebudgettet blev genberegnet og kraftigt nedskrevet grundet Corona og nedlukning, men som 

først blev opdaget i slutningen af året. Regnefejlen betød, at der i henholdsvis 3. og 4. kvartal blev 

budgetteret med minus 133 t. kr. i stedet for plus. Fejlen blev opdaget i slutningen af regnskabsåret, 

hvorefter der er korrigeret for den. Ekstra bestilte prøver i december 2020 til EM i håndbold for 

kvinder har ligeledes bidraget til øgede analyseudgifter. 

 

Fitness & Folkesundhed 

• Dopingkontroller (materiale og udstyr): Afvigelsen på 63 t.kr. skyldes primært at nedlukning af 

fitnesscentrene i december 2020 betød reducerede udgifter til dopingkontroller, herunder porto i 

forbindelse med forsendelse af dopingprøver. 

• Forebyggelse (materiale og udstyr): Afvigelsen på 71 t.kr. skyldes at ADD planlagde med 50 t.kr. til 

udarbejdelse af materiale til sundhedsplejerskernes arbejde. Aktiviteten og omkostninger hertil er 

rykket til 2021. Derudover blev udvikling af kampagneaktiviteter ikke gennemført i 2021 grundet 

COVID-19. 

• Analyse: Afvigelsen på 99 t.kr. skyldes primært, at nedlukning af fitnesscentrene i december 2020 

betød reducerede udgifter til analyse af prøver. 

 

Kommunikation & IT 

• Ekstern kommunikation: Årsagen til afvigelsen på 60 t.kr. skyldes færre omkostninger til løbende IT-

relaterede driftsopgaver, som ikke allerede er taget højde for andre steder i budgettet. Posten er 

nedjusteret i 2021. 

• Intern kommunikation og informationssikkerhed: ADD har i 2021 brugt 71 t.kr. mere end budgetteret 

på Intern kommunikation og informationssikkerhed. Herunder ligger en lang række poster og mindre 

afvigelser, men den største enkeltstående post er omkostninger til at understøtte hjemmearbejde for 

sekretariatets medarbejdere i 4. kvartal af 2020 i forbindelse med af Corona, men som også 

påtænkes benyttet i højere grad end tidligere efter Corona. 

 

Tilskud fra Sundhedsstyrelsen til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 

ADD modtager særskilte tilskud fra Sundhedsstyrelsen og Kulturministeriet. Den økonomiske afrapportering 

af disse tilskud sker i særskilte regnskabsnoter, som ligger i forlængelse af ADD’s hovedregnskab. For disse 

tilskud gælder, at ADD i ansøgningerne har givet udtryk for, at i det omfang projekterne genererer 

omkostninger, der overstiger tilskuddets størrelse, egenfinansierer ADD denne difference, hvilket der er 

taget højde for i ADD’s hovedbudget. Dette gør sig særligt gældende for tilskuddet fra Sundhedsstyrelsen, 

hvor tilskuddet alene bidrager til en mindre andel af en større indsats på fitness- og folkesundhedsområdet, 
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men hvor det er vist i regnskabsnoten for tilskuddet, at der er flere omkostninger udover dem, som tilskuddet 

finansierer. 

 

2.2 Revisionsprotokollat 2020 

Revisionsprotokollatet er et kommunikationsværktøj, som revisoren benytter til at kommunikere med en 

virksomheds bestyrelse. Gennem revisionsprotokollatet kan bestyrelsen holde sig opdateret med, om der er 

nogle indførsler i protokollen, som de skal varetage. Indførsler kan eksempelvis være anbefalinger til 

forbedringer og forslag til eventuelle ændringer vedrørende virksomhedens økonomistyring eller bogføring. I 

revisionsprotokollatet for 2020 har revisionen ikke fundet anledning til at anbefale ændringer i ADD’s 

administration eller økonomiske forhold.  

Ved underskrivning af protokollatet bekræfter bestyrelsen, at de har læst protokollatet, og at bestyrelsen ikke 

har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser om formodede besvigelser. 

 

2.3 og 2.4 Kvartalsregnskab 1. kvartal 2021 og revidering af budget 2021 

I Budget 2021 er forudsætningen for gageposterne, at alle medarbejdere ud fra en gennemsnitsbetragtning 

får en 0,75 % lønstigning. Den konkrete fordeling efter MUS- og lønforhandlingssamtaler, som fandt sted 

ultimo 2020 og primo 2021, varierer dog, hvorfor der i det reviderede budget på de forskellige områders 

gageposter er taget udgangspunkt i dette nye udgangspunkt. 

ADD har de seneste år modtaget et øremærket driftstilskud fra Kulturministeriet til udviklingsorienterede 

aktiviteter. Det er endnu ikke endeligt afklaret om og i hvilket omfang, et sådan tilskud tilfalder ADD i 2021, 

hvorfor der heller ikke er taget højde for dette i budgettet. De umiddelbare forventninger og forsigtige skøn 

peger i retning af et tilskud i størrelsesordenen omkring 5-600 t.kr. i lighed med de seneste år. Sekretariatet 

forventer en afklaring i juni eller juli. 

Resultatet 

Resultatet er for perioden på 848 t.kr. mod 17 t.kr. budgetteret. Det reviderede budget for året udviser et 

forventet negativt resultat på -1.261 t.kr. Det betyder, at egenkapitalen forventes bragt fra 2,1 mio. kr. ved 

årets begyndelse til 843 t.kr. ved udgangen af 2021.  

Indtægter 

Indtægterne har i perioden beløbet sig til 7.012 t.kr. mod 7.334 t.kr budgetteret, som udgør en negativ 

afvigelse på 322 t.kr. For året samlet set er forventningen, at indtægterne bliver 501 t.kr. mindre end 

oprindeligt budgetteret. Ændringerne behandles nærmere nedenfor. 

• Tilskud SUM 2020-23 (0.02): ADD har de seneste tre år modtaget 500 t.kr. årligt fra 

Sundhedsstyrelsens pulje til sundhedsfremme, hvorfor der også blev budgetteret med et tilskud af 
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denne størrelse i 2021. ADD ansøgte om det maksimale beløb på 600 t.kr. årligt og fik bevilget det 

fulde tilskud, hvorfor indtægten er øget med 100 t.kr. i forhold til det budgetterede. 

• Fitness samarbejdsaftaler (0.03): Grundet nedlukning af fitnesscentre har ADD valgt at tilbagebetale 

kontingent og samarbejdsaftalegebyr til Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) og de 

fitnesscentre, som ADD har en samarbejdsaftale med direkte, fra 1. januar 2021 og frem til, at 

centrene åbner igen. Der er i budgettet beregnet med indtægter fra samarbejdsaftalerne fra 1. juni 

2021. Samtidig er den budgetterede indtægt ved indgåelse af nye samarbejder med yderligere 

fitnesscentre også slettet fra budgettet i både 1. og 2. kvartal. Dette betyder samlet set for året en 

nedskrivning fra 1.352 t.kr. til 733 t.kr. og dermed en negativ afvigelse på 619 t.kr. 

• Bestilte dopingkontroller (0.04): Der har i 1. kvartal af 2021 ikke været bestillinger på 

dopingkontroller, hvorfor denne post er nedjusteret til 0 kr. på indtægtssiden i 1. kvartal og revideret i 

de følgende kvartaler. 

• Tilskud KUM Evaluering matchfixingplatformen (0.08): Den nationale platform til bekæmpelse af 

matchfixing vil i 2021 blive evalueret og ADD er som sekretariat for platformen ansvarlig for 

gennemførsel af evalueringen. ADD modtager således tilskud på 150 t.kr. fra Kulturministeriet til 

betaling af ekstern evaluering. 

 

Omkostninger 

Administration & ledelse (2) 

• Gager: Hævet med 469 t.kr. for året. Dette skyldes forlængelse af Anna Dinesen 1. maj - 31. 

december 2021, der blev vedtaget på bestyrelsesmøde 4. februar 2021 samt i mindre grad 

lønudvikling. Budgetforøgelsen slår dog først igennem i 2. kvartal. 

• Advokat- og konsulentbistand: 0 kr. mod 60 t.kr. skyldes forskydning i periodiseringen af APV-

undersøgelserne. Budgettet øges med 57 t.kr. over året grundet udgifter til APV’en, som bestyrelsen 

godkendte på ADDin tidligere i april. 

 

Idræt (3) 

• Gager: Sænket fra 4.347 t.kr. til 4.256 t.kr. over året. Den positive afvigelse skyldes primært en 

kompensation på 97 t.kr., som DIF betaler ADD for udlån af medarbejder til at varetage Corona-

relaterede opgaver før og under OL i Tokyo. 

• Dopingkontrollanter: 500 t.kr. mod 673 t.kr. budgetteret. Den positive afvigelse på 173 t.kr. skyldes 

færre lønudgifter til kontrollanter pga. en kombination af ingen bestilte kontroller i 1. kvartal og færre 

dopingkontroller i eget program end estimeret. De færre kontroller i eget program skyldes 

udfordringer med at gennemføre kontroller i konkurrence i 1. kvartal, men forventes at blive 

indhentet senere på året. 
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• Dopingkontroller (materiale og udstyr): 195 t.kr. mod 87 t.kr. Den negative afvigelse skyldes, at der 

er købt kontroludstyr i 1. kvartal, der ellers var periodiseret til 2. kvartal.  

• Forebyggelse (materiale og udstyr): 0 kr. mod 113 t.kr. grundet forskydning i periodiseringen, da 

udgifter til uddannelsesplatformen falder senere i 2021 end budgetteret. 

• Analyse: 753 t.kr. mod 1.230 t.kr. Som på udgiftsposten for dopingkontrollanter skyldes den positive 

afvigelse på 477 t.kr. en kombination af ingen bestilte kontroller i 1. kvartal og færre dopingkontroller 

i konkurrence i eget program. 

 

Fitness & Folkesundhed (4) 

• Fitnesskonsulenter: 535 t.kr. mod 657 t.kr. Den positive afvigelse på 122 t.kr. skyldes, at der med 

nedlukkede fitnesscentre i hele 1. kvartal ikke har været udgifter til kørsel for fitnesskonsulenter. Da 

alle fitnesskonsulenter er ansat med fast ugentlige timetal, får de løn under hele perioden. 

• Forebyggelse (materiale og udstyr): reduceringen af budgettet over året med 143 t.kr. skyldes at 193 

t.kr. til fitnesskampagnen er flyttet fra 2021 til 2022, imens 50 t.kr. til udgifter til samarbejde med 

sundhedsplejersker til gengæld er flyttet fra 2020 til 2021. 

• Analyse: 84 t. kr. mod 165 t.kr. Den positive afvigelse på 81 t.kr. skyldes, at der med nedlukkede 

fitnesscentre i hele 1. kvartal ikke har været gennemført dopingkontroller og dermed analyser af 

dopingprøver. Analyseudgifterne er over året nedskrevet med 206 t.kr. grundet nedlukningen af 

fitnesscentre. 

 

Kommunikation & IT (5) 

• Ekstern kommunikation: Reduceringen af budgettet over året med 96 t.kr. skyldes en kombination af 

flere faktorer som aflysning af Play the Game-konferencen, som ADD ellers yder et bidrag til, 

besparelser ved ny samarbejdsaftale om medieovervågning samt reducering af posten for 

uforudsete IT-udgifter. 

• Intern kommunikation og informationssikkerhed: 300 t.kr. mod 211 t.kr. budgetteret. Den negative 

afvigelse på 89 t.kr. skyldes at ADD i første kvartal har investeret i nyt udstyr til afholdelse af 

videomøder samt support hos Siscon vedrørende IT-systemet ControlManager, som skal 

understøtte ADD’s arbejde med efterlevelse og dokumentation af GDPR- og 

informationssikkerhedskrav. 

 

Efterforskning og sagsbehandling (8) 

• IT: 0 kr. mod 145 t.kr. budgetteret skyldes forskydning i periodiseringen af StopDoping-platformen, 

hvor omkostningen falder senere end forventet. 
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National platform mod matchfixing 

• IT: 0 kr. mod 88 t.kr. budgetteret skyldes forskydning i periodiseringen af Stop Matchfixing-

platformen, hvor omkostningen falder senere end forventet. 

• Evaluering matchfixingplatformen: Ny note tilføjet budgettet på 188 t. kr. over året. Skyldes udgifter 

til evaluering af Matchfixingplatformen, der bliver afviklet i 2. kvartal.  

 

Bilag  

Bilag 1: Årsrapport 2020 

Bilag 2: Årsregnskab 2020  

Bilag 3: Revisionsprotokollat 2020 

Bilag 4: Kvartalsregnskab for 1Q samt revideret budget 2021. 
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Videreudvikling af papirløst dopingkontrolsystem (MODOC)  

Beslutning 

 

Indstilling 
Sekretariatet indstiller til, at bestyrelsen godkender finansiering på 200 t.kr. til videreudvikling af Anti Doping 

Danmarks (ADD) papirløse dopingkontrolsystem, MODOC, og dermed reviderer budgettet for 2021 og indfører 

omkostningen i det forelagte budget i forlængelse af mødet.   

 

 

Baggrund  
ADD’s dopingkontrol i idræt og fitness administreres pt. gennem to uafhængige systemer, ADDin og MODOC. 

ADDin er ADD’s oprindelige system, som bruges til at udbyde dopingkontroller til kontrollanter og 

fitnesskonsulenter, allokere interesserede kontrollanter/konsulenter til kontrolopgaver samt administrere 

lønindberetninger i forbindelse med gennemførte dopingkontroller i idræt såvel som fitness. MODOC er det 

papirløse dopingkontrolsystem, hvorpå selve dopingkontrollen udføres, og er blevet implementeret i 2018 i 

idrætten og i 2020 i fitness. Brugen af to uafhængige systemer er forbundet med en række 

uhensigtsmæssigheder. 

 

Den nuværende arbejdsgang for administratorerne af dopingkontrollerne i ADD’s sekretariat er tidskrævende, 

da det nuværende set-up kræver en del dobbeltarbejde, eftersom kontrollerne skal oprettes i begge systemer. 

Herunder ligger der en øget risiko for manuelle tastefejl og ikke mindst en risiko for, at data i systemerne ikke 

er ens. Dertil kommer, at performance på ADDin gradvist er dalet over tid, både pga. det store antal kontroller, 

der i dag ligger i systemet, men også pga. den IT-platform ADDin bygger på, som har rigtig mange år på 

bagen. Skulle dette forbedres vil det kræve omkodning af ADDin fra bunden. 

 

En videreudvikling af MODOC til at indeholde en forbedret udbud-og-påsættelsesfunktion af 

kontrollanter/konsulenter, en mere fleksibel lønindberetningsfunktion samt en monitoreringsfunktion af 

kontrollanternes aktivitet vil forbedre funktionaliteten af dopingkontroladministrationen betragteligt, reducere 

arbejdsbyrden for administratorer, forbedre monitoreringen af kontrollanter/konsulenter i forbindelse med 

kvalitetssikringen samt reducere antallet af fejl grundet den nuværende dobbeltindtastning af data. Det vil 
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samtidig overflødiggøre brugen af ADDin i denne sammenhæng, som i så fald kan blive et første skridt i retning 

af udfasning af systemet, som dog indtil videre også bruges til enkelte andre opgaver, for eksempel 

bestyrelsesmødemateriale. Disse øvrige opgaver kan dog også med tiden med fordel håndteres på anden vis. 

 

ADD har indhentet tilbud fra leverandøren Cannypack på, hvad en udvikling af en udbud-og-

påsættelsesfunktion af kontrollanter/konsulenter, en mere fleksibel lønindberetningsfunktion samt en 

monitoreringsfunktion af kontrollanterne i MODOC vil koste.  

 

Økonomi  
Det samlede tilbud for udviklingen af MODOC beløber sig til € 53.720,00 (se bilag 5). Eftersom systemet også 

benyttes af det tyske dopingkontrolfirma PWC, som samarbejder med Cannypack, og som tager flere 

dopingkontroller end ADD, har PWC indvilget i at betale 60 % af beløbet mens ADD vil betale de resterende 

40 % svarende til € 26.860 (inkl. moms) eller 200 t.kr. (valutakurs d. 21.04.2021). 

 

Der er ikke budgetteret med beløbet i 2021.  

 

Sekretariatet har en stærk formodning om, at ADD vil modtage øremærket driftstilskud 2021/2022 fra 

Kulturministeriet i størrelsesordenen 500-600 t.kr., hvilket har været tilfældet de seneste år, og Danske Spils 

regnskab, som tilskuddets størrelse baseres på, var sidste år lidt bedre end året forinden. ADD allokerer typisk 

tilskuddet til udviklingsaktiviteter som dette, hvorfor sekretariatet indstiller til, at en del af det formodede 

øremærkede driftstilskud allokeres til projektet. Tilsagn herpå modtages normalvis i juni eller juli. 

Projektperioden for tilskuddet løber imidlertid forventeligt fra 1. april 2021 til 1. april 2022, hvilket taler for at en 

igangsættelse.  

Modtager ADD mod forventning ikke øremærket driftstilskud i 2021, indstiller sekretariatet til, at ADD 

finansierer projektet i det almindelige driftsbudget. Hvis bestyrelsen er indstillet på dette, kan projektet derfor 

igangsættes med det samme i god tid i denne tidlige fase af projektperioden, frem for at afvente det formelle 

tilsagn på det øremærkede driftstilskud. Skulle ADD mod forventning ikke modtage det øremærkede 

driftstilskud, vil egenfinansieringen af projektet påvirke resultatet så egenkapitalen ved årets udgang 

forventeligt vil være 643, og dermed 200 t.kr. lavere end angivet i det forelagte reviderede budget tidligere på 

bestyrelsesmødet. Konkret foreslår sekretariatet derfor foreløbigt at indføre omkostningen i ADD’s budget og 

revidere det forelagte budget tilsvarende i forlængelse af bestyrelsesmødet. På lidt længere sigt vil der være 

en årlig besparelse på ca. 60 t.kr., når ADDin udfases. 

 

Tidsplan 
Hvis projektet godkendes af ADD’s bestyrelse vil Cannypack gå i gang med udviklingen med det samme, og 

vi forventer, at de nye moduler vil kunne tages i brug inden d. 1. september 2021. 

 

Bilag 
Bilag 5: Cannypack tilbud på MODOC 



 

Side 11 af 15 

Bestyrelsesmøde 2 

5. maj 2021 

Dagsordenpunkt 4 

 

 

Sammensætning af ADD’s Forskningsudvalg 2021 

Beslutning 

 

Indstilling 
Sekretariatet indstiller til, at bestyrelsen godkender en ny sammensætning af ADDs forskningsudvalg 

grundet afgang af to bestyrelsesmedlemmer (Kim Dalhoff og Marie Overbye), som begge havde sæde i 

udvalget qua deres forskningsmæssige baggrunde.   

 

Baggrund  
Som angivet i ADD’s Forskningsudvalgs forretningsorden punkt 1.1. skal sammensætningen af ADD’s 

Forskningsudvalg foregå efter følgende praksis: ’ADD’s bestyrelse nedsætter et forskningsudvalg bestående 

af 6-8 medlemmer og udnævner en formand for udvalget. ADD’s bestyrelsesformand og/eller ADD’s direktør 

er medlem af udvalget. Derudover består udvalget af bestyrelsesmedlemmer i ADD og medarbejdere i 

ADD’s sekretariat med viden eller forskningserfaring indenfor naturvidenskab, medicin og humaniora’. 

 
Med Kim Dalhoffs og Marie Overbyes afgang fra ADD’s bestyrelse ved udgangen af 2020 og dermed også 

afgang fra ADD’s forskningsudvalg, er det sekretariatets indstilling, at de erstattes af nye medlemmer med 

ekspertise inden for de samme områder, henholdsvis medicin og humaniora.  

 

• Bestyrelsesmedlem og læge, Lars Pedersen, indstilles til at afløse Kim Dalhoff inden for det 

medicinske område. 

• Seniorkonsulent inden for forebyggelse i idrætten, Annemarie Haahr Kristensen fra ADD’s 

sekretariat, indstilles til at afløse Marie Overbye inden for området vedr. 

samfundsvidenskab/forebyggelse/humaniora. 

 

De øvrige medlemmer og deres kompetenceområder er: 

 

• Jakob Mørkeberg, formand for forskningsudvalget, videnskabelig seniorkonsulent: 

Præstationsfremme og prøveanalyse 

• Thomas Kamm Ringsted, kontrolkoordinator: Dopingkontrol 
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• Michael Ask, direktør: Efterretning og internationalt arbejde 

• Malene Johannisson, seniorkonsulent inden for fitness- og folkesundhedsområdet: 

Samfundsvidenskab, forebyggelse og fitness 
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Grundlag for det internationale samarbejde 

Orientering 

 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen drøfter principper og grundlag for antidopingarbejdet i en international 

sammenhæng og for samarbejdet med andre internationale aktører herom. 

 

Baggrund 

Det følger af Lov om fremme af integritet i idrætten, at ADD skal deltage i internationalt samarbejde om 

bekæmpelse af doping. ADD deltager i det internationale samarbejde i en række sammenhænge, formelle 

fora og via mere uformelle relationer. I august 2016 mødtes ADD og cirka 20 andre nationale 

antidopingorganisationer (NADO’er) på blandt andre ADD’s initiativ i København for at drøfte situationen 

med Ruslands systematiske og omfattende brud på antidopingreglerne. I den forbindelse formulerede 

NADO’erne en fælles udtalelse, som adresserede udfordringerne og anviste forslag til, hvilke principper og 

handlinger, der kunne fremme antidopingarbejdet og forebygge lignende tilfælde i fremtiden (Bilag 6). Dette 

uformelle forum for NADO’er, ofte henvist til som NADO-leaders’ Group, har sidenhen mødtes på ad hoc-

basis typisk et par gange årligt, og det har ofte medført en fælles udtalelse med henvisning til principperne 

for antidopingarbejdet nævnt i den første fælles udtalelse fra København, som er blevet en form for fælles 

politisk grundlag for disse NADO’er. 

Da det er snart fem år siden, den fælles udtalelse blev formuleret i København, er det sekretariatets 

vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at gøre grundlaget mere tidssvarende, lade det tage højde for 

udviklingen de seneste år i WADA og det internationale antidopingarbejde og tydeliggøre de grundlæggende 

principper som antidopingarbejdet i ADD’s og de øvrige NADO’ers optik bør baseres på. Samtidig kan man 

overveje, om samarbejdet blandt disse NADO’er med at fremme disse principper med fordel kan gøres mere 

strategisk og struktureret. ADD har haft en indledende og afsøgende dialog med Antidoping Norge om 

ovenstående. 
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Sekretariatet præsenterer på bestyrelsesmødet foreløbige tanker til grundlæggende principper for 

antidopingarbejdet, samt til hvordan ADD i samarbejde med de øvrige NADO’er kan fremme dem, og hvad 

der vil være vigtigt at være opmærksom på i den forbindelse. 

Sekretariatet forventer efterfølgende sammen med Antidoping Norge at have en nærmere dialog med flere 

af de øvrige NADO’er om et evt. fremtidigt grundlag, hvorfor bestyrelsens input forud for denne dialog vil 

være værdifuld. 

Sekretariatet orienterer desuden om øvrige aktiviteter relateret det internationale samarbejde siden seneste 

bestyrelsesmøde, herunder nyligt møde med WADA’s ledelse, processen omkring governance-reformer af 

WADA og ADD’s input hertil samt dialogen med andre aktører herom, og herudover møde i Europarådet og 

møder med ADD’s nordiske NADO-kollegaer. 

 

Bilag 

Bilag 6: Special NADO Summit Reform Proposals 

  

https://www.antidoping.dk/om-anti-doping-danmark/nyheder/add-giver-indspil-til-wada-s-governance
https://www.antidoping.dk/om-anti-doping-danmark/nyheder/add-giver-indspil-til-wada-s-governance
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Meddelelser 

Orientering 

 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 

Baggrund  

Sekretariatet orienterer løbende bestyrelsen om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer og 

vil på mødet orientere om aktuelle forhold. Bestyrelsen kan på mødet rejse spørgsmål til aktuelle aktiviteter 

siden seneste bestyrelsesmøde og statusrapporten for 2021. Statusrapporten tager udgangspunkt i målene 

opstillet i ADD’s rammeaftale med Kulturministeriet for 2019-2022.  

 

Bilag  

Bilag 7: Statusrapport 2021  

Bilag 8: Kvartalstabeller 2021. 


