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Ledelsespåtegning  
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Anti Doping Danmark for regnskabsåret 
1. januar til 31. december 2020. 
 
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, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af Anti Doping Danmark aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar til 31. december 2020. 
 
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 5. maj 2021 
 
 
Direktør: 
 
 
 
_________________________ 
Michael Ask 
 
 
Bestyrelse: 
 
 
 
_________________________     _________________________     _________________________ 
Leif Mikkelsen, formand          Poul Gade                   Ditte Okholm-Naut 
 
 
 
_________________________     _________________________     _________________________ 
Bente Skovgaard Kristensen          Lars Pedersen                   Henrik Puggaard 
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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 2020, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Kul-
turministeriets 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, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af Anti Doping Danmarks aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar til 31. december 2020 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 grundlag 
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 revisionen af årsregnskabet’. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt 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. Bud-
gettallene har ikke været underlagt revision. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet  
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
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 årsregnskab uden væ-
sentlig 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.  
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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. 
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 yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderin-
ger 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 revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 
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 om 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 usikker-
hed, 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 ba-
seret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Anti Doping Danmark ikke længere kan fortsætte drif-
ten.  
 

• 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.  
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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. 
 

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 overensstemmelse 
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 sy-
stemer 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 bestemmel-
ser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevi-
sion vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner under-
støtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er om-
fattet af årsregnskabet. 
 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, 
skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  
 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.   
 
København, den 5. maj 2021 
 
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
 
CVR-nr. 30 70 02 28 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ulrik B. Vassing  Thomas H. Christensen 
statsaut. Revisor  statsaut. revisor 
mne: 32827   mne: 46321 



 
 

Side 7 af 58 
 

Ledelsesberetning 
 
Oplysninger om ADD 

Anti Doping Danmark 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Telefon: + 45 43 26 25 50 
 
Bestyrelse 
Leif Mikkelsen, formand 
Poul Gade 
Ditte Okholm-Naut 
Bente Skovgaard Kristensen 
Lars Pedersen 
Henrik Puggaard  
 
Revisor 
EY 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) arbejde og 
afrapportering på ADD’s rammeaftale og strategi samt generelle aktiviteter i ADD i det forgangne år. 
Derudover indeholder ledelsesberetningen den økonomiske afrapportering på de projekttilskud, 
ADD har modtaget fra Kulturministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende 2020. 
 
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. 
 
I tilknytning til ’Lov om fremme af integritet i idrætten’ har Kulturministeren udstedt bekendtgørelse BEK nr. 
1459 af den 13. december 2019. Denne indeholder bl.a. Dopinglisten og det internationale kodeks for antido-
ping, ligesom det placerer sekretariatet for den nationale platform for bekæmpelse af matchfixing 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 fit-
nesscentre, idrætseventarrangører og internationale forbund, der bestiller ADD til at foretage dopingprøver, i 
overensstemmelse med § 11 i lov om fremme af integritet i idrætten. 
 
Rammeaftalen der afrapporteres på i denne ledelsesberetning, behandler ovenstående i følgende fem fagom-
råder, der også ligger til grund for ADD’s organisering og daglige arbejde: 
 
1. Den organiserede idræt 
2. Fitnessmiljøer og folkesundhed 
3. Efterforskning og indbringelse af dopingsager samt registrering og visitering af matchfixingsager 
4. Forskning og udviklingsvirksomhed 
5. Internationalt samarbejde 
 
I 2020 fremsatte Kulturministeren forslag til ændring af eliteidrætsloven. ADD har været høringspart i forhold 
til forslaget, og ADD påpegede her, at den særlige trivselsfunktion, der i lovforslaget fremadrettet skal sikre 
atleter mod mistrivsel, bør placeres uden for idrættens egne organisationer for at imødegå potentielle interes-
sekonflikter. Lovforslaget lægger blandt andet op til en ændring ADD’s lovgrundlag i forhold til bestyrelses-
sammensætning. Lovforslaget færdigbehandles i Folketinget i 2021. ADD vil i 2021 fortsætte med at medvirke 
til prioritering og kvalificering af uafhængigt integritetsarbejde i idrætten. 
 

Rammeaftale og operationelle mål 
ADD opererer ud fra en rammeaftale med Kulturministeriet, der er gældende for perioden 2019-2022. Med 
udgangspunkt i rammeaftalen er der defineret fem kerneopgaver for ADD, og for hver kerneopgave er der 
formuleret et eller flere resultatmål samt operationelle mål. COVID-19 har uundgåeligt påvirket en række ud-
viklingsprojekter i 2020 og er den primære årsag til, at flere mål er delvist opfyldt.  ADD arbejder målrettet på 
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at opfylde disse mål i 2021, dog fortsat under hensyntagen til COVID-19 og myndighedernes restriktioner i den 
forbindelse. 
 
Status på målopfyldelse på rammeaftale med Kulturministeriet 
Kerneopgave Resultatmål Målopfyldelse 

1. Dopingkontrol og forebyggelse inden 

for den organiserede idræt 

1.1 ADD vil gennem et effektivt dopingkontrolprogram 

beskytte den rene idrætsudøver. 

1.2 ADD vil med bæredygtigt forebyggende antidoping-

arbejde fremme fair konkurrence. 

Delvist opfyldt 

 

Opfyldt 

2. Dopingkontrol og forebyggelse i fit-

nessmiljøer 

2.1 ADD vil gennem en tidlig og målrettet forebyggelses-

indsats fremme sunde trænings- og fitnessmiljøer 

samt fremme sunde og realistiske kropsidealer. 

Delvist opfyldt 

 

3. Efterforskning og indbringelse af 

dopingsager - og forundersøgelser 

matchfixingsager 

3.1 ADD vil sikre et analytisk baseret efterretnings- og 

efterforskningsgrundlag med henblik på at under-

støtte, målrette og gennemføre ADD’s antidoping- og 

matchfixingaktiviteter, herunder forundersøgelser af 

matchfixingsager. 

Delvist opfyldt 

 

4. Fremme forskning og udvikling på 

antidopingområdet 

4.1 ADD vil sikre, at det danske antidopingarbejde og ud-

viklingen heraf tager udgangspunkt i den nyeste viden 

på området. 

Opfyldt 

5. Internationalt samarbejde 5.1 ADD vil arbejde internationalt for harmonisering af 

antidopingarbejdet i international idræt og prioriterin-

gen af good governance. 

Delvist opfyldt 

 

 
De operationelle mål er i 2020 revideret i samspil med Kulturministeriet. De operationelle mål kan og vil ændre 
sig løbende i en verden, der ligeledes forandres kontinuerligt. Nedenfor skitseres de mål, der er revideret i 
2020. Se bilag 1 for de fulde detaljer om rammeaftalens mål for perioden 2019-2022. 
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Reviderede operationelle mål i 2020 
 Revideret mål  Mål før revidering Baggrund 

1.1.3 Alle blod-kontrollanter uddannet i 

dried blood spots-metoden (DBS) i 

2021.1 

Alle blod-kontrollanter uddannet i 

dried blood spots-metoden i 

2020. 

WADA’s retningslinjer for DBS er endnu ikke 

klar 

1.1.5 Udvikle nyt reglement i 2020 som aflø-

ser for det nuværende motionsdoping-

reglement. 

Opstille kriterier for, hvilke organisati-

oner der kan tilslutte sig reglementet, 

og som ADD kan lave opsøgende ind-

sats overfor.  

Opdatere alle kontrakter i over-

ensstemmelse med ny kontrakt-

model. Afdækning af hvilke poten-

tielle samarbejdsaftaler, det er 

relevant at indgå. 

Den forventelige revidering af motionsdoping-

reglementet overflødiggør disse individuelt 

rettede kontrakter. 

1.1.5 Aktivitetstal for antallet af organisati-

oner, som tilslutter sig reglementet 

herunder blandt organisationer med 

eksisterende samarbejdsaftaler [for 

hhv. 2021 og 2022]. 

Aktivitetstal + monitorering af 

eksisterende samarbejdsaftaler. 

 

2.1.4 Antal nye kommuner pr. år, som med 

afsæt i ADD-katalog har iværksat ind-

satser målrettet unges mentale sund-

hed, forebyggelse og sundheds-

fremme.  

 

Aktivitetstal er ændret fra 2 til 5 pr år 

i 2020-2022. 

Antal nye kommuner pr. år, hvor 

ADD har udviklet partnerskaber 

om unges mentale sundhed, fore-

byggelse og sundhedsfremme.  

 

Indsatsen har udviklet sig til i højere grad at 

blive et katalog, som kommuner kan plukke af. 

ADD forventer at samarbejdet ikke bliver så 

omfattende og krævende for kommunerne 

som indikeret ved betegnelsen ”partnerska-

ber”, men forventer til gengæld at kunne 

komme ud til endnu flere kommuner, hvorfor 

aktivitetstallet er hævet fra 2 til 5 kommuner 

årligt. 

2.1.5 

 

 

 

Implementere dried blood spots meto-

den i fitness og alle fitnesskonsulenter 

uddannet i dried blood spots-metoden 

i 2020. 

Nyt mål. COVID-19 og udsættelse af store sportsbegi-

venheder i 2020 har frigivet ressourcer fra 

DBS i idrætten og gjort det muligt at fokusere 

på DBS i fitness. 

3.1.1 Intern evaluering i 2021 af om indsat-

serne med efterretningsuddannelse 

for alle kontrollanter og konsulenter 

har medført flere indberetninger fra 

dopingkontrollanter og fitnesskonsu-

lenter. 

Nyt mål. Der er kommet øget fokus på den efterret-

ningsmæssige værdi af efterretninger fra 

kontrollanter og konsulenter. Derfor har de 

gennemgået en efterretningsuddannelse i 

2020. 

 

  

 
1 Dried blood spots (DBS) er en metode, hvor dopingkontrollen gennemføres ved opsamling af bloddråber frem for urin 
eller blodprøver. 
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Bestyrelsessammensætning 
Der har i 2020 ikke været ændringer i bestyrelsessammensætningen. Bestyrelsen bestod således i 2020 af 
følgende medlemmer: 
 

• Leif Mikkelsen, bestyrelsesformand, tidligere medlem af Folketinget (udpeget for 2019-2022 af kultur-
ministeren) 

• 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 bestyrelsesmøder i 2020. Grundet COVID-19 blev to af fire bestyrelses-
møder afholdt online. 
 
Ved udgangen af 2020 udtrådte tre bestyrelsesmedlemmer efter at have bestridt posten i to perioder. Det 
drejer sig om Berit Puggaard, Kim Dalhoff og Marie Overbye. ADD takker dem for deres arbejde i bestyrelsen.  
 
1. januar 2021 tiltrådte tre nye medlemmer i bestyrelsen: 
 

• Bente Skovgaard Kristensen, direktør for Børn, Kultur og Idræt i Brøndby Kommune (Udpeget for 
2021-2024 af kulturministeren) 

• Lars Pedersen, overlæge på lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital (Udpeget for 2021-2024 
af kulturministeren) 

• Henrik Puggaard, partner hos Kammeradvokaten (Udpeget for 2021-2024 af DIF og Team Danmark) 
 
Der har i 2020 ikke været tilfælde af interessekonflikter i bestyrelsen. 
 
Organisationen 
ADD’s sekretariat bestod ved udgangen af 2020 af 17 fuldtidsmedarbejdere inklusive direktionen, samt en 
midlertidigt ansat barselsvikar, en studentermedhjælper og en praktikant, der i 2. halvår af 2020 har evalueret 
ADD’s medicinapp. En medarbejder er i 2020 gået på pension, mens den tidligere erhvervs-ph.d.-studerende 
har fået forlænget sin ansættelse og derfor har fortsat sit forskningsarbejde som videnskabelig medarbejder. 
Ud fra principper om transparens offentliggør Anti Doping Danmark ledelsens akkumulerede løn, der i 2020 
har ligget på 1.978.000 kr. 
 
Der er ansat i alt 54 dopingkontrolansvarlige, blodkontrollanter, dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter på 
henholdsvis timebasis og deltid, svarende til 6,15 årsværk til varetagelse af kontrolarbejdet i idrætten samt 
kontrol- og forebyggelsesarbejdet i fitnessmiljøet. I 2020 har ADD ansat flere dopingkontrollanter og fitness-
konsulenter, 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. Udvidelsen af fit-
nesskonsulentkorpset skyldes en større efterspøgsmål på ADD’s ydelser fra fitnesscentre samt et ønske om 
at opprioritere proaktiv rekruttering af nye fitnesscentre i 2021. Derudover har ADD fortsat tilknyttet fire læger 
til behandling af medicinske dispensationer (Therapeutic Use Exemption, TUE) samt én læge til supplerende 
lægefaglig rådgivning i forbindelse med ADD’s rådgivningstelefonlinje. 
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Medarbejdernes store faglighed er en af ADD’s største ressourcer, og ADD prioriterer medarbejdernes trivsel 
og et godt arbejdsmiljø højt. 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. I 2020 har arbejdsmiljøet været præget af og udfordret ved den landsdækkende nedlukning grundet 
COVID-19 i foråret 2020 og efterfølgende hjemmearbejde. Selvom medarbejderne savner hverdagen på kon-
toret og hinanden og til tider som mange andre har været trætte af situationen, har ADD ikke oplevet en nedsat 
effektivitet eller arbejdsglæde hos medarbejderne. Der er blevet sat ind med Teams-møder, virtuelle fredags-
barer, kaffepauser og gåture. ADD tror på, at det fleksible arbejdsmarked er noget der kun bliver udvidet i 
disse år og ønsker at imødekomme medarbejdernes fleksibilitet under gode arbejdsforhold på hjemmearbejds-
pladsen. ADD anerkender at gode og ergonomiske arbejdsforhold er afgørende for medarbejdernes trivsel, og 
der er derfor blevet investeret i hjemmearbejdspladsen, hvor alle medarbejdere har haft mulighed for at få IT-
udstyr og kontormøbler til hjemmekontoret.  
 
COVID-19 
2020 har i høj grad været præget af COVID-19 både fagligt og organisatorisk. Nedlukning af samfundet i 
foråret 2020 sendte alle medarbejdere hjem for at arbejde, fitnesscentre blev lukket og fitnesskonsulenterne 
kunne ikke foretage deres besøg. Der blev udviklet alternative kontrolmetoder, så dopingkontrollanterne i den 
organiserede idræt kunne fortsætte kontrollen med danske udøvere i prioriteret testgruppe under skærpede 
hensyn til COVID-19. Og der blev foretaget research og identificeret en lang række fitnesscentre uden samar-
bejde med ADD. Efterhånden er Danmark og verden åbnet mere, men igennem hele 2020 er konkurrencer 
både nationalt og internationalt blevet aflyst, internationalt samarbejde og konferencer aflyst eller udskudt, og 
ved indgangen til 2021 er fitnesscentrene igen lukket ned og alle medarbejdere i ADD sendt hjem for at ar-
bejde. Under hele perioden har ADD’s kontrollanter overholdt myndighedernes retningslinjer, og der er inve-
steret i mundbind, ekstra håndsprit, handsker og visir samt strammet op på den generelle hygiejne både i 
kontrolsituationer og i ADD’s sekretariat.  
 
Internationalt har ADD været involveret i at udarbejde de internationale retningslinjer, som World Anti-Doping 
Agency (WADA) har udsendt, siden COVID-19 ramte idrættens verden. Pandemien har gjort det lidt mere 
omstændeligt at gennemføre dopingkontrol i den organiserede idræt og foretage besøg i fitnesscentrene. 
Smittetryk, retningslinjer og sportsbegivenheder har ændret sig løbende, hvilket har krævet stor fleksibilitet og 
forandringsparathed hos alle i ADD, når planlagt kontrol, events og procedurer med kort varsel er blevet æn-
dret eller aflyst. Trods udfordringerne er det lykkedes at opretholde et kontrolprogram af høj kvalitet, og ADD 
er en af de nationale antidopingorganisationer (NADO) internationalt, der har formået at opretholde en af de 
højeste testkapaciteter det seneste år. 
 
ADD udviklede under nedlukningen i foråret 2020 en alternativ tillempet testmetode, som var baseret på leve-
ring af kontroludstyr til udøveren og selvtestning uden tilstedeværelse af en kontrollant. Dette for at sikre, at 
kontrolsituationen ikke udgjorde en smitterisiko, hverken for idrætsudøveren eller kontrollanten. Der blev im-
plementeret specifikke kontrolmålinger og analyseprocedurer i samarbejde med ADD’s samarbejdslaborato-
rium i Oslo for at sikre at den afleverede prøve kom fra den specifikke udøver, og at prøven var afgivet på 
kontroltidspunktet. Metoden blev brugt i en periode på én måned i foråret 2020 og blev udført på udøvere i 
prioriteret testgruppe. Metoden vakte interesse internationalt og blev præsenteret på en række internationale 
konferencer og møder til inspiration for andre antidopingorganisationer. ADD var i denne periode med globale 
nedlukninger en af de eneste NADO’er i verden, som udførte dopingkontrol. 
 
Faglige forventninger til 2021 
COVID-19 fortsætter med at præge ADD’s arbejde ind i 2021, men lige som mange andre steder i samfundet 
finder ADD og idrætten måder at tilpasse sig og fortsætte arbejdet og aktiviteten. Efter et udsat OL og PL i 
Tokyo i sommeren 2020 ser det i skrivende stund ud til, at OL og PL i Tokyo bliver gennemført i 2021, dog 
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uden udenlandske tilskuere. ADD sender tre dopingkontrollanter til Tokyo som en del af det internationale 
dopingkontrollantkorps, og en af ADD’s kontrolkoordinatorer er udpeget af International Testing Agency (ITA) 
og det japanske dopingagentur (JADA) til at sidde i det team, der koordinerer dopingkontrolindsatsen og ud-
peger idrætsudøvere til kontrol under legene.  
 
Den Internationale Olympiske Komité (IOC), ITA og WADA har frem mod Vinter-OL i Beijing i 2022 nedsat en 
pre-games antidoping taskforce, der fra marts 2021 og frem til legene i 2022 skal sikre et målrettet og efter-
forskningsbaseret testprogram for alle udøvere, som forventes at deltage ved OL i 2022. ADD’s videnskabelige 
seniorkonsulent er udpeget af den internationale sammenslutning af NADO’er (iNADO) som en blandt seks 
eksperter til at sidde i denne taskforce. 
 
ADD har i 2020 arbejdet indgående med forskning inden for dried blood spots-metoden (DBS), hvor doping-
kontrol gennemføres ved opsamling af bloddråber, og der er store forventninger til mulighederne med DBS i 
kontrolarbejdet i 2021 og frem. På nationalt plan er målet for den organiserede idræt at implementere DBS-
metoden i ADD’s testprogram i 2021 som en supplerende testmetode og at målrette brugen af DBS-test gen-
nem en risikovurdering. Internationalt bidrager ADD’s forskning inden for DBS til WADA’s samlede godken-
delse af DBS som dopingkontrolmetode. Processen og udviklingen af WADA’s retningslinjer er i gang og DBS-
metoden forventes godkendt af WADA i sidste del af 2021. 
 
WADA vedtog i efteråret 2019 International Standard for Education (ISE) i forbindelse med revideringen af 
WADA-kodekset, som trådte i kraft 1. januar 2021. Det overordnede formål med ISE er at sikre uddannelse af 
idrætsudøvere og deres støttepersonale for at forhindre tilsigtet eller utilsigtet overtrædelse af antidopingreg-
lerne. Uddannelse har derfor et stort strategisk fokus for ADD i 2021. ADD vil i 2021 arbejde videre med 
udvikling og implementering af en e-læringsplatform og indlede dialog med DIF’s specialforbund om udvikling 
af en uddannelsesplan for de enkelte forbund.  
 
Landets fitnesscentre har været lukket siden december 2020, og på nuværende tidspunkt åbner de tidligst i 
maj 2021. Således står al besøgsaktivitet i centrene på standby, hvilket både sætter samarbejdet med cen-
trene i stå og udfordrer ADD’s muligheder for at gennemføre det planlagte antal besøg over året. Ligesom i 
2020 forventer ADD dog at indhente nogle af besøgene fra årets første måneder senere på året, når centrene 
åbner igen. ADD planlægger yderligere målrettet og opsøgende arbejde i centre uden samarbejdsaftale med 
ADD med henblik på at opnå samarbejde med flere centre. Grundet nedlukning af fitnesscentre har ADD valgt 
at tilbagebetale kontingent og samarbejdsaftalegebyr fra 1. januar 2021 og frem til, at centrene åbner igen til 
Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO), som organiserer en række centre og centerkæder, og til alle de 
fitnesscentre, der har en individuel samarbejdsaftale med ADD. Mange fitnesscentre er lige nu presset øko-
nomisk på deres eksistensgrundlag pga. nedlukningen, og derfor ønsker ADD ikke at afkræve betaling for en 
service i form af forebyggende besøg i fitnesscentrene, som ADD ikke kan tilbyde. ADD arbejder videre med 
DBS-projektet i fitnessregi i 2021, så snart fitnesscentrene åbner. Målet er her at få gennemført den igangvæ-
rende evaluering af, hvorvidt der er forskel på analyseresultater i urin sammenholdt med DBS. På baggrund 
af resultater og erfaring fra projektet vil ADD vurdere om og hvordan, DBS kan bruges i fitnessregi, og afhængig 
af resultaterne gennemføre implementering af DBS som metode i fitnesscentrene. 
 
I 2020 er der udarbejdet et kommissorium med det formål at evaluere samarbejdet i Den nationale platform til 
bekæmpelse af matchfixing. Som sekretariat faciliterer ADD processen, der skal føre til valg af leverandør og 
gennemførsel af den eksterne evaluering. Under evalueringen bliver alle medlemmer af platformen interviewet 
og kommer med forslag til ændringer, der kan optimere platformens indsats mod manipulation af idrætskon-
kurrencer i fremtiden. Evalueringen gennemføres i 2021.  
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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 2020: Implementering af individuel risikovurdering som metode til målretning af dopingkontrol. 

Status: Baggrunden for målet er et ønske om at effektivisere og højne kvaliteten i kontrolprogrammet. 

Metoden er i 2019 udviklet i samarbejde med en specialestuderende på DTU. Metoden er implementeret i 

start 2020 ved udarbejdelse af testplan for 2020 for alle udøvere i prioriteret testgruppe. Den individuelle 

risikovurdering tager højde for sammenhæng mellem antallet af tests for den enkelte udøver, dennes ri-

sikoprofil samt præstationsprofil. Derudover fordeles kontrollanter på en måde, så det varierer, hvilke 

kontrollanter der tester de enkelte udøvere. 

Konklusion: Målet er opfyldt for 2020 

1.1.2 Sikre et professionelt korps af dopingkontrollanter 

Mål for 2020: Monitorering af alle kontrollanter (målet blev kun delvist nået i 2019, da ADD ikke nåede at 

monitorere alle kontrollanter. Målet er derfor overført til 2020). 

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

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

= god, 5 = meget god. 100 % af de monitorerede kontrollanter i 2020 havde en performance på god (4) eller 

derover. 

Konklusion: Målet er opfyldt for 2020 

1.1.3 Implementere dried blood spots-metoden 

Intet mål i 2020 

1.1.4 Sikre effektiv testning af danske udøvere internationalt 

Mål for 2020: Samarbejdsaftale indgås med International Testing Agency (ITA) (målet blev ikke nået i 2019 

og er derfor overført til 2020). 

Status: Kontrakt indgået med ITA i april 2020. 

Konklusion: Målet er opfyldt for 2020 

1.1.5 Løfte kvaliteten af samarbejdsaftaler med idrætsorganisationer uden for paraplyorganisationerne 

Mål for 2020: Udvikle nyt reglement som afløser for det nuværende motionsdopingreglement og opstille 

kriterier for, hvilke organisationer der kan tilslutte sig reglementet, og som ADD kan lave opsøgende ind-

sats over for. 

Status: Første udkast til reglementet er udarbejdet af ADD, men ADD er afhængig af en lang række parter. 

Det har endnu ikke været muligt at indlede drøftelser om reglementet (primært grundet COVID-19). Pro-

cessen med opstilling af kriterier for tilslutning til reglementet kan ikke igangsættes før reglementet er 

færdigforhandlet. 

Konklusion: Målet er ikke opfyldt 
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Kulturministeriets øremærkede driftstilskud 2020/2021 

 

WADA-tilskudsfinansieret projekt vedrørende dried blood spots i den organiserede idræt  
ADD har i 2020/2021 modtaget øremærket driftstilskud fra Kulturministeriet fra puljen til initiativer til fremme af 

integritet og sundhed i idrætten til gennemførsel af et projekt vedrørende implementering af testmetoden dried blood 

spots (DBS) i den organiserede idræt. Projektet støttes delvist af WADA, mens løn til projektets videnskabelige kon-

sulent, dækkes af Kulturministeriets øremærkede driftstilskud. Første del af projektet undersøger, om udøvere fore-

trækker at få opsamlet en DBS-prøve fra fingeren eller fra armen, og om præferencen afhænger af udøvernes idræt. 

Anden del af projektet undersøger, om der er forskel i koncentrationen af testosteron og efedrin i prøver opsamlet 

fra finger sammenlignet med prøver fra arm. Første del af projektet med fokus på præferencer er afsluttet. Anden 

del af projektet med fokus på koncentrationer af dopingstoffer i DBS-prøver forløber som planlagt og afsluttes i 2021. 

 
Dopingkontrol i den organiserede idræt 
Kontrollen i den organiserede idræt har i 2020 være præget af COVID-19 på trods af, at ADD er gået innovativt 
til værks med udvikling af den alternative testmetode i foråret 2020. Alligevel nåede ADD 85 % af det oprinde-
ligt planlagte testprogram for året, og ADD tog i 2020 1.691 blod- og urinprøver i og uden for konkurrence. I 2. 
kvartal var kontrolaktiviteten præget af en måned uden dopingkontrol grundet nedlukningen af samfundet og 
dermed også idrætten, indtil den alternative testmetode blev implementeret i den prioriterede testgruppe 22. 
april – 20. maj 2020.  
 
Figur 1: Fordelingen af prøver pr. kvartal 2018-2020 sammenlignet med planlagte prøver for 2020  
 

 
 
Antallet af prøver i konkurrence er sæsonbestemt og afhængig af, hvornår konkurrencerne ligger. Således er 
det naturligt, at der forekommer udsving i, hvor mange kontroller i konkurrence der gennemføres de forskellige 
kvartaler. For året nåede ADD 82 % af de planlagte prøver i konkurrence og 86 % af de planlagte prøver uden 
for konkurrence. Blandt den prioriterede testgruppe nåede ADD dog op på 112 % af det oprindeligt planlagte 
program. Dette skyldes bl.a. implementeringen af den alternative testmetode under nedlukningen i foråret 
2020, som var målrettet denne udøvergruppe. Samlet over året havde de mange aflyste konkurrencer ikke 
den store betydning for den relative fordeling af prøver i ADD’s testprogram, hvor 63 % af prøverne var uden 
for konkurrence og 37 % i forbindelse med konkurrence, mod ADD’s ambition ved årets begyndelse, der var 
på 62 % uden for konkurrence og 38 % konkurrence. 
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Figur 2: Fordelingen af prøver henholdsvis i og uden for konkurrence 2018-2020 

 
 
Se bilag 2 for samlet overblik over dopingprøver i den organiserede konkurrenceidræt fordelt på køn, 
idræt, i og uden for konkurrence samt prøvetype. 
 
Specialanalyser af en række prøver er en integreret del af ADD’s dopingkontrolprogram. Som led i dette 
gennemførte ADD i 2020 523 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). 
 
ADD har i 2020 implementeret en individuel risikovurdering, der betyder, at udøvere i den prioriterede test-
gruppe bliver underlagt et mere efterretningsbaseret, datadrevet testprogram. Data fra ADD’s viden om udø-
verne, bl.a. biologiske pas, deres præstationer, whereabouts m.m. bliver brugt i en algoritme, som på baggrund 
af denne data kan udregne, hvor mange gange og hvornår den enkelte udøver skal testes. 
 
De ti mest testede idrætter er med undtagelse af én idræt de samme som tidligere år. 2020 adskiller sig ved, 
at der generelt er et COVID-19-relateret fald i testaktiviteten. Derudover er ishockey testet markant mindre end 
tidligere. Ishockey er således røget ud af top-10 til fordel for badminton. Forklaringen ligger i den risikovurde-
ring, der er taget i brug i 2020, og som tager højde for en række forskellige risikofaktorer. Her er risikoen og 
dermed testbehovet vurderet lavere end tidligere i ishockey. 
 
Figur 3: De ti mest testede idrætter i den organiserede konkurrenceidræt i 2020 

 
Se bilag 3 for yderligere information om ADD’s risikovurdering og testaktivitet. 
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Bestilte kontroller  
ADD tog i 2020 221 bestilte prøver. Prøverne er primært bestilt af internationale forbund og nationale idræts-
eventarrangører. 52 % af de bestilte prøver er taget i konkurrence, mens de resterende 48 % er taget uden 
for konkurrence. 83 % af de bestilte prøver er urinprøver, mens de resterende 17 % er blodprøver. I 2020 blev 
der ikke bestilt blodprøver i konkurrence. 
 
COVID-19 har i høj grad medført aflyste internationale arrangementer og et markant fald i bestilte prøver. ADD 
afsluttede dog 2020 med flere bestilte prøver end forventet, da hele EM i håndbold for kvinder blev afviklet i 
Danmark i december 2020 (og ikke som planlagt delt mellem Danmark og Norge), og ADD blev booket til at 
foretage alle dopingprøver. ADD håber at kunne se en positiv udvikling i antallet af bestilte kontroller i 2021 i 
kraft af samarbejdsaftalen med ITA og en øget normalisering i idrættens verden. 
 
Se bilag 4 for en samlet oversigt over de bestilte dopingprøver i 2020. 
 
Medicinske dispensationer (TUE) 
Udøvere der efter ADD’s kategorisering er at betragte som udøvere på nationalt eller internationalt eliteniveau, 
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 konkur-
renceidræt i regi af et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, skal kun søge en TUE på forespørgsel 
fra ADD (retroaktivt). De fleste udøvere på internationalt eliteniveau søger om TUE hos deres internationale 
forbund. ADD udstedte i 2020 38 TUE’er, hvilket svarer til 60 % af de ansøgte TUE’er. Grunden til, at de 
resterende ikke blev udstedt, skyldes enten, at ansøgeren ikke skulle søge dispensation på forhånd, tog et 
tilladt præparat eller ikke levede op til de medicinske krav, der stilles for at få udstedt en medicinsk dispensa-
tion. Typerne af stoffer, der søges dispensation for, er på linje med tidligere år, hvor flest søger om dispensa-
tion til terbutalin til behandling af astma.  
 
Antallet af udstedte TUE’er er faldet fra 98 i 2018 til 62 i 2019 og 38 i 2020. Samtidig er der sket et fald i antallet 
af modtagne ansøgninger om TUE fra 132 i 2018 til 116 i 2019 og 63 i 2020. ADD har ikke indsigt i antallet af 
TUE’er, der er udstedt til danske udøvere under de internationale forbund. Faldet i antallet af ansøgte og 
udstedte TUE’er skyldes sandsynligvis udviklingen fra 2018-2019, der synes at være slået endnu mere igen-
nem i 2020. Her er flere præparater blevet tilladt af WADA, det retroaktive system for en stor gruppe idræts-
udøvere er indført, og ADD har styrket kommunikation om emnet, hvilket har reduceret antallet af overflødige 
TUE-ansøgninger fra udøvere. Derudover må det forventes, at nedgangen også skal ses i lyset af, at idrætten 
har været mere eller mindre lukket ned i store dele af 2020 grundet COVID-19. 
 
Figur 4: TUE ansøgninger og TUE udstedelser 2020-2018 

 
 
Se bilag 5 for en samlet oversigt over de medicinske dispensationer udstedt af ADD i 2020. 
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Dried Blood Spots i den organiserede idræt 
ADD har i efteråret 2020 gennemført den praktiske del af de WADA-finansierede projekter ’What is the 
athlete’s preferred Dried Blood Spot (DBS) sampling site - Athletes’ feedback and impact of sampling site 
(fingertip vs. upper arm) on the concentrations of endogenous testosterone’ og ’Impact of sampling site (fin-
gertip vs. upper arm) on the concentrations of ephedrine’. Projekterne har til hensigt at evaluere, om udøvere 
foretrækker at få opsamlet en DBS-prøve fra fingeren eller fra overarmen, samt at undersøge, om der er forskel 
i koncentrationen af stoffer (testosteron og efedrin) i DBS-prøver opsamlet fra finger sammenlignet med fra 
overarm samt i DBS-prøver sammenlignet med traditionelle blodprøver. Første del af projektet undersøger 
udøvernes oplevelse af DBS-prøver, mens anden del af projektet undersøger koncentrationen af efedrin i 
DBS-prøver, samt i traditionelle blodprøver for at sammenligne metoderne. Projektet viser foreløbige gode 
resultater, og afsluttes som planlagt i 2021 med en rapport til WADA og efterfølgende udarbejdelse af en 
videnskabelig artikel. Projekterne bidrager til det internationale samarbejde, der har til hensigt at få DBS-me-
toden godkendt af WADA i 2021. Projekterne er støttet af WADA og Kulturministeriet og gennemført i et sam-
arbejde mellem Anti Doping Danmark, Københavns Universitet, og de WADA-akkrediterede dopinglaboratorier 
i Oslo (Norges Laboratorium for Dopinganalyse; NLD) og Køln (Center for Preventive Doping Research, Insti-
tute of Biochemistry – German Sport University Cologne).  
 
Kvalitetssikring af dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter 
ADD har udviklet et kvalitetssystem, som indebærer en systematisk kvalitetssikring og monitorering af både 
dopingkontrollanter i idrætten og fitnesskonsulenter, der besøger fitnesscentre. Monitoreringen foretages af 
ADD’s kvalitetskonsulent, der deltager i udvalgte kontroller. Monitoreringen er bygget op omkring kontrolpro-
cedurerne, som gennemgås systematisk. Procedurerne ved monitorering bygger bl.a. på WADA-kodekset og 
standarden International Standard for Testing and Investigation (ISTI). Målet er, at 100 % af de monitorerede 
dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter har en performance på 4 (god) eller mere på en 1-5 skala, hvilket er 
opnået i 2020. 
 
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 støttepersonale 

Mål for 2020: Uddannelsesprogram er færdigudviklet og testet blandt relevante partnere. 

Status: Inddeling i uddannelsesgrupper samt udvikling og testning af uddannelsesplanskabelon hos rele-

vante målgrupper er gennemført i 2020. Implementering af uddannelsesprogrammet pågår fra ultimo 

2020. 

Konklusion: Målet er opfyldt for 2020 

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

idrætten  

Mål for 2020: Implementering af metoden. 

Status: Målet opnået i 2019 og anvendt gennem 2020. 

Konklusion: Målet er opfyldt for 2020 

1.1.3 Udvikle ny medicin-app 

Mål for 2020: Baseline-brugerundersøgelse gennemføres på udbredelse og tilfredshed med appen. 

Status: Undersøgelse gennemført og rapport er afleveret og præsenteret for ADD i slutningen af 2020. 

Konklusion: Målet er opfyldt for 2020 
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Kulturministeriets øremærkede driftstilskud 2019/2020 

 

Videreudvikling af medicin-app 
ADD har i 2019/2020 modtaget øremærket driftstilskud fra Kulturministeriet fra puljen til initiativer til fremme af 

integritet og sundhed i idrætten til støtte af en videreudvikling af den nye medicin-app, der skal styrke den målrettede 

og specifikke information om medicins status i forhold til Dopinglisten og derved styrke danske idrætsudøveres mulig-

hed for nemt at holde sig orienteret om forbudte stoffer både i og uden for konkurrence. Appen blev lanceret i januar 

2020. Den nye medicin-app bidrager med mere information og nuancering af informationerne vedrørende medicin og 

forbudte stoffer. Appens vigtigste funktioner er søgning på medicin via præparatets navn, søgning på indholdsstoffer 

i medicin, scanning af stregkoder og funktionen ’Min medicin’, hvor udøvere kan gemme udvalgt medicin og modtage 

notifikationer ved ændringer af dopingmæssig status på den gemte medicin. 

 
WADA vedtog i efteråret 2019 International Standard for Education (ISE), i forbindelse med revideringen af 
WADA-kodekset, som træder i kraft i 2021. Det overordnede formål med ISE er at sikre uddannelse af idræts-
udøvere og støttepersonale for at forhindre tilsigtet eller utilsigtet overtrædelse af antidopingreglerne, og ISE 
gør det muligt at holde de enkelte NADO’er ansvarlige for kvaliteten af uddannelsesindsatsen i højere grad 
end tidligere. Et af grundprincipperne i ISE er, at udøvernes første oplevelse med antidopingsystemet skal 
være gennem uddannelse frem for dopingkontrol. Trænere og andet støttepersonale skal kende reglerne og 
have en adfærd, som er i overensstemmelse med antidopingreglerne, hvorfor de også skal modtage uddan-
nelse. På denne baggrund har ADD i 2020 operationaliseret og omsat indholdet i den internationale standard 
til et konkret uddannelsesprogram for danske udøvere og deres støttepersonale, således at ADD var klar til at 
påbegynde implementeringen af uddannelsesprogrammet, da ISE trådte i kraft i 2021. Arbejdet i 2020 har 
blandt andet omfattet: 
 

• Valg af leverandører og format til ADD’s e-læringsportal. Udvikling og implementering af portalen på-
går i 2021. 
 

• Etablering af en uddannelsesplan for udøvere i prioriteret testgruppe og udøvere, som vender tilbage 
til idrætten efter en sanktion. 

 
• Udvidelse af de prioriterede uddannelsesgrupper til blandt andet også at omfatte støttepersonale for 

udøvere i prioriteret testgruppe, støttepersonale som vender tilbage til idrætten efter en sanktion, udø-
vere og støttepersonale som deltager i olympiske og paralympiske begivenheder, udøvere og støtte-
personale fra udvalgte specialforbund samt trænere og sundhedspersonale på udvalgte uddannelser. 
 

• Udvikling af en skabelon til en uddannelsesplan, som kan tilpasses de enkelte specialforbunds ønsker 
og vurderede uddannelsesbehov. 
 

• Udvikling af uddannelsesprogrammet Train the trainer for udøvere og støttepersonale, der her uddan-
nes til fremadrettet at kunne varetage antidopingundervisning i specialforbundene.  

 
Revisionen af WADA-kodekset og tilføjelsen af ISE betyder, at DIF og ADD fremadrettet skal samarbejde om 
undervisning i antidopingreglerne blandt de danske deltagere ved olympiske og paralympiske begivenheder. 
I første omgang har ADD og DIF i fællesskab udviklet et e-læringsprogram til OL- og PL- deltagere til legene i 
Tokyo 2020 (afvikles 2021). 
 
Som supplement til det eksisterende undervisningsmateriale har ADD i 2020 lanceret en informationsvideo fra 
World Rugby omhandlende risici forbundet med kosttilskud og naturpræparater. Derudover har ADD udarbej-
det publikationen ’Anerkend dit ansvar’, der fungerer som en vejledning om antidoping til trænere og støtte-
personale.  
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Lancering og evaluering af medicin-app 
ADD har i en årrække haft en app til medicinsøgning, men i starten af 2020 lancerede ADD en ny, opdateret 
medicin-app. Den opdaterede medicin-app bidrager med flere oplysninger og nuancering af informationerne 
vedrørende medicin og forbudte stoffer.  Appen har følgende konkrete funktioner: 
 

• Søgning på medicin via præparatets navn 
• Søgning på indholdsstoffer i medicin 
• Scanning af medicins stregkode 
• Mulighed for at gemme udvalgt medicin og føre en logbog over nuværende og tidligere medicin 
• Modtage målrettede notifikationer ved ændringer i dopingstatus for gemt medicin. 

 
I anden halvdel af 2020 gennemførte ADD i samarbejde med en idrætsfaglig praktikant med kompetencer 
inden for kvantitativ og kvalitativ analyse en evaluering af appen. Evalueringen viste generelt stor tilfredshed 
med og vilje til at anbefale appen til andre, da appen bidrager til brugerens viden, hvilket skaber tryghed om 
overholdelse af antidopingreglerne. Appen står dog sjældent alene, men benyttes primært i kombination med 
andre informationskilder som læger, informationsmateriale fra WADA, sundhed.dk mm. Undersøgelsen pe-
gede på, at der fortsat er en del idrætsudøvere på højeste nationale og internationale niveau, der mangler 
kendskab til appen, hvorfor ADD i 2021 vil arbejde på at øge kendskabet til og brugen af appen. 
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2. Fitness og Folkesundhed 
Til resultatmålet 2.1 ’ADD vil gennem en tidlig, målrettet forebyggelsesindsats fremme sunde trænings- og 
fitnessmiljøer samt fremme sunde og realistiske kropsidealer’, der vurderes at være delvist opfyldt, hører disse 
operationelle mål. 
 
2.1.1 Antal gennemførte besøg i fitnesscentre (kommercielle, foreningsbaserede og opsøgende besøg i centre 

uden samarbejdsaftale med ADD) 

Mål for 2020: 1.000 besøg 

Status: 1.418 besøg 

Konklusion: Målet er opfyldt for 2020 

2.1.2 Sikre et professionelt korps af fitnesskonsulenter 

Intet mål i 2020 

2.1.3 Udvikle ny interventionsmodel for forebyggende indsatser 

Mål for 2020: Afdækning gennemført 

Status: Afdækning af teorien for intervention til forebyggelse af fitnessdoping er gennemført. Første del 

af Ph.d.-projektet ved Århus Universitet forløber planmæssigt, hvor der analyseres på data, som ADD i 

2019 hjalp med at indsamle. Den første artikel om risikofaktorer for steroidbrug baseret på en spørge-

skemaundersøgelse blandt eksperter (forskere og praktikere) er sendt i review i 1. kvartal af 2021 og den 

anden artikel i 2. kvartal af 2021. 

Konklusion: Målet er opfyldt for 2020 

2.1.4 Antal nye kommuner pr. år, som med afsæt i ADD-katalog har iværksat indsatser målrettet unges mentale 

sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme 

Mål for 2020: 5 kommuner 

Status: 2 kommuner har iværksat indsatser i 2020. Grundet COVID-19 har det været svært at komme 

igennem med nye initiativer i kommunerne, ligesom netværksmulighederne har været begrænsede. Der er 

løbende fulgt op på den gode dialog med nogle af kommunerne, så der er grundlag for aktiviteter, når 

situationen tillader det. 

Konklusion: Målet er ikke opfyldt for 2020 

2.1.5 Implementere dried blood spots-metoden i fitness 

Mål for 2020: Alle fitnesskonsulenter uddannet i dried blood spots-metoden. 

Status: Alle fitnesskonsulenter er uddannet i DBS-metoden 

Konklusion: Målet er opfyldt for 2020 

 
Kulturministeriets øremærkede driftstilskud 2019/2020 

 

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 pa-

pirløst dopingkontrolsystem (MODOC) til brug i idrætten. Efter succesfuld implementering inden for den organiserede 

idræt har ADD i 2019 videreudviklet systemet i samarbejde med PWC, så det også kan bruges til dopingkontrol uden for 

den organiserede idræt, herunder i fitnesscentre og hos andre aktører, som ADD indgår samarbejdsaftaler med. Fit-

nesskonsulenterne blev i efteråret 2019 uddannet i anvendelsen af MODOC, og MODOC blev taget i brug ved besøg og 

dopingkontroller i fitnesscentre i begyndelsen af 2020. 

 
Kulturministeriets øremærkede driftstilskud 2020/2021 

 

Dried blood spots i fitness 
ADD har med støtte fra Kulturministeriets øremærkede driftstilskud arbejdet på udvikling af nye testmetoder til an-

vendelse af dried blood spots (DBS) ved dopingprøver i fitnessmiljøet. Efter at have kortlagt og testet sporingsgraden 

af dopingstoffer i DBS-prøver i den organiserede idræt, har ADD igangsat et projekt i fitnessregi med det formål at 
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udvikle metoder til sporing af dopingstoffer i DBS-prøver i fitnesscentre. Projektet er dog forsinket grundet udfor-

dringer med at få indsamlet prøver kombineret med nedlukkede fitnesscentre i længere perioder grundet COVID-19. 

DBS-metoden kan på sigt bidrage til at gøre arbejdet med at foretage dopingkontrol i fitnesscentre mere effektiv og 

mindre intimiderende for den indkaldte. Målet er at kunne foretage flere fitnessbesøg med de samme ressourcer og 

give en bedre kontroloplevelse for de indkaldte. 

 
2.1 Fitnessmiljøet 
Samarbejdet med fitnesscentre 
Den dialogbaserede forebyggelsesindsats er kernen i ADD’s forebyggende indsats i de mange fitnesscentre 
rundt i landet, som samarbejder med ADD. ADD’s udgående fitnesskonsulenter er synlige i centrene, har 
dialog med personalet og medlemmerne samt udfører dopingkontrol, når det er relevant, med henblik på at 
fjerne eventuelle usunde og uhensigtsmæssige rollemodeller. ADD oplever i høj grad, at fitnesscentrene har 
et ønske om rene træningsmiljøer og ser og gør brug af ADD som en relevant samarbejdspartner. Hyppighe-
den af fitnesskonsulenternes besøg i de enkelte centre sker ud fra en vurdering baseret på centrenes profil, 
historik, ønsker fra centrene selv, efterretninger og konkrete henvendelser. Fitnesskonceptet er finansieret af 
ADD’s driftsmidler, indtægter fra samarbejdsaftaler med kommercielle fitnesscentre samt aktivitetstilskud fra 
puljen Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse under Sundhedsstyrelsen. 
 
I 2020 gennemførte ADD i alt 1.418 besøg i landets kommercielle og foreningsbaserede fitnesscentre. Heraf 
er 90 besøg foretaget i kommercielle centre, der ikke har en samarbejdsaftale med ADD med henblik på at 
indgå et samarbejde. Det samlede antal besøg ligger lidt lavere end 2019, hvilket skyldes at alle centre har 
været ramt af nedlukning pga. COVID-19 i 2020, hvor fitnesskonsulenterne ikke kunne udføre planlagte besøg. 
Trods COVID-19 har besøgsaktiviteten været over målet på 1.000 besøg, hvilket skyldes, at ADD’s fitness-
konsulenter i efteråret øgede aktivitetsniveauet for at indhente nogle af forårets aflyste besøg. 
 
Figur 5: Antallet af besøg i landets fitnesscentre 

 
 
Der har dog uundgåeligt været markante kvartalsudsving i besøgsaktiviteten i 2020 sammenlignet med tidli-
gere år. 
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Figur 6: Fordeling af besøg i landets kommercielle og foreningsbaserede fitnesscentre pr. kvartal 

 
 
Alle foreningsbaserede fitnesscentre i DIF, DGI og Firmaidrætten er automatisk underlagt at samarbejde med 
ADD i henhold til Dopingreglementet for motionsidræt. Et kommercielt center kan have en samarbejdsaftale 
med ADD direkte eller via centerets medlemskab hos fitnesscentrenes brancheorganisation Dansk Fitness & 
Helse Organisation (DFHO). I løbet af 2020 havde 437 forskellige centre en samarbejdsaftale med ADD. Der 
er en løbende til- og afgang af centre. Ved udgangen af 2020 havde 386 centre en samarbejdsaftale med ADD 
mod 398 ved udgangen af 2019, hvilket er et lille fald på 3 %. Faldet i samarbejdsaftaler skyldes primært 
opkøb og sammenlægning af fitnesscentre. COVID-19 og nedlukning af fitnesscentrene har været hård ved 
fitnessbranchen, og ADD er opmærksom på, at der i 2021 vil være ekstra pres på fitnesscentrenes ressourcer. 
 
Under nedlukningen af samfundet og fitnesscentrene i foråret 2020 kortlagde ADD’s fitnesskonsulenter en 
lang række centre over hele landet, som ADD ikke har en samarbejdsaftale med, eller som ikke skilter korrekt 
med, at de ikke samarbejder med ADD. I 2021 er det planlagt at udvalgte fitnesskonsulenter skal prioritere 
opsøgende arbejde i centre uden aftale i højere grad end tidligere med henblik på at opnå samarbejde med 
flere centre. Grundet den fortsatte nedlukning af fitnesscentrene i starten af 2021 er planen sat på pause, men 
bliver aktiveret igen i 3. kvartal af 2021, hvis fitnesscentrene åbner som planlagt. 
 
ADD har indgået en samarbejdsaftale med Rigspolitiet om forebyggelse af doping. Aftalen indebærer mulighed 
for, at ADD kan besøge politiets træningsfaciliteter og politiskolerne og om nødvendigt gennemføre målrettet 
dopingkontrol. Samarbejdet skulle være startet op d. 15. marts 2020, men kunne først træde i kraft i praksis 
medio juni grundet COVID-19. Generelt har samarbejdet været præget af landsdækkende nedlukninger og 
suspendering af fysiske aktiviteter på politiskolerne i længere perioder pga. af COVID-19. Trods disse udfor-
dringer har ADD gennemført 17 besøg i 2020, heraf 14 på stationer og 3 på politiskolerne. Dialogen med 
kontaktpersoner og de trænende er god, ligesom der har været gode dialoger om muligheder for udvidelse af 
samarbejdet, eksempelvis i form af uddannelse på politiskolerne. 
 
ADD’s papirløse dopingkontrolsystem MODOC blev udrullet til kontroller i fitnessregi i 2020, og dopingkontrol 
hos ADD foretages nu elektronisk. Ud over fordelene i forhold til kvalitetskontrol, betyder brugen af et elektro-
nisk system samtidig, at dataoverførslen fra fitnesskonsulent til sekretariat foregår med det samme, hvorfor 
hurtigere efterfølgende databehandling, kvalitetssikring og evt. opfølgning er mulig. 
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Dried Blood Spots i fitness 
På baggrund af resultater fra DBS-projekter i den organiserede idræt har ADD i 2020 igangsat et projekt i 
fitnessregi med det formål at udvikle metoder til sporing af dopingstoffer i DBS-prøver. Målet er mere effektive 
og mindre intimiderende dopingkontroller i fitnessregi. I forbindelse med projektet opsamles der 50 positive 
dopingprøver til vurdering af, hvordan DBS-prøver fungerer sammenlignet med urinprøver. ADD’s fitnesskon-
sulenter er i efteråret 2020 blevet uddannet i brugen af DBS-metoden og er begyndt at indsamle DBS-prøver 
i SATS og Fitness World. Projektet er dog udfordret af COVID-19 og nedlukningen af fitnesscentrene, og er 
derfor forsinket og fortsætter ind i 2021. Projektet gennemføres i samarbejde med Norges laboratorium for 
dopinganalyse (NLD) og Antidoping Norge, og resultaterne af studiet vil blive publiceret i samarbejde med 
NLD. 
 
2.2 Folkesundhed 
Samarbejder om unge, kropsidealer og motionsdoping 
ADD har i løbet af 2020 videreudviklet projektet ”Er jeg god nok?” sammen med Landsforeningen mod spise-
forstyrrelser og selvskade (LMS) samt projektpartnerne Dansk Skoleidræt og specialuddannelsen til sund-
hedsplejerske på Via University College. Formålet med projektet er at fremme accepten af den naturlige krop 
og gøre op med urealistiske kropsidealer og herigennem bidrage til at højne den mentale sundhed hos børn 
og unge. Formålet er at give de unge og de voksne ressource- og fagpersoner omkring de unge et nyt og 
fælles sprog, der gør dem bedre i stand til at udtrykke følelser, hjælpe hinanden og forhindre, at de unge på 
sigt udvikler et skadeligt billede af, hvad der er naturligt, sundt og sejt. Projektet modtog i december 2020 en 
bevilling fra Sygeforsikringen ”danmark” på 3 mio. kr. og partnerne søger i 2021 yderligere finansiering til at 
kunne udvide projektets omfang. I 2021 vil der i henhold til projektplanen pågå udvikling af workshop, under-
visningsmateriale og pilottest. Der nedsættes i 2021 en følgegruppe af relevante fagpersoner, der skal bistå 
med sparring, rådgivning og kvalitetssikring.  
 
Samarbejdet med projektpartnerne har medført øget samarbejde med specialuddannelsen til sundhedsplejer-
ske på VIA University College i Århus. Dette har affødt, at ADD og LMS nu sammen med VIA har udviklet en 
efteruddannelse til sundhedsplejersker som udbydes på VIA University College i Aarhus fra 2021 med fokus 
på kropsutilfredshed i relation til trivsel, kropsidealer og sundhedsadfærd, træning og motivation, forstyrret 
spiseadfærd og påvirkninger fra omverdenen. Derudover samarbejder ADD og sundhedsplejeuddannelsen 
med sparring fra LMS om et opsporingsredskab til sundhedsplejersker, der skal hjælpe med at identificere 
børn og unge, som udviser tegn på mistrivsel i relation til deres egen kropsopfattelse. Ligeledes har ADD 
indgået aftale med Ungdomsringen, der er en paraplyorganisation for fritids- og ungdomsklubber i Danmark, 
om at igangsætte initiativer for at skabe sund træningskultur og sunde kropsidealer. Initiativet skal udmøntes 
i samarbejde med ungdomsklubber, ungdomsskoler og gadeplansarbejdet. Dette samarbejde er dog sat i bero 
pt. grundet COVID-19. 
 
I 2020 redefinerede ADD et eksisterende projekt med fokus på partnerskaber med kommuner omkring indsat-
ser målrettet unges mentale sundhed, da det viste sig mere hensigtsmæssigt at lave tilpassede indsatser og 
samarbejder i den enkelte kommune frem for større forpligtende partnerskaber. Samarbejdet med kommu-
nerne tager afsæt i opsporingsredskabet for sundhedsplejersker, efteruddannelse til sundhedsplejersker og 
indsatsen for sund træningskultur. ADD har i 2020 fortsat samarbejdet fra 2019 med Hjørring Kommune og 
Holbæk Kommune, men initiativerne har været begrænset af COVID-19. Grundet COVID-19 har det været 
svært at komme igennem med nye initiativer i nye kommuner, ligesom netværksmulighederne er begrænsede 
med aflyste og udsatte konferencer og møder. Fokus i det meste af 2020 har derfor været at fastholde relati-
oner frem for at udvikle nye. 
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Faglige netværk 
ADD har i 2020 deltaget i Sund By Netværket, der er et netværk under WHO, som understøtter det danske 
folkesundhedsarbejde gennem samarbejde mellem kommuner, regioner, nationale offentlige og private aktø-
rer på sundhedsområdet og WHO. Netværket er tematisk opdelt i temagrupper, hvor ADD deltager i gruppen 
’Det gode ungeliv’. I december 2020 holdt ADD et oplæg i et fællesarrangement for grupperne ’Det gode 
ungeliv’ og ’Seksuel sundhed omkring unge, kropsidealer og doping’, hvor ca. 85 personer deltog. Oplægget 
har ført til god dialog med mulige samarbejdspartnere og en invitation til oplæg i 2021. 
 
ADD’s lægefaglige panel består af en gruppe speciallæger og har til formål at dele viden og erfaringer samt 
opkvalificere hinanden og offentligheden ved at sætte fokus på fitnessdoping, herunder konsekvenser, best 
practice inden for forebyggelse samt udvikling af behandlingsvejledning og behandlingstilbud. Panelet mødtes 
i november 2020, hvor der blev præsenteret igangværende projekter, og gruppen arbejder på en fælles ud-
melding om behov for et behandlingstilbud til dopingmisbrugere. 
 
ADD er medlem af det nyetablerede Idrætsplatformen, der arbejder for kompetenceudvikling, samarbejde og 
synlighed i den danske idrætssektor og de mange aktører, der opererer her. Her er ADD inviteret til at facilitere 
to netværksgrupper indenfor temaet ’Sundhed, trivsel og særlige målgrupper inden for idrætten’.  
ADD skal varetage netværksgrupperne ’Unge, krop og trivsel’ samt ’Misbrug, kriminalitet og idræt’. 
 
I 2020 blev ADD en del af Alliancen mod Ulighed i Sundhed. Her er en lang række organisationer gået sammen 
i en fælles vision om at nedbringe de sundhedsmæssige konsekvenser af ulighed i samfundet. I alliancen kan 
projektpartnere etablere projekter samt invitere andre partnere ind i projekter. ADD har indtil videre præsente-
ret et projekt vedrørende afdækning af misbrug af anabole androgene steroider blandt udsatte unge sammen-
lignet med andre unge.  
 
I 2020 var ADD medunderskriver på en appel om en folkesundhedslov, som er et initiativ fra Danske Regioner. 
Folkesundhedsloven skal være løftestang til at skabe sundhed for alle ved at gøre sundhed og trivsel til ele-
menter i politikker generelt, også i de politikker hvor sundhed ikke umiddelbart er udgangspunktet. Her er 
ADD’s baggrund for deltagelse arbejdet med øget trivsel for børn og unge ift. fokus på krop og præstation samt 
øget fokus på misbrug og misbrugere af anabole androgene steroider. 
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3. Efterretning, efterforskning og sagsbehandling 
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 delvist opfyldt, hører disse operationelle mål. 
 
3.1.1 Udvikle bedre indberetningsformat- og kultur 

Mål for 2020: Gennemføre efterretningsuddannelse for alle kontrollanter og konsulenter. 

Status: Der er gennemført uddannelse af alle kontrollanter og konsulenter i både øst og vest. 

Konklusion: Målet er opfyldt for 2020 

3.1.2 Antal indberetninger i alt 

Mål for 2020: Aktivitetstal 

Status: ADD modtog 71 indberetninger vedrørende doping og 18 indberetninger vedrørende matchfixing 

i 2020 via Stop Doping- og Stop Matchfixing-linjerne samt andre kanaler. 

Konklusion: Målet er opfyldt for 2020 

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

Mål for 2020: Minimum 90 % dopingsager hvor dømmende myndigheder følger ADD’s juridiske anbringender. 

Status: ADD's indstillinger blev fulgt fuldt ud i 4 ud af 5 sager afgjort i 2020, og dermed i 80 % af tilfældene. 

Konklusion: Målet er ikke opfyldt for 2020 

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

partnere med en samarbejdsaftale 

Intet mål i 2020 

3.1.5 Evaluering af matchfixing-platformen 

Mål for 2020: Evaluering iværksat og gennemført. 

Status: Kommissorium for evaluering er godkendt af alle medlemmer af platformen og Kulturministeriet i 

januar 2021. Evalueringen er sendt i udbud og gennemføres i 2021. Koordineringen mellem alle platformens 

medlemmer i den indledende proces har været mere tidskrævende end forventet, hvilket har skabt forsin-

kelse. COVID-19 har udfordret og forsinket processen yderligere.  

Konklusion: Målet er ikke opfyldt for 2020 

 
Dopingsager i den organiserede idræt 2020 
Den organiserede konkurrenceidræt 
Der er i 2020 indbragt seks dopingsager for Dopingnævnet i henhold til de nationale antidopingregler. Fire 
sager er afgjort, mens to afventer behandling i Dopingnævnet. Grundet COVID-19 har der været forsinkelse 
på behandling af sager i Dopingnævnet, da nedlukning og forsamlingsforbud har forhindret nævnet i at mødes. 
Sagerne er oprettet på baggrund af både dopingkontrol, efterretninger og samarbejde med andre myndighe-
der, hvilket bekræfter fordelene ved ADD’s strategi om et bredt funderet antidopingarbejde, hvor der anvendes 
flere og andre kilder end dopingkontrol alene. 
 
Nedenstående tabel illustrerer oprettede dopingsager i 2020. Under ”sanktion” er der i parentes angivet, hvilket 
år sagen er afgjort. 
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Tabel 1: Oprettede dopingsager i henhold til de nationale antidopingregler i 2020 
Idræt Testtype Køn Overtrædelse Sanktion 

Cykling Uden for konkurrence M Positiv prøve: Osterin og ligandron 
(SARM) (Muskelopbyggende) 

4 års udelukkelse, afgjort i ap-
pelinstans (2020) 

Kickboxing Konkurrence M Positiv prøve: Cannabis (sløvende) 1 måned (2020) 

Triatlon  Efterretning K Støtteperson medvirkende til anven-
delse af ulovlig metode Frikendt (2020) 

Atletik Overtrædelse af sanktion M Overtrædelse af sanktion Fastholdelse af livstidsudeluk-
kelse (2020) 

Styrkeløft Konkurrence M Positiv prøve: Testosteron (muskelop-
byggende) 

Afventer høring i  
Dopingnævnet 

Banecykling Konkurrence M Positiv prøve: Cannabis (sløvende) Afventer høring i  
Dopingnævnet 

 
Den sag, hvor en støtteperson blev frikendt, er en delsag fra et større kompleks. Forud for indbringelsen var 
det i forhold til praksis uklart, hvorvidt et medhjælpende familiemedlem er omfattet af de nationale antido-
pingregler (DNA). Dopingnævnet slog fast, at familiemedlemmer kan være omfattet af DNA som støtteperso-
ner, og vedkommende var støtteperson i den konkrete sag. Nævnet fandt dog i den konkrete sag, at familie-
medlemmet ikke havde overtrådt antidopingreglerne ved sine handlinger som støtteperson. 
 
Enkelte sager blev oprettet i 2019, men først afgjort efter deadline på årsrapporten 2019. Nedenstående tabel 
illustrerer disse sager. 
 
Tabel 2: Oprettede dopingsager i 2019, afgjort i 2020 efter deadline på årsrapporten 2019 
Idræt Testtype Køn Overtrædelse Sanktion 

Svømning (træner) Efterretningsbaseret M Forsøg på brug af oxandrolone 
(muskelopbyggende) Frifundet (2020) 

Taekwondo Konkurrence M Positiv prøve: Terbutalin (udvi-
der luftvejene) 

2 års udelukkelse (2020). Anket til 
DIF’s Appelinstans af udøver. 1 års 
udelukkelse i Appelinstansen (2020) 

Parasport Uden for konkurrence M Positiv prøve: SR9009 metabo-
litter (øger udholdenheden) 4 års udelukkelse (2020) 

 
Svømmetrænerens handling, som privatperson, blev vurderet til ikke at være omfattet af antidopingreglerne 
ifølge WADA, hvorfor han blev frifundet i Dopingnævnet.  
 
Den foreningsbaserede motionsidræt 
ADD har i den foreningsbaserede motionsidræt i henhold til Dopingreglementet for motionsidræt oprettet fire 
sager i 2020. Dette er et fald fra ti sager i 2019, hvilket kan forklares med nedlukning af den foreningsbaserede 
idræt i længere perioder i 2020 grundet COVID-19. Disse sager omhandler udøvere i foreningsbaseret fitness- 
og motionsidræt. Tre sager er oprettet på baggrund af dopingkontrol og en sag på baggrund af efterretninger. 
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Nedenstående tabel illustrerer de oprettede sager under Dopingreglementet for motionsidræt i 2020. 
 
Tabel 3: Oprettede sager i henhold til Dopingreglementet for motionsidræt i 2020 
Idræt Testtype Køn Overtrædelse Sanktion 

 Styrkeløft Indkaldelse M Undladt at medvirke til dopingkontrol 2 år motion, 4 år konkurrence 

 Styrkeløft Indkaldelse M  Undladt at medvirke til dopingkontrol 2 år motion, 4 år konkurrence 

 Styrkeløft Indkaldelse F Undladt at medvirke til dopingkontrol 2 år motion, 4 år konkurrence 

Mountainbike Efterretning M Forsøg på besiddelse Afventer høring 

 
Dopingsager i de kommercielle fitnesscentre i 2020 
I 2020 afgjorde de kommercielle fitnesscentre, der har en samarbejdsaftale med ADD, 95 sager på baggrund 
af dopingkontrol foretaget af ADD. Fitnesscentrene udelukker i overensstemmelse med samarbejdsaftalen 
medlemmer, der er testet positiv eller undlader at medvirke til dopingkontrol. Udelukkelsesperioden er 2 år ved 
første overtrædelse. I 2020 mødte ADD’s fitnesskonsulenter i forbindelse med besøg i fitnesscentre ni perso-
ner, som allerede havde en sanktion og var udelukket fra at træne i centre, der samarbejder med ADD. I disse 
tilfælde nulstilles sanktionsperioden, og personen er udelukket yderligere 2 år. Personer, der er udelukket fra 
et center med en samarbejdsaftale med ADD, er via en gensidighedsforpligtelse idrætsaktørerne imellem ude-
lukket fra: 
 

• Alle motions- og fitnessaktiviteter i fitnesscentre, der er medlem af Dansk Fitness & Helse Organisation 
(DFHO) eller har en individuel samarbejdsaftale med ADD. 
 

• 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. 
 
Denne gensidighedsforpligtelse opretholdes ved hjælp af Dopingregistret, hvor alle udelukkede udøvere regi-
streres i den periode, de er udelukket fra idræt. 
 
Tabel 4: Sager i kommercielle fitnesscentre 
  Indkaldte Undlod at medvirke ved kontrol Positiv prøve Sager i alt 

Mænd 162 55 36 91 

Kvinder 9 2 2 4 

Total 171 57 38 95 

 
Ovenstående tabel viser at 56 % af indkaldte udøvere i fitnesscentre i 2020 er blevet udelukket grundet en 
positiv dopingprøve, eller fordi de har undladt at deltage i dopingkontrol. Det er et mindre fald fra 60 % i 2019. 
ADD ser dog fortsat en positiv udvikling mod en større sammenhæng mellem indkaldte og udelukkelser sam-
menlignet med tidligere års tal (46 % i 2018). En øget positivprocent ved indkaldelser betyder at ADD’s midler 
bliver anvendt mere målrettet og effektivt, idet der er omkostninger forbundet med at tage en dopingprøve. 
Omkostningerne er, ud over den tid ADD’s fitnesskonsulent bruger på proceduren, knyttet til testudstyr, trans-
port af prøver til laboratoriet i Oslo samt at få gennemført analysen af prøven. I 2020 har 33 % af de indkaldte 
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i kommercielle fitnesscentre undladt at medvirke til kontrol. Dette er på samme niveau som 2019. ADD’s op-
levelse og vurdering er, at det i fitnesskredse efterhånden er et velkendt faktum, at har udøverne forbudte 
stoffer i kroppen, så kan dette spores i ADD’s dopingkontrol. Det er ikke muligt at omgå en sanktion, og mange 
indrømmer derfor deres brug 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. 
 
Efterforskning og efterretning 
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 en del af ADD’s arbejde i både konkurrenceidrætten og i arbejdet med 
bekæmpelse af doping i fitnessmiljøer. Det er ADD’s opgave at forestå anmeldelse og indbringelse af doping-
sager oprettet på baggrund af efterretninger og efterforskning for de relevante nævn, ligesom det er ved posi-
tive dopingprøver. I ADD’s egenskab af sekretariat for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing 
forestår ADD desuden indledende undersøgelser af matchfixingrelaterede regelbrud. I den forbindelse arbej-
der ADD også med efterretninger. Efterretninger er vigtige både på doping og matchfixingområdet, da den 
største viden om idræts- og fitnessmiljøer findes i miljøerne. ADD indsamler efterretninger via de to whistleblo-
wer-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 eller de 
to apps Stop Doping og Stop Matchfixing. Tidligere har det også været muligt at lave indberetninger vedrø-
rende doping og matchfixing telefonisk, men denne mulighed er udfaset i 2020, da telefonlinjen ikke blev be-
nyttet.  
 
ADD modtager også efterretninger ad andre veje, hvilket i 2020 er blevet en endnu vigtigere del af ADD’s 
efterretningsarbejde. Samarbejde med myndigheder som Toldstyrelsen og Rigspolitiet, består af gensidig ud-
veksling af oplysninger, der kan bidrage til at efterforske kriminelle forhold som produktion, import, salg og 
distribution af dopingpræparater, matchfixing m.m. På samme vis giver samtaler med interessenter og oplys-
ninger fra dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter indsigt i miljøerne.  
 
I 2020 har ADD samlet modtaget 89 indberetninger. Dette er et fald fra 146 i 2019, hvilket til dels kan forklares 
med ekstraordinært mange indberetninger i 2019, dels med COVID-19, hvor særligt foråret 2020 var stille på 
efterretningsfronten da træningsmiljøer var lukket, og konkurrencer blev sat i bero eller aflyst. Derudover er 
der sket et markant fald i grundløse indberetninger fra 32 i 2019 til 1 i 2020 og en stigning i efterretninger fra 
andre kanaler fra 17 i 2019 til 29 i 2020. Dette betragter ADD som en positiv tendens idet efterretningerne er 
af højere kvalitet og mere præcise og valide end tidligere. 
 
Tabel 5: Antal indberetninger i 2020 
  Whistleblower- hotlines Andre kanaler Grundløse indberetninger Total 

Vedrørende doping 49 21 1 71 

Vedrørende matchfixing 10 8 0 18 

Total 59 29 1 89 

 
Efterretningsuddannelse 
Dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter er ADD’s repræsentanter i marken. De har en unik mulighed for at 
komme tæt på udøvere og miljøer både i trænings- og konkurrencesammenhæng og potentielt se og høre 
relevant viden i forbindelse med kontrol i idrætten og besøg i fitnesscentrene. Derfor ønsker ADD også at 
styrke kontrollanter og konsulenters kompetencer inden for det efterretningsbaserede arbejde. I 2020 har alle 
dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter gennemgået et efterretningskursus, som har klædt dem på til at 
være endnu mere opmærksomme på efterretningsrelevant viden, de opnår i medfør af deres arbejde som 
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dopingkontrollant eller fitnesskonsulent. Det er ADD’s oplevelse, at dette allerede har afstedkommet flere ind-
beretninger, og det er noget ADD fremover systematisk vil følge effekten af. 
 
Undersøgelse af medicinbrug i dansk svømning 2008-2013 
Den 7. februar 2020 blev Kammeradvokatens undersøgelse om forholdene for elitesvømmere i Dansk Svøm-
meunion (Svømmerapporten) offentliggjort. Undersøgelsen viste bl.a., at der var blevet udleveret medicin til 
en række svømmere af den daværende landstræner, Paulus Wildeboer. På baggrund heraf har ADD foretaget 
en undersøgelse af forholdene vedrørende udlevering af medicin samt hvilken medicin, der blev udleveret. 
Formålet med undersøgelsen har været at afdække, hvorvidt Paulus Wildeboer udleverede præparater, som 
var omfattet af Dopinglisten til de svømmere, han trænede i perioden 2008-2013.  
ADD har på baggrund af undersøgelsen afdækket, at Paulus Wildeboer udleverede medicin til svømmere 
uden Dansk Svømmeunion og Team Danmarks viden, og at der blev indført retningslinjer for udlevering af 
medicin, da Dansk Svømmeunion og Team Danmark blev bekendt med, at Paulus Wildeboers udleverede 
medicin til svømmere. Der er ingen indikationer på, at Paulus Wildeboer udleverede doping til sine svømmere 
og dermed overtrådte antidopingreglerne. 
 
Matchfixing 
Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing  
Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing har til formål at sikre erfaringsudveksling på nationalt 
plan og koordinere indsatsen mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing). I platformen er repræ-
sentanter fra Kulturministeriet, Rigsadvokaten, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Spillemyn-
digheden, DIF, Dansk Boldspil-Union (DBU), Danske Spil, Danish Online Gambling Association og ADD. ADD 
har desuden rollen som sekretariat for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing, hvilket blandt 
andet indebærer pligten til at modtage anmeldelser og informationer ved mistanke om matchfixing eller anden 
uetisk adfærd. Sekretariatet validerer de modtagne oplysninger og foretager en indledende undersøgelse med 
henblik på at afklare, om der er grundlag for at videregive oplysningerne til en myndighed, eller om der er tale 
om en sag, der skal henvises til videre behandling i andet regi. I førstnævnte tilfælde kan sekretariatet anmelde 
sagen til politiet, mens sager om overtrædelse af DIF’s Matchfixing-lovregulativ overdrages til behandling i 
DIF’s Matchfixingsekretariat. Arbejdet og samarbejdet i platformen vil i 2021 blive evalueret, og ADD imødeser 
evalueringens resultater og anbefalinger med henblik på at implementere disse i platformens fremtidige ar-
bejde i samarbejde med de øvrige medlemmer af platformen. 
 
Matchfixingsager 
Efter en superligakamp mellem OB og AaB den 18. oktober 2019 med mistænkelige spillemønstre, politian-
meldte ADD forholdet til politiet. Sagen blev efterforsket af Nordjyllands Politi, men efterforskningen blev stand-
set, da det blev vurderet at yderligere efterforskning ikke ville føre til, at nogen kunne sigtes i sagen. I 2020 
klagede ADD over afgørelsen med den begrundelse, at ikke alle efterforskningsmuligheder var udtømt. ADD 
fik ikke medhold i klagen.  
 
For ADD belyser sagen et problem i forhold til måden sager om mulig matchfixing efterforskes i Danmark. 
Efterforskningen foretages hos de enkelte politikredse, der ikke nødvendigvis har den fornødne baggrundsvi-
den, ekspertise og ressourcer til at efterforske denne type sager. 
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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 2020: 1 mio. kr. til forskningsprojekter 

Status: 1,1 mio. kr. er anvendt til forsknings- og udviklingsprojekter i 2020.  

Konklusion: Målet er opfyldt for 2020 

4.1.2 Dele nyeste viden og forskningsresultater med offentligheden og forskningsmiljøer 

Intet mål i 2020 

 
Støttede forskningsprojekter 2020 
ADD støttede i 2020 fem eksterne forskningsprojekter samt et internt forskningsprojekt med sammenlagt 1,1 
mio. kr. Det bemærkes, at ADD registrerer den fulde omkostning i året, hvor ADD giver en bevilling til et forsk-
ningsprojekt jf. ADD’s regnskabspraksis, selvom forskningsprojekterne strækker sig over flere år. 
 

1. Detection of autologous blood transfusion in dried blood spots (DBS) 
100.000 kr. 
Studiet undersøger DBS-kort fra tidligere studie om mikrodoseringsblodtransfusion og ser på nye bi-
omarkører til sporing ved DBS. Resultaterne fra dette pilotstudie skal bruges i en større ansøgning til 
Partnership for Clean Competition.  

 
2. Can Actovegin improve mitochondrial function and thereby endurance performance in trained ath-

letes?  
189.750 kr. 
Studiet ønsker at klarlægge om stoffet actovegin er præstationsfremmende i mennesker. Stoffet er 
meget omdiskuteret og har tidligere været på Dopinglisten. Forsøgene udføres i Polen, da stoffet ikke 
er godkendt i Danmark. 

 
3. Sporingsvindue for clenbuterol i dried blood spots i forbindelse med kronisk indtag 

200.000 kr. 
Studiet undersøger sporingstiden af clenbuterol i urin- og DBS-prøver efter flerdosis indtag. Studiet vil 
samtidig udvikle mulighed for kvantificering af koncentrationer i DBS-prøver. Studiet vil desuden kigge 
på hjerteforandringer efter administration af clenbuterol. 

 
4. The health hazards of anabolic steroids 

120.000 kr. 
Projektet har tidligere modtaget bevilling fra Forskningsudvalget. Projekt vil evaluere effekten af ana-
bole steroider på fertilitet og psykiske lidelser. Der er bevilliget midler til arbejdet med publikationer. 

 
5. Almost perfect, always flawed?  

334.295 kr. 
Studiet undersøger selftracking, sociale medier og kropsidealers betydning for doping i fitness og be-
står af kvalitative interviews og en kvantitativ undersøgelse. 
 

6. Udvikling af nye testmetoder med dried blood spots i fitness 
150.000 kr. 
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Forskningsprojekt udført af ph.d.-studerende hos ADD. Projektet undersøger brugen af DBS i fitness, spo-
ringsgraden af dopingstoffer ved test med DBS sammenlignet med urinprøver og arbejder på udvikling af 
procedure for DBS i fitness.2  
 
Afsluttede projekter, resultater og publikationer i 2020 
Doping Agents in Denmark  
ADD støtter ph.d.-projektet, der vil bidrage med et nyt perspektiv på udbredelsen af doping i Danmark. Pro-
jektet består af tre delprojekter. Første del undersøger i samarbejde med udvalgte politikredse i Danmark 
indholdet af beslaglagte dopingenheder og mængden af forfalskede produkter på det illegale marked. Anden 
del er analyser af stoffer og dopingstoffer fundet i urinprøver fra kriminalsager i 2019 samt en analyse af, om 
der er et mønster mellem udvalgte dopingstoffer og sagstypen. Tredje del er udvikling af en metode til opspo-
ring af dopingstoffer i små koncentrationer i urin og spildevand. Alle delprojekter er i gang, men særligt tredje 
delprojekt er forsinket pga. nedlukninger af universiteterne og begrænsede muligheder for indsamling af spil-
devand grundet COVID-19. 
 
Drug Use and prevention in gyms – development of an evidence-based intervention 
Formålet med projektet er at undersøge, hvordan steroidbrug i fitnesscentre kan forebygges, og i hvilket om-
fang det er muligt. Målet er at udvikle en evidensbaseret interventionsmodel, der kan anvendes til at udvikle 
forebyggelsesindsatser rettet mod steroidbrug og lignende dopingstoffer i fitnessmiljøer. I 2020 blev indsam-
ling og behandling af data til de to første af i alt fire delstudier afsluttet. Resultaterne viser, at der blandt inter-
nationale dopingeksperter (både forskere og praktikere) er udbredt enighed om, at forebyggelse af steroidbrug 
i fitnesscentre er vigtigt for folkesundheden, og at det er muligt at forebygge steroidbrug i et vist omfang. 
Delstudie tre er under afvikling, men udfordret grundet COVID-19 og nedlukning af fitnesscentre og fokuserer 
på interviews med unge mænd, der styrketræner. Delstudie fire vil bestå af en forebyggelsesintervention ba-
seret på evidens fra de foregående delstudier.  
 
Youth and fitness doping: qualitative exploration of the social context of fitness doping 
ADD har støttet projekt ‘Youth and fitness doping: qualitative exploration of the social context of fitness doping’ 
som bl.a. konkluderer at den personlige træner har en signifikante rolle som både trænings- og kostvejleder, 
mentor og livscoach i forhold til de unges personlige problemer og, i nogle tilfælde, som rådgiver og vejleder i 
brugen af præstationsfremmende midler. I forebyggelsesøjemed er det derfor væsentligt at rette opmærksom-
heden mod de personlige trænere, deres kompetencer og ansvar over for deres klienter. Dette gælder i forhold 
til trænernes rådgivning om brugen af præstationsfremmende midler, hvor undersøgelsen viser, at trænerne 
både kan spille en meget direkte, aktiv og signifikant rolle i relation til unges brug af de præstationsfremmende 
midler, men også mere indirekte risikerer at påvirke unge til at påbegynde brugen af præstationsfremmende 
midler. 
 
The health hazards of anabolic steroids  
ADD har støttet studiet ’The health hazards of anabolic steroids’, som bl.a. fandt at steroidbrugeres fertilitet er 
betydelig lavere i perioden 3 år før til 1 år efter de tester positiv af ADD i et fitnesscenter og over dobbelt så 
mange steroidbrugere diagnosticeres med infertilitet sammenlignet med kontrolgruppen. Steroidbrugeres fer-
tilitet er dog kun 7 % lavere over hele monitoreringsperioden sammenlignet med en matchet kontrolgruppe, 
hvorfor steroidbrugerne næsten ’indhenter’ kontrolgruppen i perioden efter de er stoppet med at bruge anabole 
steroider. Studiet viser, at der ikke er forskel mellem grupperne i forhold til andelen, der får hjælp til at opnå 
graviditet. 
 
 

 
2 Projektet beskrives mere indgående under afsnit 2. Fitness og Folkesundhed 
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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 ph.d.-grad. 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 (DBS), hvor man 
analyserer en tørret bloddråbe for dopingstoffer. Forskningsprojektet er finansieret af ADD’s forskningsmidler, 
Innovationsfonden og Partnership for Clean Competition.  
 
Ph.d.-projektet konkluderer, at DBS-baserede analyser af testosteronestere og clenbuterol er korrekte og præ-
cise nok til at kunne implementeres i dopingkontrol i elite- og motionsidræt. Desuden blev DBS-metoden af 
udøverne foretrukket fremfor urin- og normal venøs blodprøveopsamling. Implementering af metoden vil be-
tyde en markant reduceret prøveopsamlingstid og derved muliggøre en højere testfrekvens samt testning af 
mange udøvere på kort tid. Ph.d.-projektet har øget fokus på DBS i ADD, og metoden får stor opmærksomhed 
internationalt og hos WADA. Forskningsprojektets resultater anvendes i WADA’s DBS-arbejdsgruppe, hvor 
ADD er repræsenteret, hvis formål er at validere og implementere metoden inden Vinter-OL i Beijing 2022. 
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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 delvist opfyldt, hører disse operationelle mål. 
 
5.1.1 Understøtte udviklingen af integritetsarbejdet i organisationer og lande, hvor indsatsen er mindre udviklet 

Mål for 2020: Minimum et besøg på Færøerne om året, herunder uddannelse af kontrollanterne på Færø-

erne. Indgåelse af samarbejdsaftale med Grønland. 

Status: Det har ikke været muligt at gennemføre besøg på Færøerne grundet COVID-19, men ADD har 

afholdt møde med det færøske idrætsforbund ISF. Færøernes har nu vedtaget en dopinglov, som ADD har 

ageret sparring på, og Færøerne er klar til at genoptage antidopingarbejdet. Det blev aftalt at opretholde 

det operationelle mål, og dermed vil ADD fortsat bidrage til udviklingen af antidopingindsatsen på Færø-

erne. 

Forhandlinger med Grønlands Idrætsforbund om samarbejde er indledt medio 2020. ADD afventer pt. 

Grønlands Idrætsforbund. 

Konklusion: Målet er ikke opfyldt for 2020 

5.1.2 Antal efterspørgsler på vidensdelingsbesøg hos ADD 

Mål for 2020: Aktivitetstal 

Status: Grundet COVID-19 har der ikke været nogen aktiviteter på området i det forgangne år. 

Konklusion: Målet er opfyldt.  

5.1.3 Etablere good governance som prioriteret samarbejdsområde blandt centrale nationale og internationale 

aktører i og omkring idrætten 

Mål for 2020: Bidrage til Erasmus+ projekt. 

Status: ADD sidder i styregruppen for Erasmus+-projektet, der skal understøtte good governance i 

NADO’er, og har i den forbindelse gennemgået en undersøgelse af, i hvor høj grad ADD lever op til de prin-

cipper, parametre og indikatorer, som NADO’erne skal benchmarkes op imod. ADD er pt. ved at gennemgå 

resultatet af undersøgelsen med henblik på at vurdere, i hvilket omfang ADD bør tilpasse sine politikker og 

praksisser. Projektet afsluttes i 2021.  

Konklusion: Målet er opfyldt for 2020 

 
De internationale relationer har i 2020 været stærkt præget af COVID-19 med aflyste idrætsbegivenheder, og 
færre fysiske møder og konferencer, men ADD har fortsat været aktiv og søgt at præge det internationale 
antidopingarbejde i en lang række samarbejder på internationalt, europæisk og nordisk plan. 
 
Reviderede antidopingregler  
Det regelsæt, som hele verdens antidopingarbejde baserer sig på, Det internationale kodeks for antidoping 
(WADA-kodekset), har været under revidering de senere år. De ændrede regler blev vedtaget på WADA’s 
verdenskonference i Katowice i Polen i begyndelsen af november 2019 og trådte i kraft i januar 2021. I 2020 
har ADD derfor i samarbejde med blandt andet DIF omsat det internationale regelsæt til danske regler. 
 
Blandt de væsentligste ændringer er oprettelsen af en særskilt standard for uddannelse, som forpligter alle 
underskrivere af kodekset. Uddannelse har dermed på lige fod med for eksempel dopingkontrol og efterforsk-
ning nu sin egen standard, hvilket styrker uddannelsesarbejdet og muligheden for at holde de ansvarlige op 
på konkrete krav og forpligtelser og forebyggelsen på området. 
 
Governance-reformer i WADA 
Måden hvorpå WADA er struktureret og styret har været genstand for debat de senere år, hvor arbejdet med 
at reformere organisationens governance-strukturer har pågået. I 2020 er ændringer i strukturen blevet ved-
taget og ADD har været en del af processen primært gennem Europarådet. Reformerne har blandt andet 
betydet, at der fra 2021 vil være to uafhængige medlemmer af WADA’s Executive Committee. Derudover vil 
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de nationale antidopingorganisationer som ADD være repræsenteret i alle WADA’s stående udvalg med und-
tagelse af Compliance Review Committee og Athletes Commission. Disse ændringer er isoleret set positive. 
ADD vil dog fortsat i samarbejde med andre NADO’er arbejde for yderligere reformer af WADA’s Governance-
struktur med henblik på at skabe yderligere indflydelse for NADO’er og uafhængige atleter. Derudover er der 
efter ADD’s opfattelse behov for mere transparens i WADA’s beslutningsprocesser og kommunikation med 
interessenter. Arbejdet med at reformere WADA’s governance-strukturer fortsætter i 2021, hvor ADD afgiver 
et høringssvar til en arbejdsgruppe nedsat af WADA. 
 
Internationale standarder for uddannelse af antidopingmedarbejdere  
En del af WADA’s fokus på uddannelse indbefatter også træning og uddannelsesprogrammer for personer, 
der arbejder i antidopingorganisationerne. WADA gennemfører i 2020-2021 pilotprojektet Technical Working 
Group on Global Training and Development Model i Europa, hvortil der er nedsat fem arbejdsgrupper. Hver 
gruppe ledes af gruppens uddannelseseksperter og her er to medarbejdere fra ADD udpeget som formænd 
for gruppen ’Intelligence and Investigations Officers/Managers’. ADD’s repræsentanter har i 2020 faciliteret 
arbejdet, der skal udvikle uddannelsesmateriale for antidopingmedarbejdere inden for efterretning og efter-
forskning. 
 
Rusland 
Den internationale sportsdomstol (CAS) afgjorde kort før udgangen af 2020 sagen mod det russiske nationale 
antidoping-agentur (RUSADA), som udspringer af de overtrædelser af antidopingreglerne, som Rusland 
gjorde sig skyldige i i forbindelse med bl.a.de vinterolympiske lege i Sotji i 2014. Sagens hovedanklage var, at 
en database fra det russiske antidopinglaboratorium var blevet manipuleret, inden den blev udleveret til WADA 
som led i en række betingelser for, at RUSADA igen kunne erklæres ”compliant” med WADA-kodekset. 
WADA’s langvarige og omfattende efterforskning viste, at der var blevet slettet, tilføjet og manipuleret med 
data i databasen på en måde, der skulle skjule de russiske myndigheders involvering i det mangeårige syste-
matiske dopingprogram. Derudover skulle manipulationen kaste skyld på bl.a. den tidligere leder af det russi-
ske dopinglaboratorie, der som ”whistleblower” i dag lever under beskyttelse i USA. 
 
WADA havde indstillet til en udelukkelse af Rusland som nation fra alle større sportsbegivenheder (”major 
sports events”) i fire år. CAS fulgte WADA’s indstilling på alle punkter og kendte Rusland skyldig og dermed 
”non-compliant”. Sanktionens længde blev dog reduceret til to år, ligesom en række andre sanktioner indstillet 
af WADA blev formildet, herunder at russiske udøvere også i karantæneperioden kan deltage i mesterska-
berne, blot under et andet navn, flag og tøj end Ruslands. ADD respekterer naturligvis en domstolsafgørelse 
fra CAS. ADD er dog i lighed med en række andre NADO’er og udøverorganisationer af den opfattelse, at 
CAS-systemet bør gennemgå en revision. 
 
ADD bidrager til Europarådets rådgivende grupper 
ADD har i 2020 understøttet Kulturministeriet i Europarådet, bl.a. i CAHAMA (The Ad Hoc European Commit-
tee for the World Anti-Doping Agency), som er det forum der giver Europas repræsentanter i WADA’s ledende 
organer deres mandat. Derudover har ADD sæde i flere af Europarådets rådgivende faggrupper. I 2020 har 
arbejdet i den rådgivende gruppe vedrørende uddannelse fyldt mere end vanligt grundet arbejdet WADA’s nye 
standard på uddannelsesområdet.  
 
Group of Copenhagen  
ADD repræsenterer Danmark i Group of Copenhagen, der er et internationalt netværkssamarbejde med fokus 
på matchfixing koordineret af Europarådet. Blandt netværkets aktiviteter kan nævnes overvågning af betting 
på internationale mesterskaber, risikoanalyser vedrørende matchfixing i enkelte lande og idrætter, typebeskri-
velser af forskellige forseelser på matchfixingområdet, databeskyttelse ved udveksling af personoplysninger, 
hjælp til etablering af nationale platforme i nye lande m.m. Siden etableringen i København i sommeren 2016, 
hvor syv lande deltog, har 32 lande nu tilsluttet sig netværket, heraf flere lande uden for Europa. Group of 
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Copenhagen har afholdt to officielle online møder i 2020, samt en række møder i koordinerende underudvalg 
med fokus på bekæmpelse af matchfixing op til Euro 2020 (afvikles 2021) og en SWAT-analyse af Group of 
Copenhagen. 
 
Nordisk samarbejde 
ADD samarbejder løbende med de øvrige nordiske lande på antidopingområdet blandt andet via regelmæs-
sige møder og arbejdsgrupper på ledelsesniveau såvel som på relevante fagområder, hvor ADD har formand-
skabet for arbejdsgruppen på efterforskningsområdet. Det nordiske samarbejde giver blandt andet mulighed 
for erfaringsudveksling og koordinering vedrørende det internationale samarbejde i andre organer. Samarbej-
det har i 2020 været præget af COVID-19 og begrænset sig til enkelte virtuelle møder. 
 
Herudover har ADD i samarbejde med de øvrige nordiske lande i en årrække drevet den fælles enhed til 
monitorering af biologiske pas, Nordic Athlete Passport Management Unit (NAPMU), som er et centralt værktøj 
i ADD’s og de øvrige antidopingorganisationers arbejde. I 2020 er det besluttet, at NAPMU skal være endnu 
mere uafhængig via en omstrukturering, så alle NAPMU-medarbejdere fra 2021 er ansat direkte af antidoping-
laboratoriet i Oslo, hvilket ADD har været fortaler for igennem flere år. Det giver en større objektivitet i gen-
nemgangen af de biologiske profiler, da al udøverinformation fremadrettet vil være anonymiseret for alle 
NADO-medarbejdere. Herudover har ADD i 2020 inkluderet NAPMU som fast del af de løbende efterretnings-
møder for at styrke delingen af efterretninger og viden mellem NAPMU og ADD. 
 
Samarbejde med andre nationale antidopingorganisationer 
ADD’s direktør har i 2020 fortsat indtaget hvervet som formand for NADO’ernes fællesorgan, Institute of Nati-
onal Anti-Doping Organisations (iNADO), hvis erklærede mål er i forening at understøtte ren sport ved at være 
en tydelig international stemme, dele og udbrede best practice og understøtte hinanden på tværs af antido-
pingorganisationerne. ADD præger via engagementet i iNADO således det internationale samarbejde på an-
tidopingområdet både i den linje, som NADO’erne arbejder for, og i dialogen med WADA og andre centrale 
aktører. I 2020 er forberedelserne af skiftet for iNADO fra en britisk til en tysk-baseret organisation færdiggjort, 
så den tyske forankring for iNADO og sekretariat i Bonn i Tyskland kan træde i kraft fra 2021. 
 
NADO-leder-samarbejde 
Afsløringerne af Ruslands dopingsystem initierede i 2016 et uformelt samarbejde ud over iNADO-samarbejdet 
mellem ledere fra cirka 20 nationale antidopingorganisationer fra hele verden. Disse NADO’er har siden 2016 
ved flere lejligheder diskuteret og forholdt sig til internationale antidopingspørgsmål og offentliggjort deres 
anbefalinger til WADA og IOC, herunder i spørgsmålet om udelukkelsen af Rusland fra al idræt, behovet for 
at styrke WADA og det internationale antidopingarbejde via reformer af WADA’s governance-strukturer og 
lignende. Gruppen har i 2020 grundet COVID-19 kun afviklet et enkelt møde virtuelt, som til gengæld også 
omfattede repræsentanter fra nationale udøverkomitéer – herunder Aktivkomitéen under DIF og Team Dan-
mark – og fra internationale udøverorganisationer. Mødet gav for første gang anledning til en fælles udtalelse 
fra NADO’er og udøvere, hvor ADD i fællesskab med de øvrige aktører efterlyste reformer af WADA for at 
opnå mere uafhængighed, gennemsigtighed og ansvarlighed i organisationen samt at forhindre interessekon-
flikter i antidopingsystemet. 
 
Good governance blandt NADO’er (NADGO) 
ADD var i 2020 blandt de første NADO’er, der som projektpartner i et EU-støttet Erasmus+-projekt testede 
organisationens governance op mod cirka 200 governance-krav. Formålet med projektet er, at resultaterne 
kan tjene til inspiration og vejledning til alle NADO’er, som med afsæt i anbefalingerne kan organisere sig og 
administrere ud fra disse krav til good governance. ADD har udover at bidrage til udviklingen og forståelsen af 
kravene inden for temaer som gennemsigtighed, demokratiske processer, ansvarlighed og uafhængighed målt 
sin egen organisation og praksis op imod kravene. Resultaterne indgår i projektet, som skulle være afsluttet i 
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2020, men som grundet COVID-19 først afsluttes med en rapport og afslutningskonference i maj 2021. ADD 
arbejder internt videre med good governance i 2021.  
 
Informationssikkerhed i en international kontekst 
ADD har i 2020 været med til at starte en frivillig arbejdsgruppe bestående af IT-eksperter blandt iNADO-
medlemmerne og WADA, som har til formål at øge de enkelte antidopingmyndigheders fokus på og kompe-
tence inden for IT-sikkerhed og dermed at beskytte udøvernes data verden over. ADD har bidraget til anbefa-
linger om, hvordan IT-sikkerhed bedst kan implementeres i den enkelte antidopingorganisation. IT-sikkerheds-
principperne blev præsenteret for iNADO-medlemmerne via to webinarer i december 2020. 
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6. Øvrige aktiviteter 
Kulturministeriets øremærkede driftstilskud 2020/2021  

 

Siscon ControlManager 
ADD har med støtte fra det øremærkede driftstilskud 2020/2021 fra Kulturministeriet fra puljen til initiativer til 

fremme af integritet og sundhed i idrætten erhvervet og implementeret programmet Siscon ControlManager i 2020, 

der er et compliancesoftware til håndtering og dokumentering af GDPR og informationssikkerhed. Værktøjet under-

støtter efterlevelsen af GDPR (EU Persondataforordning) og de elementer af IS-standardarderne ISO 27001 og 27002, 

som er relevante i en antidopingkontekst. Fremadrettet vil ADD’s efterlevelse af GDPR og informationssikkerhed lø-

bende blive monitoreret via ControlManager. 

 
Kommunikation, IT og informationssikkerhed 
Som led i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi er det besluttet, at de statslige myndigheder 
skal efterleve en række tekniske minimumskrav med henblik på at sikre et højt fælles sikkerhedsniveau i sta-
ten. ADD har i den forbindelse gennemgået og implementeret alle 20 krav gældende for alle medarbejdere og 
de sikkerhedsmæssige anbefalinger, som en sårbarhedsscanning gav anledning til. Derudover har ADD i 2020 
arbejdet målrettet med at uddanne organisationens medarbejdere i IT-sikkerhed ved løbende e-learning-kur-
ser. 
 
ADD har i 2020 arbejdet med GDPR og informationssikkerhed ved implementering af Siscon ControlManager. 
ControlManager benyttes til at dokumentere og vedligeholde bl.a. GDPR-tiltag samt sikkerheds- og privatlivs-
politikker og hjælper ADD til at sikre efterlevelse af persondataforordningen og det lovpligtige tilsyn med data-
behandlere. ADD har i fremtiden med hjælp fra ControlManager muligheden for at arbejde videre på efterle-
velse af de elementer af informationsstandarderne ISO 27001 og 27002, som er relevante i antidopingarbejdet, 
ligesom programmet fremadrettet kan understøtte ADD’s monitorering af regler, standarder og kodekser, der 
er pålagt ADD som antidopingenhed. Implementeringen af ControlManager er gjort muligt med støtte fra det 
øremærkede driftstilskud 2020/2021 fra Kulturministeriet. 
 
Loven om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (lov nr. 692 af 8. juni 2018), 
handler om at sikre, at så mange som muligt kan bruge offentlige myndigheders websteder og mobilapplikati-
oner, ikke mindst brugere med handicap. ADD har i 2020 arbejdet målrettet med at gøre www.antidoping.dk 
så tilgængelig som muligt med udgangspunkt i standarden WCAG 2.1 for derved at leve op til loven.  
 
ADD har i 2020 bidraget med opdatering og nyt indhold til Gyldendals ”Idrætsportalen”, hvor der ligger under-
visningsmateriale til lærere og elever i gymnasiet. ADD leverede materiale til undervisning inden for forskellige 
aspekter af antidoping. ADD bidrog med en opdatering af indhold vedrørende den organiserede konkurrence-
idræt og det biologiske vedrørende dopingstoffer. Derudover leverede ADD indhold til et nyt afsnit om krop, 
sundhed og doping. Derudover bidrog ADD med en artikel til Gymnasieidrætslærernes forenings medlemsblad 
GISP om antidoping, OL og Rusland. 
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7. Økonomi 
ADD har i 2020 haft indtægter på 28,7 mio. kr. (mod 28,8 mio. kr. i 2019, tal i parentes angiver herefter til 
sammenligning den tilsvarende indtægt eller omkostning for 2019). Heraf udgør 25,4 mio. kr. driftstilskud via 
udlodningsmidlerne fra Kulturministeriet, mens øvrige indtægter udgøres af projekttilskud fra Kulturministeriet 
og Sundheds- og Ældreministeriet, kontrakter om dopingkontrol med arrangører ved stævner og events, sam-
arbejdsaftaler med fitnesscentre og politiet samt projekttilskud fra WADA.  
 
Figur 7: Fordeling af ADD’s indtægter i % 
 

 
 
De samlede omkostninger på 28,4 (29,6) mio. kr. er anvendt på følgende hovedomkostningsgrupper: 
 
Bestyrelse     0,3 (0,4) mio. kr.  (note 1) 
Administration og ledelse    4,6 (4,1) mio. kr.  (note 2) 
Idræt     11,8 (11,6) mio. kr.  (note 3) 
Fitness & Folkesundhed   5,1 (5,6) mio. kr.  (note 4) 
Kommunikation & IT    3,5 (4,4) mio. kr.  (note 5) 
Forskning & udvikling    1,1 (1,4) mio. kr.  (note 6) 
Internationalt samarbejde    0,1 (0,3) mio. kr.  (note 7) 
Efterforskning & sagsbehandling   1,2 (1,2) mio. kr.  (note 8) 
Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing  0,7 (0,7) mio. kr.  (note 9) 
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Figur 8: Fordeling af ADD’s omkostninger i % 

 
 
Regnskabet viser omkostninger, der er 0,6 mio. kr. lavere end forventet. Dette skyldes samlet set færre om-
kostninger end ventet på flere områder grundet COVID-19’s indvirkning på ADD’s aktiviteter. 
 
ADD budgetterede i 2020 med en omkostningsforøgelse på 14 % svarende til 1,9 mio. kr. i den organiserede 
idræt sammenlignet med 2019. Dette skyldtes både øgede udgifter til dopingkontrol og større forsknings- og 
udviklingsprojekter. COVID-19 har dog medført færre dopingkontroller samt udsatte udviklingsprojekter, hvilket 
har resulteret i, at ADD i 2020 har anvendt 2 % svarende til 0,3 mio. kr. mere end i 2019. 
 
ADD har i 2020 anvendt 0,5 mio. kr. mere på Administration & ledelse end i 2019. Dette skyldes primært 
ansættelse af en barselsvikar og kompetenceudvikling af medarbejdere. På Kommunikation og IT har ADD 
omvendt brugt 0,9 mio. kr. mindre end 2019, hvilket skyldes de ekstraordinære omkostninger ved udvikling af 
ADD’s medicin-app i 2019. 
 
Regnskabet udviser et positivt resultat for 2020 på 0,3 mio. kr. og dermed 1 mio. kr. mere end det budgetterede 
negative resultat på 0,7 mio. kr. Resultatet vurderes tilfredsstillende, idet afvigelserne i al væsentlighed kan 
tilskrives udefrakommende forhold, særligt COVID-19, som har betydet at nogle aktiviteter ikke har kunnet 
gennemføres som planlagt, hvilket der så vidt muligt er blev taget højde for i regnskabet og projektplanlæg-
ningen undervejs i året. 
 
Balancesummen lyder på 8,6 mio. kr. og ADD’s egenkapital er ved udgangen af 2020 2,1 mio. kr. 
 
Økonomiske forventninger til 2021 
ADD modtager som følge af udlodningsloven en andel af overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og udbyttet 
fra Det Danske Klasselotteri A/S. Efter lovens ikrafttrædelse i 2018 har ADD fået et forventeligt stabilt ind-
tægtsgrundlag på det nuværende niveau. ADD vil fortsat forfølge mulighederne for at styrke det danske ar-
bejde 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 konsekvenserne heraf er et samfundsmæssigt sundhedsproblem, som kræver vedva-
rende og langsigtet arbejde at forebygge og håndtere.  
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ADD har modtaget supplerende øremærkede driftstilskud fra Kulturministeriet i 2019-20 på 0,6 mio. kr. og i 
2020-21 på 0,5 mio. kr. som giver mulighed for at prioritere yderligere udviklingsinitiativer inden for antidoping, 
kampen mod matchfixing mv. Det øremærkede driftstilskud for 2020-2021 er delvist omsat til aktiviteter i 2020 
og bliver omsat til yderligere aktiviteter i 2021. ADD forventer umiddelbart at modtage et øremærket driftstil-
skud 2021-22 i en størrelsesorden tilsvarende de senere år, men har ikke budgetteret med det.  
 
ADD har i 2021 modtaget 0,6 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til at forebygge motionsdoping.  
 
Derudover har ADD i samarbejde med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) i slutnin-
gen af 2020 modtaget tilsagn om støtte til projektet ”Er jeg god nok?” fra Sygeforsikringen ”danmark” på 3 mio. 
kr. ADD og LMS omsætter midlerne til aktiviteter i projektperioden, som løber fra 2021 til 2024. 
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Bilag 1: Kerneopgaver, resultatmål og operationelle mål 

Kerneopgave Resultatmål Operationelle mål 
Måltal og milepæle 

Målopfyldelse 
2019 2020 2021 2022 

1. Dopingkontrol 
og forebyggelse 
inden for den or-
ganiserede idræt
  
  
  
  
  

1.1 ADD vil gen-
nem et effektivt do-
pingkontrolpro-
gram beskytte den 
rene idrætsudøver. 
 

1.1.1. Udvikle individuel risi-
kovurdering som metode til 
målretning af 
dopingkontrol. 

Udvikling af meto-
den.   

Implementering af 
metoden.  

Redegørelse for me-
todens effekt.    

Mål opstilles ultimo 
2021.   

Mål opfyldt for 2020 

1.1.2 Sikre et professionelt 
korps af dopingkontrollanter 

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

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

 Mål opfyldt for 2020 

1.1.3 Implementere dried 
blood spots metoden 

  Alle blod- kontrollan-
ter uddannet i dried 
blood spots  
metoden.   

 Intet mål for 2020 

1.1.4 Sikre effektiv testning 
af danske udøvere internati-
onalt 

Samarbejdsaftale 
indgås med Internati-
onal Testing Agency 
(ITA).  

 Intern evaluering af 
effekten af samar-
bejds- aftalen med 
ITA. 

 Mål for 2019 opfyldt 
i 2020 

1.1.5 Løfte kvaliteten i sam-
arbejderne med idrætsorga-
nisationer uden for paraply-
organisationerne 

Udvikle ny kontrakt-
model, der løfter kva-
liteten og sikrer den 
gensidige forpligti-
gelse. 

Udvikle nyt regle-
ment som afløser 
for det nuværende 
motionsdopingreg 
lement. 
  
Opstille kriterier for, 
hvilke organisatio-
ner der kan tilslutte 
sig reglementet, og  
som ADD kan lave 
opsøgende indsats 
overfor. 

Aktivitetstal for antal-
let af organisationer, 
som tilslutter sig reg-
lementet herunder 
blandt organisationer 
med eksisterende 
samarbejdsaftaler. 

Aktivitetstal for an-
tallet af organisatio-
ner, som tilslutter 
sig reglementet 
herunder blandt or-
ganisationer med 
eksisterende sam-
arbejdsaftaler. 

Mål ikke opfyldt for 
2020 

1.2 ADD vil med 
bæredygtigt 

1.2.1 Udvikle effektivt uddan-
nelsesprogram, målrettet 

 Uddannelsespro-
gram er 

  Mål opfyldt for 2020 
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forebyggende an-
tidopingarbejde 
fremme fair kon-
kurrence. 

talent- og eliteudøvergrupper 
og deres støttepersonale. 

færdigudviklet og 
testet blandt  
relevante parter.   

1.2.2 Anvende risikovurde-
ring som redskab i afdæk-
ning af behovet for uddan-
nelse i de respektive mål-
grupper i idrætten. 

Udvikle metode til 
anvendelse af risiko-
vurdering til afdæk-
ning af behovet for 
uddannelse.    

Implementering  Mål opstilles ultimo 
2020. 

 Mål opfyldt for 2020 
 

1.2.3 Udvikle ny medicin-app App udviklet og udgi-
vet   

Baseline- brugerun-
dersøgelse gen-
nemføres på udbre-
delse og tilfreds-
hed. 

  Mål opfyldt for 2020 

2. Dopingkontrol 
og forebyggelse i 
fitnessmiljøer 

2.1 ADD vil gen-
nem en tidlig, mål-
rettet forebyggel-
sesindsats fremme 
sunde trænings- 
og fitnessmiljøer 
samt fremme 
sunde og realisti-
ske kropsidealer 

2.1.1 Antal gennemførte be-
søg i fitnesscentre 

Min. 1.000  Min. 1.000  Min. 1.000   Min. 1.000  Mål opfyldt for 2020 

2.1.2 Sikre et professionelt 
korps af fitnesskonsulenter 

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

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

 Intet mål i 2020 

2.1.3 Udvikle ny interventi-
onsmodel for forebyggende 
indsatser 

 Afdækning gen-
nemført (ph.d.).  

Ny interventionsmod 
el færdigudviklet 
(ph.d.).  

Implementering af 
interventionsmodel 
gennemført  

Mål ikke opfyldt for 
2020 

2.1.4 Antal nye kommuner 
pr. år, som med afsæt i 
ADD- katalog har iværksat 
indsatser målrettet unges 
mentale sundhed, 
forebyggelse og sundheds-
fremme. 

1 5  5 5 Mål ikke opfyldt for 
2020 

2.1.5. Implementere dried 
blood spots metoden 

 Alle fitnesskonsu-
lenter uddannet i 
dried blood spots  
metoden. 

  Mål opfyldt for 2020 
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3. Efterforskning 
og indbringelse af 
dopingsager - og 
forundersøgelser 
matchfixing sager 
 

3.1 ADD vil sikre et 
analytisk baseret 
efterretnings- og 
efterforsknings-
grundlag med hen-
blik på at under-
støtte, målrette og 
gennemføre ADD’s 
antidoping- og 
matchfixingaktivite-
ter, herunder for-
undersøgelser af 
matchfixingsager. 

3.1.1 Udvikle bedre indberet-
ningsformat og - kultur. 
 

Implementering af 
indberetningsmodul i 
MODOC. (papirløs 
dopingkontrol- sy-
stem).  

Gennemføre efter-
retningsuddannelse 
for alle kontrollanter 
og konsulenter.    

Intern evaluering på 
om indsatserne har 
medført flere indbe-
retninger fra doping-
kontrollant er og fit-
nesskonsulenter  

 Mål opfyldt for 2020 
 

3.1.2 Antal indberetninger i 
alt 

Aktivitetstal**  Aktivitetstal   Aktivitetstal  Aktivitetstal   89 

3.1.3 Andel dopingsager 
hvor dømmende myndighe-
der følger ADD’s juridiske 
anbringender 

Min. 90 % Min. 90 %   Min. 90 %  Min. 90 %   Mål ikke opfyldt for 
2020 

3.1.4 Evaluering af ADD’s ef-
terretning- og efterforsk-
ningsindsats bl.a. ved ind-
dragelse af ADD’s samar-
bejdspartnere med en sam-
arbejdsaftale. 

  Evaluering iværksat.  Evaluering færdig-
gjort og tiltag på 
baggrund af resul-
tater udvikles.   

Intet mål i 2020 

3.1.5. Evaluering af matchfi-
xing-platformen 

 Evaluering iværksat 
og gennemført     

Eventuel opstilling af 
nye operationelle mål 
for 2022. 

 Mål ikke opfyldt for 
2020 

4. Fremme forsk-
ning og udvikling 
på antidopingom-
rådet 

4.1 ADD vil sikre, 
at det danske an-
tidopingarbejde og 
udviklingen heraf 
tager udgangs-
punkt i den nyeste 
viden på området. 

4.1.1 Midler tildelt forsk-
nings- og udviklingsprojekter 
målrettet strategisk vigtige 
antidopingområder 

1 mio. kr. 1 mio. kr. 1 mio. kr. 1 mio. kr. Mål opfyldt for 2020 

4.1.2 Dele nyeste viden og 
forskningsresultater med of-
fentligheden og forsknings-
miljøer. 

Afholde forsknings-
konference om fit-
ness og folkesund-
hed.   

   Intet mål for 2020 

5. Internationalt 
samarbejde 

5.1 ADD vil ar-
bejde internationalt 
for harmonisering 
af 

5.1.1 Understøtte udviklin-
gen af integritetsarbejdet i 
organisationer og lande, hvor 
indsatsen er mindre udviklet. 

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

Min. et besøg på 
Færøerne om året, 
herunder uddan-
nelse af kontrollan-
terne på Færøerne. 

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

Min. et besøg på 
Færøerne om året, 
herunder 

Mål ikke opfyldt for 
2020 
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antidopingarbejdet 
i international idræt 
og prioriteringen af 
good governance 

kontrollanterne på 
Færøerne.   

Samarbejdsaftale 
indgås med  
Grønland.  

kontrollanterne på 
Færøerne.  

uddannelse af kon-
trollanterne på Fæ-
røerne.  

5.1.2 Antal efterspørgsler på 
vidensdelingsbesøg hos 
ADD. 

Aktivitetstal***  Aktivitetstal Aktivitetstal Aktivitetstal Ingen aktivitet i 
2020 pga. COVID-
19 

5.1.3 Etablere good gover-
nance som prioriteret samar-
bejdsområde blandt centrale 
nationale og internationale 
aktører i og omkring idræt-
ten. 

Bidrage til Erasmus+ 
projekt. 

Bidrage til Eras-
mus+ projekt. 

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

Implementere poli-
tik for good gover-
nance i ADD, samt 
udbrede anbefalin-
gerne fra Eras-
mus+- projektet   
og ADD’s politik 
som eksempel på 
good practice. 

Mål opfyldt for 2020 

 

* Antallet af samarbejdsaftaler med idrætsorganisationer uden for paraplyorganisationerne afhænger ikke kun af ADD. Der er ikke opstillet mål for antallet, men det 
årlige antal indgåede samarbejdsaftaler opgøres i ADD’s årsrapport. 

** 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 
operationelle 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 2020 
 
  Kvinder 
  I konkurrence I konkurrence  

total 
Uden for konkurrence Uden for  

konkurrence total 
Total Hovedtotal 

Idræt Blod Blodpas Urin Blod Blodpas Urin 

Amerikansk fodbold 
         

29 
Atletik 

  
17 17 2 6 21 29 46 115 

Badminton 
 

1 12 13 1 5 11 17 30 66 
Basketball 

         
36 

Boksning 
  

3 3 
    

3 53 
Bordtennis 

  
4 4 

    
4 10 

Brydning          34 
Bueskydning 

      
6 6 6 7 

Cykling 1 
 

27 28 2 10 15 27 55 229 
Fodbold 

      
6 6 6 129 

Fægtning 
      

1 1 1 9 
Golf 1 

 
3 4 

    
4 9 

Gymnastik 
      

3 3 3 7 
Håndbold 

  
14 14 

  
4 4 18 87 

Ishockey 
         

51 
Judo 

  
2 2 

  
3 3 5 13 

Kano/ kajak 
  

3 3 3 15 16 34 37 65 
Karate 

    
1 1 2 4 4 4 

Kickboxing 
  

3 3 
  

1 1 4 19 
Motocross 

         
11 

Orienteringsløb 
  

1 1 3 8 17 28 29 53 
Parasport 

    
1 

 
3 4 4 6 

Ridning 
         

1 
Roning 

  
2 2 4 21 31 56 58 90 

Rugby 
         

22 
Sejlads 

      
7 7 7 18 

Skydning 
         

11 
Sportsdykning          3 
Styrkeløft 

  
3 3 4 

 
9 13 16 94 

Svømning 
  

14 14 6 16 33 55 69 119 
Taekwondo 

    
1 

 
1 2 2 8 

Tennis 
         

9 
Triatlon 

  
3 3 9 18 39 66 69 149 

Volleyball 
         

12 
Vægtløftning 

  
9 9 9 

 
15 24 33 113 

Hovedtotal 2 1 120 123 46 100 244 390 513 1691 
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  Mænd 

  I konkurrence I konkurrence  
total 

Uden for konkurrence Uden for  
konkurrence total 

Total Hovedtotal 

Idræt Blod Blodpas Urin Blod Blodpas Urin 

Amerikansk fodbold 
  

12 12 
  

17 17 29 29 
Atletik 

  
20 20 5 15 29 49 69 115 

Badminton 
  

9 9 
 

12 15 27 36 66 
Basketball 

  
10 10 6 

 
20 26 36 36 

Boksning 
  

12 12 6 
 

32 38 50 53 
Bordtennis 

  
2 2 

  
4 4 6 10 

Wrestling   6 6 3 4 21 28 34 34 
Bueskydning 

      
1 1 1 7 

Cykling 3 1 72 76 17 28 53 98 174 229 
Fodbold 

  
70 70 4 

 
49 53 123 129 

Fægtning 
      

8 8 8 9 
Golf 

  
5 5 

    
5 9 

Gymnastik 
      

4 4 4 7 
Håndbold 4 

 
23 27 

  
42 42 69 87 

Ishockey 
  

19 19 6 
 

26 32 51 51 
Judo 2 

 
4 6 

  
2 2 8 13 

Kano/ kajak 
  

5 5 5 7 11 23 28 65 
Karate 

         
4 

Kickboxing 
  

6 6 
  

9 9 15 19 
Motocross 

  
7 7 

  
4 4 11 11 

Orienteringsløb 
  

3 3 5 5 11 21 24 53 
Parasport 

    
1 

 
1 2 2 6 

Ridning 
      

1 1 1 1 
Roning 

  
3 3 4 8 17 29 32 90 

Rugby 4 
 

9 13 
  

9 9 22 22 
Sejlads 

      
11 11 11 18 

Skydning 
  

11 11 
    

11 11 
Sportsdykning   3 3     3 3 
Styrkeløft 

  
4 4 21 

 
53 74 78 94 

Svømning 
  

12 12 3 8 27 38 50 119 
Taekwondo 

    
2 

 
4 6 6 8 

Tennis 
  

8 8 
  

1 1 9 9 
Triatlon 

  
4 4 10 17 49 76 80 149 

Volleyball 
  

8 8 
  

4 4 12 12 
Vægtløftning 

  
24 24 6 

 
50 56 80 113 

Hovedtotal 13 1 371 385 104 104 585 793 1178 1691 
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Bilag 3: Risikovurdering og teststrategi 
 
Idrætsudøvere, der opfylder et eller flere af følgende kriterier, bliver inkluderet i den prioriterede testgruppe:  
 

1. Idrætsudøvere på højt internationalt niveau i risikoidrætsgrene hvor Danmark har højt internationalt ni-
veau. 
 

2. Udøvere som på baggrund af øvrig information såsom efterretninger eller anden information såsom mar-
kante præstationsfremgange eller udsving i biologiske profiler. 

 
Risikoidrætsgrene bestemmes ud fra en årlig risikoanalyse af idrætter. 
 
Risikovurderingens top-12 over idrætsgrene, hvori Danmarks internationale niveau også afspejles.  
I risikovurderingen indgår bl.a. dopingstoffers effekt på udholdenhed og muskelopbygning i de enkelte idræts-
grene. Her bruges data fra WADA’s tekniske dokument for sportsspecifikke analyser (TDSSA).   
 
Placering Sport 

1 Triatlon 

2 Cykling 

3 Roning 

4 Styrkeløft 

5 Badminton 

6 Atletik 

7 Svømning 

8 Boksning 

9 Kickboxing 

10 Brydning 

11 Kano/ kajak 

12 Vægtløftning 
 
 
Antal prøver til langtidsopbevaring i 2020: 84 
 
Antal prøver til langtidsopbevaring, som er re-analyseret i 2020: 0 
 
Antal missed tests i den prioriterede testgruppe i 2020: 8 
 
Antal advarsler: 0  
 
Antal blodpas fund: 0 
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Bilag 4: Bestilte prøver 2020 
Regi Bestilt af Blod Urin Total 

  
I konkurrence Uden for 

konkurrence I konkurrence Uden for 
konkurrence  

Internationale forbund 
/nationale specialforbund 

International Floorball federation (IFF)   4  4 

European Handball Federation (EHF)   84  84 

Badminton World Federation (BWF)  31 10 34 75 

Dansk Atletik Forbund (DAF)    6  6 

ITA for FINA  1  10 11 

ITA for IHF  1  11 12 

CCES på vegne af IFAF    4 4 

CCES på vegne af ICF  1  1 2 

Total  0 34 104 60 198 

       

Antidopingorganisationer 
Riksidrottsförbundet  1  2 3 

Antidoping Norge  2  2 4 

Total  0 3 0 4 7 

       

Salg øvrige 

DPBF   2  2 

Dansk Trav og Galop Union   8  8 

Lillerød Vægtløfter Klub    6 6 

Total  0 0 10 6 16 

Hovedtotal  0 37 114 70 221 



 
 

Side 50 af 58 
 

Bilag 5: Medicinske dispensationer (TUE) 2020 
 
Antal medicinske dispensationer (TUE) udstedt af Anti Doping Danmark* 
 
Indholdsstof Lidelse Antal 

Terbutalin Astma 10 

Methylphenidat m.fl. ADHD 10 

Prednisolon eller lignende tabletbehandling Betændelsestilstand 5 

Insulin Diabetes 6 

Øvrige - 7 

Total  38 
 
*Internationale eliteidrætsudøvere søger TUE hos deres internationale forbund.  
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Årsregnskab 
Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten for Anti Doping Danmark for 1. januar – 31. december 2020 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 2020 
Budget 

2020  2019 
     
Indtægter     
Kulturministeriet, driftstilskud  25.373 25.423 25.171 
Tilskud SUM 2018-20 1 500 500 500 
Fitnessaftaler samarbejdsaftale  1.045 1.036 1.046 
Bestilte dopingkontroller  750 1.341 1.162 
Tilskud KUM - Øremærket driftstilskud 18/19  0 0 512 
Tilskud KUM - Øremærket driftstilskud 19/20 2 209 0 379 
Tilskud KUM - Øremærket driftstilskud 20/21 3 445 0 0 
Tilskud KUM - Oversættelse WADA - Kodeks  68 0 0 
Tilskud WADA  257 0 0 
Øvrige indtægter  42 3 16 
     
Indtægter i alt  28.689 28.303 28.786 
     
 
 
Omkostninger 

    

Bestyrelse 4 282 285 375 
Administration & ledelse 5 4.550 3.803 4.060 
Dopingkontrol 6 11.836 13.422 11.553 
Forebyggelse 7 5.109 5.066 5.605 
Kommunikation & IT 8 3.533 3.432 4.418 
Forskning og udvikling 9 1.095 1.026 1.418 
Internationalt samarbejde 10 107 241 266 
Efterforskning og sagsbehandling 11 1.187 1.021 1.173 
National platform mod matchfixing 12 698 661 707 
     
Omkostninger i alt  28.397 28.957 29.575 
     
Årets resultat  292 -654 -789 
     
Resultatdisponering     
Overført til egenkapital  292 -654 -789 
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Balance  
    
t.kr. Note 2020 2019 
AKTIVER    
Omsætningsaktiver 
 

   

Tilgodehavender    
Tilgodehavende, debitorer  495 262 
Forudbetalt  216 148 
Tilgodehavender, diverse   24 73 
Tilgodehavender i alt   735 483 

 
Likvide beholdninger  7.847 4.739 

 
Omsætningsaktiver i alt  7.847 4.739 

 
AKTIVER I ALT   8.582 5.221 
    
 
PASSIVER 
 

   

Egenkapital    
Egenkapital, primo  1.812 2.601 
Overført resultat  292 -789 
Egenkapital i alt  2.104 1.811 
 
Gældsforpligtelser  
 
Langfristede gældsforpligtelser   

  

Feriepengeforpligtelse  0 388 
Anden gæld  0 240 
    
  0 628 
 
Kortfristede gældsforpligtelser  
Leverandører af varer og tjenesteydelser 

  
 

1.958 

 
 

374 
Forudmodtaget tilskud:    
- Kulturministeriet – Øremærket driftstilskud 19/20   0 209 
- Kulturministeriet – Øremærket driftstilskud 20/21   
- Øvrige  

 87 
26 

0 
13 

Feriepengeforpligtelse  1.845 1.055 
Anden gæld  2.562 1.131 
 
 

 6.478 2.782 
 

Gældsforpligtelser i alt  6.478 3.410 

PASSIVER I ALT  8.582 5.221 
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Noter 
 

1 Forebyggelse af dopingmisbrug 2020  
(1-1010-308/52)  
t.kr. Budget 2020 
   
Tilskud Sundhedsstyrelsen (SUM)  
Tilskud, SUM 2018-2020 500 500 

   
Omkostninger   
Projektledelse 555 571 
Materiale/værktøjer/metoder 587 745 
Rejser og transport 525 354 
Serviceydelser herunder konsulentbistand mv. 1.845 1.881 

   
Omkostninger i alt 3.512 3.551 

   
Netto -3.012 -3.051 

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

2 Øremærket driftstilskud for 2019-2020 
(AIF80.2018-0002) 
t.kr. Budget 2019 2020 I alt 
      
Tilskud Kulturstyrelsen kr. 588.000 
(Til fremme af integritet og sundhed i idræt) 588 379 209 588 
     

     
Omkostninger     
Videreudvikling af medicin-app 358 363 0 363 
Udvikling af papirløs dopingkontrol 230 16 213 229 
     
Omkostninger i alt 588 379 213 592 
     

     
Netto 0 0 -4 -4 
     
     
Projektet er afsluttet i 2020. 
Omkostninger indgår i note 6 og 8.  
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3 Øremærket driftstilskud for 2020 – 2021 
(AIF80.2019-0001) 
t.kr. Budget 2020 
    
Tilskud Kulturstyrelsen kr. 532.000 
(Til fremme af integritet og sundhed i idræt) 532 

 
445 

   
Omkostninger   
Dried blood spots i fitness 250 200 
WADA tilskudsfinansieret projekt vedr. Dried 
Blood spots i den organiserede idræt 200 160 
Siscon ControlManager 98 98 
Omkostninger i alt 548 458 

   
Netto -16 -13 
   
   
Projektet afsluttes i 2021.  
Omkostninger indgår i note 6, 7 og 8.  
 

t.kr. 2020 
Budget 

2020 2019 
    

4 Bestyrelse 
Honorar 266 263 342 
Møder og rejser 14 20 31 
Forsikring  2 2 2 
 282 285 375 
    

5 Administration & ledelse 
Gager 3.146 2.624 2.567 
Møder og rejser  28 50 50 
Repræsentation 10 16 6 
Kontorhold 183 181 410 
Husleje 548 569 546 
Bank og forsikring 198 134 143 
Advokat- og konsulentbistand 9 36 65 
Regnskab og revision 242 148 181 
Kompetenceudvikling 186 45 92 
 4.550 3.803 4.060 
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t.kr. 2020 
Budget 

2020 2019 
    

6 Idræt 
Gager 4.099 3.768 2.536 
Møder og rejser 97 142 152 
Dopingkontrollanter 2.319 2.657 2.867 
Kompetenceudvikling 108 102 142 
Dopingkontroller (materiale og udstyr) 841 660 542 
Forebyggelse (materiale og udstyr) 157 282 260 
Analyse 3.972 5.491 4.750 
Medicinske dispensationer (TUE-komité) 65 101 75 
NAPMU-samarbejde 178 219 229 
 11.836 13.422 11.553 
    

7 Fitness og Folkesundhed 
Gager 1.860 1.844 2.470 
Møder og rejser 53 93 112 
Fitnesskonsulenter 2.212 2.361 2.357 
Kompetenceudvikling 80 74 95 
Dopingkontroller (materiale og udstyr) 254 134 28 
Forebyggelse (materiale og udstyr) 86 107 131 
Analyse 564 453 412 
 5.109 5.066 5.605 
    

8 Kommunikation & IT 
Gager 2.152 2.208 2.039 
Møder og rejser 2 14 6 
Kompetenceudvikling 19 3 106 
Ekstern kommunikation 498 477 1.642 
Intern kommunikation og informationssikkerhed 862 730 625 
 3.533 3.432 4.418 
    
 

9 Forskning og udvikling 
Forskningsbevillinger 1.094 1.000 1.388 
Møder og rejser 1 26 30 
Tilbageførte forskningsbevillinger 0 0 0 
 1.095 1.026 1.418 
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t.kr. 2020 
Budget 

2020 2019 
    

10 Internationalt samarbejde 
Møder og rejser 52 184 212 
INADO-medlemskab 55 57 54 
 107 241 266 
    

11 Efterforskning og sagsbehandling 
Gager 944 874 921 
Møder, rejser og kontorhold 47 18 66 
Kompetenceudvikling 37 0 0 
IT 159 129 186 
 1.187 1.021 1.173 
    

12 National platform mod matchfixing 
Gager  622 557 606 
Møder, rejser og kontorhold 0 28 25 
Kompetenceudvikling 0 0 0 
IT 76 76 76 
 698 661 707 
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