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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 

Til bestyrelsen i Anti Doping Danmark  

 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Anti Doping Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der 

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 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 2021 samt af resultatet af Anti Doping Danmarks aktiviteter for 

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 

1701 af 21. december 2010, kap. 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, kap. 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 International Ethics Standards Board for 

Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske 

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. 

december 2010, kap. 2 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. 

Budgettallene har ikke været underlagt revision. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 2 og 6. Ledelsen har endvidere 

ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Anti Doping Danmarks evne til at 

fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 

årsregnskabet 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 fejlinformation, 

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 

Danmark, 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 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige 

vurderinger 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 

væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 

dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 

revisionshandlinger, 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 

usikkerhed Anti Doping Danmark med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 

Anti Doping Danmarks evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i 

årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. 

Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 

revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Anti Doping Danmark 

ikke længere kan fortsætte driften.  

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, 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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Ledelsesberetning 2021 

 

Oplysninger om ADD 

Anti Doping Danmark 
Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

Telefon: + 45 72 240 240 

 

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) virke samt 

afrapportering på ADD’s rammeaftale, strategi og generelle aktiviteter gennemført i det forgangne år. 

Derudover indeholder ledelsesberetningen den økonomiske afrapportering på de projekttilskud, 

som ADD har modtaget fra Kulturministeriet og Sundhedsministeriet vedrørende 2021. 

 

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. 

 

’Svømmesagen’, der fyldte i medierne og idrætsverdenen i 2019 og 2020, og den efterfølgende 

advokatundersøgelse heraf belyste blandt meget andet, at det var relevant at afgrænse, hvem der ikke kan 

sidde i de selvejende institutioners bestyrelse for at sikre en højere grad af uafhængighed for medlemmerne, 

herunder begrænse generelle interessekonflikter/inhabilitet. På den baggrund vedtog folketinget i foråret 

2021 ’Lov om ændring af lov om eliteidræt, lov om fremme af integritet i idrætten og lov om udlodning af 

overskud og udbytte af lotteri’. I forhold til ADD betød lovændringen, at kommende bestyrelsesmedlemmer 

ikke må være medlem af bestyrelsen eller ansat i Danmarks Idrætsforbund, DGI og Firmaidrætten, herunder 

fremadrettet nu også omfattende specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og Dansk Fitness & Helse 

Organisation.  

 

Med hjemmel i ’Lov om fremme af integritet i idrætten’ udsteder Kulturministeriet årligt en ’Bekendtgørelse 

om fremme af integritet i idrætten’, der indeholder dopinglisten gældende for året. Denne er enslydende med 

World Antidoping Agency’s (WADA) dopingliste. Bekendtgørelsen gældende for 2021 er BEK nr. 2089 af 

den 11. december 2020. Denne indeholder udover Dopinglisten 2021 oversættelsen af det reviderede 

internationale kodeks for antidoping, der trådte i kraft i 2021. Af bekendtgørelsen fremgår det endvidere at 

sekretariatet for den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing er placeret hos ADD.  

 

ADD’s indtægtsgrundlag er beskrevet i ’Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri (LOV nr. 1532 af 

19. december 2017). Derudover har ADD indtægter fra samarbejdsaftaler med fitnesscentre, 

idrætseventarrangører og internationale forbund m.fl., der bestiller ADD til at foretage dopingprøver, i 

overensstemmelse med § 11 i lov om fremme af integritet i idrætten. 

 

 

Rammeaftale og de operationelle mål  

ADD’s arbejde tager udgangspunkt i en rammeaftale med Kulturministeriet, der baserer sig på ADD’s 

strategi for perioden 2019-2022. I rammeaftalen er ADD’s fem kerneopgaver skitseret, og for hver 

kerneopgave er der opstillet et eller flere resultatmål. En oversigt over målopfyldelsen følger herunder:  
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ADD har sat ambitiøse mål med henblik på at opnå bedst mulige resultater og størst mulig effekt af 

organisationens virke. Denne tilgang betyder, at der er en iboende risiko for, at alle mål ikke opfyldes til 

fulde. Under hensyntagen til denne præmis for målsætningen er det ADD’s egen opfattelse, at graden af 

målopfyldelse af resultatmålene er tilfredsstillende.  

 

Se bilag 1 for detaljer om rammeaftalens operationelle mål for perioden 2019-2022. 

 

 

Bestyrelsen 

I 2021 indtrådte tre bestyrelsesmedlemmer i ADD’s bestyrelse. Bente Skovgaard Kristensen overtog pladsen 

efter Berit Puggaard, Henrik Puggaard overtog pladsen efter Marie Overbye, og Lars Pedersen overtog 

pladsen efter Kim Dalhoff. Bestyrelsesmedlemmerne, der ved årsskiftet udtrådte af bestyrelsen, havde alle 

bestridt posten i to perioder, hvorfor de ikke kunne genudpeges.  

 

Bestyrelsen havde i 2021 følgende sammensætning:  

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

kulturministeren) 

• Bente Skovgaard Kristensen, direktør, Børne-, kultur- og idrætsforvaltningen, Brøndby Kommune 

(udpeget for 2021-2024 af kulturministeren) 

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

• Henrik Puggaard, advokat og partner, Kammeradvokaten/Poul Smith (udpeget for 2021-2024 af DIF 

og Team Danmark). 

• Lars Pedersen, overlæge og klinisk lektor, Bispebjerg Universitetshospital (udpeget for 

• 2021-2024 af kulturministeren) 

• Poul Gade, advokat, Bech-Bruun (genudpeget for 2019-2022 af kulturministeren) 
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Der har været afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder og et ekstraordinært bestyrelsesmøde i forbindelse 

med ansættelse af ny direktør i efteråret 2021. Der har i 2021 ikke været tilfælde af interessekonflikter for 

nogen af bestyrelsesmedlemmerne, som ville have givet anledning til inhabilitet og deraf følgende 

forholdsregler i forhold til deres deltagelse i behandlingen af bestemte spørgsmål.  

 

 

Organisationen 

ADD’s sekretariat bestod ved udgangen af 2021 af 18 fuldtidsmedarbejdere inklusive den konstituerede 

direktør og inklusive to tidsbegrænsede ansættelser: En organisations- og udviklingskonsulent og en 

videnskabelig medarbejder. ADD har derudover en piccoline tilknyttet sekretariatet. I løbet af 2021 har ADD 

udlånt en medarbejder for en kortere periode til at varetage opgaven som COVID-19 Liaison officer for den 

danske delegation i forbindelse med OL i Tokyo. ADD havde ved årsskiftet en vakant stilling i direktionen 

grundet fratrædelsen af ADD’s direktør, Michael Ask. Ud fra principper om transparens offentliggør ADD 

direktionens akkumulerede løn, der i 2021 har ligget på 2.031.250 kr. inkl. pension.   

 

ADD’s opgaver kunne ikke løses uden ADD’s korps af dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter. Ved 

udgangen af 2021 var der ansat i alt 35 dopingkontrolansvarlige, blodkontrollanter, dopingkontrollanter og 10 

fitnesskonsulenter på henholdsvis timebasis og deltid svarende til 4,5 årsværk til varetagelse af 

kontrolarbejdet i den organiserede idræt samt 3,5 årsværk til varetagelse af kontrol- og 

forebyggelsesarbejdet i fitnessmiljøet. 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. 

 

ADD gennemførte i 2021 den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) samt trivselsundersøgelse. ADD har 

valgt at gennemføre undersøgelser af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i den forbindelse. ADD har 

gennemført undersøgelserne blandt alle medarbejdere: sekretariatsansatte, dopingkontrollanter og 

fitnesskonsulenter. Undersøgelserne viste, at der er et rigtig godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i ADD. Der 

er selvfølgelig altid områder, som kan forbedres. I efteråret 2021 tog ADD initiativer til at forbedre det eneste 

punkt i APV’erne, der havde en score som betyder, at forbedringer bør prioriteres i henhold til evaluators 

anbefalinger. Arbejdet med at sikre et fortsat godt arbejdsmiljø med høj trivsel og om muligt forbedre det 

fortsætter i 2022.  

 

 

COVID-19  

Igen i år har COVID-19-epidemien været en præmis for organisationens virke. Den mest indgribende faktor i 

ADD’s arbejde grundet epidemien i 2021 var, at fitnesscentrene var lukket fra januar til 6. maj. Derudover har 

epidemien påvirket det internationale samarbejde og betydet mindre rejseaktivitet end normalt, da langt de 

fleste internationale møder er blevet afholdt online, mens en række konferencer er blevet udskudt til 2022. 

Slutteligt kan det nævnes at pandemien har medført forsinkelse i arbejdsmiljørepræsentanternes lovpligtige 

uddannelse, som blev gennemført i 2021. ADD har herudover formået at opretholde normal aktivitet og fulgt 

et normalt årshjul.  

 

 

Faglige forventninger til 2022 

I tillæg til de mange fortløbende opgaver, som ADD varetager, vil der i 2022 også være udviklings- og 

indsatsområder, som vil kræve særlig opmærksomhed. ADD skal i løbet af 2022 formulere en ny strategi for 

perioden 2023-2026. Strategien vil blive til i tæt samarbejde mellem ADD’s bestyrelse, ledelse og 
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medarbejdere, ligesom der vil blive indhentet input og perspektiver fra en række interessenter og centrale 

samarbejdspartnere. Med afsæt i strategien indgår ADD en rammeaftale med Kulturministeriet med mål og 

aktiviteter for samme periode. 

 

Uddannelse, efterforskning og kvalitet i arbejdet med den organiserede idræt 

2022 bliver desuden året, hvor ADD kan gå i luften med en ny e-læringsportal målrettet de mange udøvere i 

idrætten, som har brug for og krav på uddannelse inden for antidoping, så de er klædt på med al den 

fornødne viden i forhold til de antidopingregler, de er underlagt. E-læringsportalen er ét eksempel på det 

styrkede fokus på uddannelse i ADD og i antidopingarbejdet i det hele taget som følge af stærkere regler på 

området med vedtagelsen af uddannelsesstandarden i regi af WADA-kodekset. 

 

Verdens største cykelløb, Tour de France lægger i 2022 for første gang nogensinde vejen forbi Danmark. 

Det stiller særlige krav til ADD og en række nationale og internationale samarbejdspartnere. Det gælder 

blandt andet samarbejdet med andre antidopingorganisationer og myndigheder herunder vedrørende 

indhentning af efterretninger, som skal bidrage til at sikre, at alle antidopingregler og antidoping-relateret 

lovgivning respekteres i den uge, Tour-karavanen opholder sig i Danmark i forbindelse med løbets tre første 

etaper. 

 

WADA fører løbende tilsyn med, at nationale antidopingorganisationer som ADD lever op til de mange krav 

og standarder i antidopingreglerne. Ét element i WADA’s løbende monitoreringsarbejde er, at 

antidopingorganisationer regelmæssigt skal afrapportere på deres praksis, hvilket er tilfældet for ADD i 2022. 

ADD ser denne dialog med WADA som en god mulighed for at få bekræftet og om muligt styrke kvaliteten i 

dansk antidopingarbejde yderligere og få gode input til endnu bedre antidopingarbejde i fremtiden. 

 

Fitness og folkesundhed 

ADD har i dialog med flere centrale samarbejdspartnere i fitnessbranchen videreudviklet konceptet for ADD’s 

forebyggelsesindsats i de danske fitnesscentre. Samarbejdet med fitnesscentrene og branchen i øvrigt om 

forebyggelse og særligt uddannelse af personale, personlige trænere og andre nøglepersoner i fitnessmiljøet 

bliver endnu mere centralt i arbejdet i fremtiden. I 2022 vil ADD derfor også med afsæt i denne 

videreudvikling af fitnesskonceptet prioritere at indgå fornyede samarbejdsaftaler med de mange 

fitnesscentre, som ADD har et samarbejde med om at forebygge og bekæmpe brugen af doping. 

 

Samtidig bliver 2022 året, hvor ADD forhåbentlig bliver i stand til at implementere brugen af en ny 

dopingkontrolmetode, når et medlem af et fitnesscenter indkaldes til en kontrol. Ved at supplere indsatsen 

med dried blood spot-metoden (blodprik), hvor en udøver afgiver små blodprikker frem for en traditionel 

urinprøve, kan ADD’s fitnesskonsulenter gennemføre en dopingkontrol hurtigere, billigere, kønsneutralt og 

på mindre intimiderende vis for udøverne. ADD forventer i årets løb på baggrund af et videnskabeligt 

forarbejde at kunne vurdere, om metoden er egnet til brug i fitnessmiljøer. 

 

De senere år har ADD i samarbejde med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser (LMS) og selvskade 

udviklet projektet Spejlven, som sigter mod at styrke unges trivsel, mentale sundhed og evne til at håndtere 

de præstationskrav, de bliver konfronteret med, ikke mindst når det vedrører kroppen. Indsatsen skal 

forebygge brug af doping, spiseforstyrrelser og selvskade, som de unge måtte ty til for at leve op til de ofte 

urealistiske kropsidealer, de unge møder på sociale medier og mange andre steder. ADD og LMS lancerer i 

2022 projektet, som løber i tre år. 

 

På opdrag fra ADD afleverer Center for Ungdomsstudier i 2022 en rapport, som afdækker brug af anabole 

steroider og andre fitnessdopingstoffer blandt udsatte unge i alderen 15-25 år, særlige risici for målgruppen i 

den forbindelse og behovet for eventuelt målrettede indsatser. Rapportens centrale fund vil blive tænkt ind i 

ADD’s forebyggelsesarbejde og på sigt tænkt ind i nye initiativer. 
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Opfølgning på evaluering af platformen for koordinering af bekæmpelse af matchfixing 

I slutningen af december 2021 afleverede Idrættens Analyseinstitut en evaluering af arbejdet i regi af 

platformen for koordinering af bekæmpelse af matchfixing. ADD forventer derfor, at 2022 vil give anledning til 

i platformen at drøfte det videre arbejde på området på baggrund af evalueringens anbefalinger. Flytningen 

af platformens sekretariatsfunktion, der blev en realitet med indgåelsen af aftalen på spilleområdet primo 

2022 giver desuden anledning til, at ADD gentænker organisationens rolle nationalt og internationalt på 

matchfixingområdet.  
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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. 
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Dopingkontrol i den organiserede idræt  

 

ADD har i 2021 taget 1.885 dopingprøver i sit eget program dvs. eksklusive prøverne, som ADD er blevet 

rekvireret til at tage. Fordelingen mellem i og uden for konkurrence kan ses i nedenstående figur.  

 

  

 
 

 
1 No pain, just gain: Painless, reasy, and fast dried blood spot collection from fingertip and upper arm in doping control: 

https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dta.3135  

https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dta.3135
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Figur 1: Fordeling af prøver i og uden for konkurrence  

 

 
Ovenstående tæller 1.411 urinprøver, 148 blodprøver, 256 blodpasprøver og 70 blodprikprøver (dried blood 

spots).  

 

Se bilag 3 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 2021 591 specialanalyser af prøver. Formålet med specialanalyserne er at sikre  

intelligent testning, så idrætsudøvere i forskellige idrætsgrene testes for de relevante dopingstoffer i 

netop deres idrætsgren. Kravene hertil er udspecificeret i WADA’s tekniske dokument TDSSA (Technical 

Document for Sport Specific Analysis). 
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Figur 2: De ti mest testede idrætter i den organiserede konkurrenceidræt 2021 

 

 
 

De ti mest testede idrætter er med undtagelse af én idræt de samme som sidste år. Ishockey figurer igen på 

listen over de mest testede idrætter, mens badminton igen er røget ud af oversigten. Årsagen hertil er 

ishockey-herrelandsholdets deltagelse ved OL i Beijing i februar 2022. Da OL ligger tidligt på året i 2022 

afspejler de høje antal prøver i ishockey sig i tallene for 2021.  

 

 

Bestilte kontroller  

Ud over de prøver, som ADD tager i sit eget program, tager ADD prøver bestilt af rekvirenter: Internationale 

og nationale forbund, antidopingorganisationer, idrætseventarrangører samt foreninger. ADD tog i 2021 i alt 

162 bestilte prøver. Til sammenligning tog ADD i 2020 221 prøver og i 2019 406 bestilte prøver. Grunden til 

det lavere antal rekvirerede prøver i 2021 er, at der i 2021 grundet COVID-19 er blevet afholdt færre større 

mesterskaber end vanligt. Grunden til at antallet af bestilte prøver i 2020 var højere end i 2021 til trods for 

COVID-19 var, at EM i håndbold for kvinder blev afviklet i Danmark i december 2020.  

 

Se bilag 4 for en samlet oversigt over de bestilte dopingprøver i 2021. 

 

  

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 konkurrenceidræt 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 modtog i alt 97 TUE-ansøgninger i 2021, hvoraf 70 ansøgninger blev videresendt til behandling i TUE-

komiteen. Her blev 49 godkendt og 21 afvist. ADD udstedte dermed 51 % af de ansøgte TUE’er. Grunden til, 

at en del ansøgninger ikke blev videresendt til TUE-komiteen skyldes, at ansøgeren ikke skulle søge om en 

medicinsk dispensation på forhånd grundet deres konkurrenceniveau, eller at de havde indgivet en 

ufuldstændig ansøgning. Grunden til, at nogle TUE’er behandlet i komiteen ikke blev udstedt, skyldes, at 

udøverne tog et tilladt præparat eller ikke levede op til de medicinske krav, der stilles for at få udstedt en 
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medicinsk dispensation. Typerne af stoffer, der søges dispensation for, er på linje med tidligere år, hvor flest 

søger om dispensation til terbutalin til behandling af astma. 

 

Figur 3: TUE ansøgninger og TUE udstedelser 

 

 
 

Se bilag 5 for en samlet oversigt over de medicinske dispensationer udstedt af ADD i 2021. 

 

Dried blood spots (blodprik) godkendt som metode af WADA 

Dried blood spots (blodprik – DBS) godkendte WADA som metode til opsamling af dopingprøver på linje 

med andre konventionelle dopingprøver (urin og blod) fra 1. september 2021. ADD kunne grundet ADD’s 

store kompetencer inden for DBS tage metoden i brug med det samme. ADD anvendte metoden i 

forbindelse med opsamling af dopingprøver til følgende arrangementer: Alfa Omega Cup (vægtløftning), DM 

i boksning, DM i kickboxing og til en samling blandt elitesvømmere.  

 

Arbejdsgruppe om anbefalinger for transkønnede, interkønnede og non-binæres inklusion i idrætten 

ADD var i 2021 inviteret til at deltage som medlem i en arbejdsgruppe under Danmarks Idrætsforbund (DIF), 

der havde til formål at komme med input til anbefalinger for transkønnede, interkønnede og non-binæres 

inklusion i idrætten. Den endelige rapport er udarbejdet af administrationen i DIF på baggrund af de 

drøftelser og møder som deltagerne i arbejdsgruppen har taget del i. ADD har bidraget med input til 

belysning af de regler, der er gældende på antidopingområdet i forhold til brug af medicin i forbindelse med 

kønsskifte og regler for medicinsk dispensation.  

 

Sikre professionelt korps af kontrollanter 

ADD har udviklet et kvalitetssystem, som indebærer en systematisk kvalitetssikring og monitorering af 

dopingkontrollanterne. Monitoreringen foretages af ADD’s kvalitetskonsulent og baserer sig på 

kontrolprocedurerne gældende ved dopingkontroller. Procedurerne bygger på WADA-kodekset og 

standarden International Standard for Testing and Investigation (ISTI). Målene for monitoreringen er berørt 

på s. 13. Derudover afholder ADD årligt et seminar for dopingkontrollanterne. På seminariet afholdt i 

september 2021 var fokus på oplæring i anvendelse af nye urinkits fra Lock-on samt behandling af 

dopingkontrollanternes gennemførte APV. Dette var en god dialog, der resulterede i, at sekretariatet i ADD 

udsender et kvartalsvist nyhedsbrev og afholder kvartalsvise møder med dopingkontrollanterne.  

 

Interesserede dopingkontrollanter har derudover kunnet deltage i International Testning Agencys 

uddannelsesprogram, således ADD’s kontrollanter kan opsamle prøver for International Testning Agency 

(ITA). 33 af ADD’s dopingkontrollanter har gennemført uddannelsen.  
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1.2 Forebyggelse  

Til resultatmålet 1.2 ’ADD vil med bæredygtigt forebyggende antidopingarbejde fremme fair konkurrence’, 

der vurderes at være opfyldt, hører disse operationelle mål. 

 

 

 

 

Implementering af uddannelsesstandarden under WADA-kodekset har været fokus i arbejdet i 2021.  

 

Et af kravene i standarden er, at olympiske komiteer i samarbejde med nationale antidopingorganisationer 

sikrer, at udøvere og støttepersonale, der skal deltage ved en olympisk begivenhed, modtager uddannelse, 

inden begivenheden afholdes. På den baggrund har DIF, der er national olympisk komite, og ADD 

samarbejdet om at udvikle et e-læringsmodul målrettet Tokyo 2020. Arbejdsdelingen har været således, at 

ADD er kommet med faglige bidrag, og DIF har stillet det som krav til udøverne og deres støttepersoner for 

at deltage ved OL i Tokyo samt stillet det til rådighed på sin e-læringsplatform.  

 

ADD har i løbet af 2021 som vanligt undervist både idrætsudøvere og støttepersonale til idrætsudøvere. 

ADD har blandt andet undervist støttepersonale på DIF Diplomtræner-uddannelsen, fysioterapeuter på 

henholdsvis UC Absalon og Dansk Selskab for Fysioterapi samt læger på Dansk Idrætsmedicinsk Selskab.  
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ADD har derudover været i dialog med 16 forbund om udvikling af antidopinguddannelsesplaner. Inden 

udgangen af 2023 skal alle 62 forbund havde uddannelsesplaner på plads jf. kravene i 

uddannelsesstandarden. ADD er eksperter på antidoping, mens forbundene er eksperter på deres 

målgrupper. Sammen laver ADD og specialforbundene derfor planer over, hvem der skal modtage hvilken 

type af undervisning på antidopingområdet. Det gælder både form og indhold.  

 

I 2021 har udvikling af antidopingvejlederuddannelsen desuden fyldt. Uddannelsen er et tilbud til 

specialforbundene om at få deres egen akkrediteret antidopingvejleder. Uddannelsen bliver bl.a. tilbudt til 

forbundene på møderne, hvor forbundenes uddannelsesplan planlægges.  

 

Uddannelsen består af følgende: 

• E-læring (30 min.) 

• Kursusdag 1 (6 timer)  

• Kursusdag 2 (6 timer) 

• Observation og praksiserfaring (4 timer) 

• Akkreditering 

• Efteruddannelse (2 timer) 

• Re-akkreditering (1 time).  

På kursusdagene får antidopingvejlederne en grundlæggende viden og forståelse af antidopingområdet 

samt didaktiske værktøjer, som gør dem i stand til at formidle antidopingbudskabet ud til udøvere og deres 

støttepersonale. Gennem uddannelsen får antidopingvejlederne også et netværk, som de kan bruge til at 

sparre og samarbejde med i deres arbejde med antidoping. Antidopingvejledernes rolle bliver, i dialog med 

ADD, at understøtte antidopingbudskabet i deres forbund. Uddannelsen er gratis for forbundene og startes 

op i 2022.  
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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 opfyldt, hører disse 

operationelle mål. 

 

• 

• 

• 

• 
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2.1 Fitnessmiljøer  

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. 

Hyppigheden 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 2021 gennemførte ADD i alt 1.279 besøg i landets kommercielle og foreningsbaserede fitnesscentre. Det 

samlede antal besøg ligger lavere end 2020 og 2019, hvilket skyldes at alle centre har været ramt af 

nedlukning pga. COVID-19 i de første fire måneder af året. Nedlukning i 2021 var over en måned længere 

end i 2020, hvilket afspejler sig i tallene. Fitnesscentrene var lukket fra januar til den 6. maj 2021. I den 

periode kunne fitnesskonsulenterne ikke udføre besøg. Trods COVID-19 har besøgsaktiviteten været over 

målet på 1.000 besøg, hvilket skyldes, at ADD’s fitnesskonsulenter i resten af året har haft et øget 

aktivitetsniveauet for at indhente nogle af forårets aflyste besøg. 

 

Figur 4: Antal besøg i landet fitnesscentre – opsøgende og med og uden kontrol   

 
 

Under nedlukningen af samfundet og fitnesscentrene i foråret 2020 kortlagde ADD’s fitnesskonsulenter en 

lang række centre over hele landet, som ikke benytter mærkningsordningen og dermed forventeligt ikke har 

taget stilling til, hvorvidt de ønsker at samarbejde med ADD. I 2021 var det planen, at udvalgte 

fitnesskonsulenter skulle prioritere opsøgende arbejde målrettet disse centre med henblik på at opnå 

samarbejde med flere centre. Denne indsats blev dog hurtigt sat på pause, da det viste sig, at 

fitnesscentrene var så økonomiske pressede oven på to lange nedlukninger over de seneste to år, at det var 

svært at sælge en samarbejdsaftale, på trods af at prisen for nuværende er nede på 3.500 kr. Af samme 

årsag vurderede ADD, at den opsøgende indsats skal prioriteres på et senere tidspunkt, når 

fitnesscentrenes økonomi har normaliseret sig efter COVID-19-pandemien. Derfor er besøgene i centre uden 

en samarbejdsaftale med ADD i 2021 på niveau med tidligere år.  

 

1.191 

1.166 

1.079 

225 

162 

109 

90 

90 

91 

 -  200  400  600  800  1.000  1.200  1.400  1.600

2019 (1.506)

2020 (1.418)

2021 (1.279)

 Besøg uden kontrol  Besøg med kontrol  Besøg i centre uden aftale



 
 

 

Side 23 af 64 
 

 

Tabellen herunder synliggør fordelingen af besøg med og uden kontrol på de foreningsbaserede og 

kommercielle fitnesscentre.  

 

Tabel 1: Antal besøg i landet fitnesscentre – kommercielle og foreningsbaserede  

 

  Besøg uden kontrol Besøg med kontrol Total 

Kommercielle fitnesscentre med samarbejdsaftale  914 104 1.018 

Foreningsbaserede fitness- og motionscentre 165 5 170 

Kommercielle centre uden samarbejdsaftale  91 0 91 

Total  1.170 109 1.279 

 

Der udføres væsentligt færre besøg i de foreningsbaserede fitness- og motionscentre i regi af DIF, DGI eller 

Firmaidrætten, da ADD’s erfaringer viser, at der i de foreningsbaserede centre i mindre grad er fokus på 

muskelopbyggende træning. ADD har i 2021 været i dialog med Bevæg Dig For Livet Fitness (DIF og DGI) 

om at nuancere arbejdet med foreningerne, skabe større klarhed og tilpasse den forebyggende indsats til 

foreningerne. Fokus for ADD’s besøg i fitnesscentre er forebyggelse, og hyppigheden af besøg er planlagt 

på baggrund af en risikovurdering. For at forbedre denne vurdering har ADD valgt at udvikle en datadrevet 

forebyggelsesvurdering til at målrette antal og hyppighed af besøg i de forskellige centre, som ADD har 

samarbejde med. I denne indgår flere parametre, som primær aktivitetsform, andel bemandet åbningstid, 

andel unge udøvere og tidligere dopingsager.  

 

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). Det er samarbejdsaftalerne, der giver 

ADD hjemmel til at udføre kontrol i fitnesscentrene, da centrene heri forpligter sig til at skrive ind i deres 

medlemsbetingelser, at ADD kan teste udøverne i centret. Besøgene i centrene uden en samarbejdsaftale er 

derfor alle gennemført uden kontrol som illustreret i tabel 1.  

 

I løbet af 2021 havde 439 forskellige centre en samarbejdsaftale med ADD, til sammenligning var tallet for 

2020 437. Der er en løbende til- og afgang af centre. Ved udgangen af 2021 havde 383 centre en 

samarbejdsaftale med ADD mod 386 ved udgangen af 2020, hvilket er et lille fald på under en procent. Det 

skyldes primært lukning af centre.  

 

 

Opdatering af fitnesskonceptet  

I løbet af 2021 har pågået et arbejde med at opdatere indholdet af fitnesskonceptet, hvilket sker på baggrund 

af følgende tendenser i samfundet og på fitnessområdet, som ADD har ønsket adresseret: 

• Fitness er nu den største idrætsgren helt ned til 13-årsalderen.  

• De unge oplever et pres på at skulle leve op til specifikke kropsidealer og eksponeres ofte for 

uopnåelige kropsidealer.  

• Unge bruger meget tid i fitnesscentret, og det er blevet en social arena for de unge uden voksnes 

indblanding. 

• Tiden uden bemanding i fitnesscentrene øges. 

• Tilstedeværelsen af uddannet personale nedprioriteres. 

• Online coach (Personlig træner) er ikke en beskyttet titel. Men sammen med diverse 

fitnessinfluencere har de stor indvirken på de unges fitnessvaner. Dette har givet mange eksempler 

på ukvalificeret og skadelig rådgivning.  
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ADD har inddraget centrale aktører og samarbejdspartnere i fitnessmiljøet, for at sikre sig, at ADD iværksatte 

realiserbare initiativer. Dansk Fitness og Helse Organisation (DFHO), Bevæg Dig For Livet Fitness, Fitness 

World og SATS har været en del af processen. Processen har resulteret i nedenstående fire punkter, som 

tilføjes til samarbejdsaftalerne med de kommercielle fitnesscentre: 

 

• ADD forpligtes til at udbyde uddannelse og uddannelsesmateriale til fitnesscentrene2. 

• Fitnesscentrene forpligtes til at stille uddannelse til rådighed for deres ansatte. 

• Fitnesscentrene anbefales at vurdere tilstedeværelse af unge medlemmer i forbindelse med 

fastsættelse af bemandet og ubemandet åbningstider. 

• Fitnesscentrene forpligtes til at gå i dialog med og give adgang til det kommunale SSP/gadeteam. 

 

ADD vurderer, at initiativerne løfter det forebyggende arbejde, der pågår i dagligdagen i de kommercielle 

fitnesscentre, og medvirker til i endnu højere grad at skabe rene og trygge træningsmiljøer for unge. 

Yderligere har processen medført en aftale med Bevæg Dig For Livet Fitness om at indgå en 

samarbejdsaftale, som omfatter foreningsfitness, for at blive tydeligere på samarbejdets indhold og fordeling 

af ansvarsområder. Heri vil også indgå, hvordan ovenstående fire punkter kan implementeres i 

foreningsfitness.  

 

I tråd med at ADD vurderer, at det er vigtigt, at medarbejderne i fitnesscentrene har viden om ungekultur i 

relation til kropsidealer, fitness og træning, sunde træningsmiljøer, opgaven som sund rollemodel, samt 

ADD’s indsats i fitnesscentre, afholder ADD kurser hos udbydere af fitnessuddannelser: Next, Aalborg 

Sportshøjskole og Fitness Institute.  

 

I fitnesscentrene arbejder også personlige trænere. Personlig træner er en ubeskyttet titel, hvilket har 

medført flere eksempler på ukvalificeret rådgivning fra især online coaches. Dette har den nystartede 

brancheforening PT Danmark ønsket at gøre noget ved, hvilket ADD har ønsket at bakke op. Derfor indgik 

ADD en aftale med PT Danmark i september 2021. Aftalen indebærer, at alle registrerede personlige 

trænere hos PT Danmark skal stå til rådighed for dopingkontrol samt gennemgå uddannelse om 

forebyggelse af doping. Dette indgår i de etiske retningslinjer, som registrerede personlige trænere skal leve 

op til, bl.a. for at højne kvaliteten og skabe større gennemsigtighed i markedet.  

 

 

Sikre et professionelt korps af fitnesskonsulenter 

For at lykkes med den forebyggende opgave i centrene skal både personalet i fitnesscentrene og ADD’s 

fitnesskonsulenter være godt klædt på. ADD prioriterer derfor højt at sikre et professionelt korps af 

fitnesskonsulenter. Ud over at gennemføre monitorering af fitnesskonsulenterne, som berørt på s. 20 

afholdes der kvartalsmøder blandt fitnesskonsulenter, hvor forskellige relevante emner tages op, og et årligt 

seminar. I år har fokus være på videndeling og procedure i forbindelse med COVID-19 for at sikre 

fitnesskonsulenternes og udøvernes sundhed.  

 

ADD’s fitnesskonsulenter er meget bevidste om og trænet i at mægle og håndtere konflikter. På trods heraf 

er en af ADD’s fitnesskonsulenter i løbet af 2021 blevet truet af en udøver, der er blevet indkaldt til kontrol. 

Sagen er meldt til politiet. Der var endnu ikke faldet dom i sagen ved udgangen af 2021.  

 

 

  

 
 

 
2 Dette materiale er udviklet – se afsnit Kulturministeriets øremærket driftstilskud 2021/2022 s. 21.  
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Samarbejde med andre parter om at sikre trygge træningsmiljøer 

I 2019 indgik ADD en aftale med Rigspolitiet om forebyggelse af dopingmisbrug i politiets træningsfaciliteter 

på politistationer og politiskolerne. I 2021 har ADD gennemført 14 besøg, hvoraf tre har været på 

politiskolerne. Grundet COVID-19 har besøgene kun været afholdt i perioden august til og med november 

2021. Der har ikke været grundlag for at indkalde nogen til dopingkontrol i forbindelse med besøgene.  

 

 

2.1 Folkesundhed  

Brug af fitnessdopingstoffer er et mindre hjørne af det meget større og komplekse problemfelt, som handler 

om unge, præstationskrav og mental sundhed. Flere organisationer arbejder med samme temaer, og flere 

organisationer søger midler i de samme puljer til indsatser i de samme målgrupper om de samme 

overordnede temaer. ADD besluttede derfor i forbindelse med udarbejdelsen af strategien for 2019-2022 at 

arbejde målrettet på at opsøge samarbejde med andre om at udvikle indsatser i vores målgrupper. 

 

Projektet Spejlven er udviklet i samarbejde med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – 

LMS. Derudover har specialuddannelsen til sundhedsplejersker på VIA University College og Dansk 

Skoleidræt bidraget på dele af materialet.  

 

Spejlven tager udgangspunkt i elever i 6. klasse og henvender sig i øvrigt til de voksne, der er omkring dem: 

forældre, fagpersoner i skoleregi, foreningsledere i idrætten og personale i fitnesscentre. I projektet indgår: 

1. Workshop for 6. klasser 

2. Undervisningsmateriale til 6. klasser 

3. Temamøder for fagpersoner 

4. Forældremøder 

5. E-program til foreningsledere i idrætten 

6. E-læring til fitnesspersonale.  

 

I 2021 er materialerne i projektet udviklet og pilottestet. Projektet løber i perioden 2022-2024. 

 

Projektet er støttet med midler fra Nordea-fonden, Sygeforsikringen ”danmark” samt Sundhedsstyrelsens 

pulje til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. 
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3. Efterforskning og indbringelse af dopingsager 

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 

forundersøgelser af matchfixingsager’, der vurderes at være opfyldt, hører disse operationelle mål. 

 

 

 

Efterforskning og efterretning  

Efterforskning er et centralt element i ADD’s arbejde. Det er ADD’s opgave at forestå anmeldelse og 

indbringelse af dopingsager til de relevante nævn, herunder varetage efterforskningen af sagerne. ADD 

forestår desuden indledende undersøgelser af matchfixingsager, der er oprettet på baggrund af 

indberetninger fra Stop Matchfixing-hotlinen.  
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ADD har de senere år arbejdet mere og mere efterretningsbaseret. Efterretninger er vigtige både på doping- 

og matchfixingområdet, da den største viden om idræts- og fitnessmiljøer findes i selve miljøerne. ADD 

indsamler efterretninger via de to indberetningssystemer 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. 

 

Tabel 2: Antal indberetninger i 2021 

 

  Indberetningssystem Andre kanaler Total 

Vedrørende doping 62 37 99 

Vedrørende matchfixing 8 3 11 

Total 70 40 110 

 

I 2021 har ADD samlet modtaget 110 indberetninger. Dette er en stigning fra 2020, der også var påvirket af 

COVID-19. Særligt første halvår af 2021 var påvirket af nedlukninger grundet COVID-19. I stedet kom 

indberetningerne, da samfundet genåbnede, særligt i 3. kvartal af 2021, hvor der var mange indberetninger 

vedrørende doping både i den organiserede idræt og fitnessmiljøerne. De 20 efterretningerne fra 

dopingkontrollanterne berørt under mål 3.1.1 på side 26 hører under kategorien ’efterretninger vedrørende 

doping’ fra ’andre kanaler’ i ovenstående tabel.  

 

Der har i 2021 ikke været så mange indberetninger vedrørende matchfixing som vanligt. Det skyldes bl.a. 

COVID-19. Der plejer særligt at være mange indberetninger i 2. kvartal grundet slutspilsrunder i mange 

idrætter. Trods det lave antal indberetninger vedrørende matchfixing i 2021 er det stadig i 2. kvartal, der er 

kommet flest indberetninger.  

 

ADD får ligeledes værdifulde indberetninger fra samarbejdspartnere. Samarbejdet med myndigheder som 

Toldstyrelsen og Rigspolitiet, består af gensidig udveksling af oplysninger, der kan bidrage til at efterforske 

kriminelle forhold som produktion, import, salg og distribution af dopingpræparater. I 2021 blev 

samarbejdsaftalerne med Toldstyrelsen vedrørende udveksling af oplysninger forlænget til og med 2022. 

Samarbejdsaftalen med Rigspolitiet er fortløbende. 

 

Efterretningsuddannelse 

I 2020 gennemgik ADD’s dopingkontrollanter en efterretningsuddannelse. I 2021 gennemgik to 

sekretariatsansatte efteruddannelse med fokus på efterretninger. Medarbejderne tog faget 

’Efterretningsanalyse’ på Metropol. Forløbet gav medarbejderne indsigt i metoder til optimal anvendelse af 

efterretningsdata, herunder hvordan samkøring af data kan medføre øget viden og f.eks. anvendes til at 

forbedre ADD’s risikoprofilering. Dette lavede medarbejderne deres afsluttende opgave om. 

 

 

Dopingsager i den organiserede idræt 2021 

Den organiserede konkurrenceidræt  

Der er i 2021 oprettet 16 dopingsager. Heraf er 12 dopingsager blevet indbragt for Dopingnævnet i henhold 

til de nationale antidopingregler. Der er to sager, som ikke er blevet rejst for Dopingnævnet grundet 

ændringer i antidopingreglerne vedrørende euforiserende stoffer. Tre sager afventer indbringelse, da de 

stadig efterforskes af ADD.  
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Tabel 3: Oprettede dopingsager i henhold til de nationale antidopingregler 2021 

 

Idræt Testtype Køn Overtrædelse Sanktion 

Taekwondo 
Uden for 

konkurrence 
K 

Positiv prøve: bendroflumethiazide 

(vanddrivende/sløringsstof) 
2 års udelukkelse 

Cykling I konkurrence M Positiv prøve: Kokain  Frafaldes grundet ændrede regler  

Cykling I konkurrence M Positiv prøve: Kokain  Frafaldes grundet ændrede regler  

Styrkeløft I konkurrence M Undladt at deltage i kontrol 4 års udelukkelse  

Vægtløftning I konkurrence M 
Positiv prøve: Steroider 

(muskelopbyggende) 
4 års udelukkelse  

Vægtløftning I konkurrence K 
Positiv prøve: Terbutalin  

(Udvider luftvejene) 
Afventer indbringelse 

Vægtløftning I konkurrence M 
Positiv prøve: Terbutalin  

(Udvider luftvejene) 
4 års udelukkelse  

Vægtløftning I konkurrence K 
Positiv prøve: Clomifen 

(øger testosteronniveau) 
Afventer indbringelse 

Vægtløftning I konkurrence M 
Positiv prøve: Steroider 

(muskelopbyggende) 
4 års udelukkelse  

Gymnastik I konkurrence M 
Positiv prøve: Steroider 

(muskelopbyggende) 
4 års udelukkelse  

Gymnastik I konkurrence M 
Positiv prøve: DMAA 

(opkvikkende) 
Afventer behandling i Dopingnævnet  

Rugby I konkurrence M 
Positiv prøve: Cannabis 

Andengangsovertrædelse 
2 år og 1 måned 

Rugby I konkurrence M Positiv prøve: Cannabis og kokain 3 måneders udelukkelse 

Volleyball  I konkurrence M Positiv prøve: Cannabis Afventer indbringelse 

Brydning 
Uden for 

konkurrence 
M Whereabouts-overtrædelse 1 års udelukkelse 

Boksning I konkurrence M Positiv prøve: Cannabis 3 måneders udelukkelse 

 

Det er vigtigt at bemærke, at selvom antallet af oprettede dopingsager i 2021 overstiger tallet for oprettede 

dopingsager i 2020, er det ikke ensbetydende med, at flere er dopede. Denne kausalitet har ADD ingen data 

til at bakke op.  

 

Enkelte sager afgjort i 2021 blev oprettet i 2020, men blev først afgjort af Dopingnævnet efter deadline på 

årsrapporten 2020, altså efter april 2021. Nedenstående tabel illustrerer afgørelsen af disse sager. 

 

Tabel 4: Oprettede dopingsager i 2020, afgjort i 2021 efter deadline på årsrapporten 2020 

 

Idræt Testtype Køn Overtrædelse Sanktion 

Styrkeløft I konkurrence M 
Positiv prøve: Testosteron 

(muskelopbyggende) 
4 års udelukkelse 

Banecykling I konkurrence M 
Positiv prøve: Cannabis  

(sløvende) 
1 måneders udelukkelse  
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Internationalt er der ligeledes en sag med en dansk udøver, der er blevet testet positiv i 2020, men hvor 

afgørelsen er kommet i 2021.  

 

Tabel 5: Sager med danske udøvere internationalt 

 

Idræt Myndighed  Testtype Køn Overtrædelse Sanktion 

Stand up 

paddle 
ITA I konkurrence M 

Positiv prøve: Clostebol 

(muskelopbyggende) 
1,5 års udelukkelse 

 

 

Den foreningsbaserede motionsidræt  

ADD har i den foreningsbaserede motionsidræt i henhold til Dopingreglementet for motionsidræt oprettet tre 

sager i 2021. Disse sager omhandler udøvere i foreningsbaserede fitnesscentre. To sager er oprettet på 

baggrund af manglende deltagelse ved dopingkontrol og en sag på baggrund af en positiv dopingprøve.  

 

Tabel 6: Oprettede sager i henhold til Dopingreglementet for motionsidræt 2021 

 

Idræt Testtype Køn Overtrædelse Sanktion 

Fitness Uden for konkurrence M Positiv prøve Under behandling 

Fitness Uden for konkurrence M Undladt at deltage i kontrol Under behandling 

Fitness Uden for konkurrence M Undladt at deltage i kontrol Under behandling 

 

De tre sager oprettet i 2021 er det laveste i de seneste tre år. Til sammenligning var der i 2020 fire sager og i 

2019 10 sager. Det skyldes, at det stadigt stigende fokus på den forebyggende indsats ved besøg i de 

foreningsbaserede fitnesscentre – ligesom i de kommercielle. Der indkaldes kun medlemmer til 

dopingkontrol, hvis fitnesskonsulenterne vurderer, at de potentielt anvender doping. I 2021 er der i de 

foreningsbaserede fitnesscentre indkaldt 5 til dopingkontrol.  

 

 

Dopingsager i de kommercielle fitnesscentre 2021 

I 2021 afgjorde de kommercielle fitnesscentre, der har en samarbejdsaftale med ADD, 63 sager på baggrund 

af indkaldelser til 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 2021 mødte ADD’s fitnesskonsulenter i forbindelse 

med besøg i fitnesscentre fem personer, som havde en sanktion og dermed var udelukket fra at træne i 

centre, der samarbejder med ADD. Overtrædelse af en sanktion medfører, at den oprindelige 

udelukkelsesperiode starter forfra fra overtrædelsesdatoen. Dvs. at vedkommende er udelukket to år fra 

overtrædelsesdatoen.  

 

Personer, der er udelukket fra et center med en samarbejdsaftale med ADD, er via en 

gensidighedsforpligtelse idrætsaktørerne imellem udelukket fra: 

 

1. Alle motions- og fitnessaktiviteter i fitnesscentre, der er medlem af Dansk Fitness & Helse 

Organisation (DFHO) eller har en individuel samarbejdsaftale med ADD. 

2. 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 

arrangerer idrætsarrangementer på internationalt eller nationalt plan. 
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3. At varetage et ulønnet eller lønnet hverv inden for foreninger og selvejende institutioner under 

Firmaidrætten, DGI og DIF. 

 

Denne gensidighedsforpligtelse opretholdes ved hjælp af Dopingregistret, hvor alle udelukkede udøvere, 

registreres i den periode, de er udelukket fra idræt. 

 

Tabel 7: Sager i kommercielle fitnesscentre 2021 

 

  Indkaldte Undlod at medvirke ved kontrol Positiv prøve Sager i alt 

Mænd 114 38 24 62 

Kvinder 4 1 0 1 

Total 118 39 24 63 

 

Ovenstående tabel viser at 53 % af indkaldte udøvere i fitnesscentre i 2020 er blevet udelukket som følge af 

en positiv dopingprøve, eller fordi de har undladt at deltage i dopingkontrol. Det er et mindre fald fra 56 % i 

2020. Den høje positivprocent ved indkaldelser betyder, at ADD’s midler bliver anvendt 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, transport af prøver til laboratoriet i Oslo samt at 

få gennemført analysen af prøven. I 2021 har 33 % af de indkaldte i kommercielle fitnesscentre undladt at 

medvirke til kontrol. Det er på samme niveau som 2020 og 2019. ADD’s oplevelse og vurdering er, at det i 

fitnesskredse efterhånden er et velkendt faktum, at har udøverne forbudte stoffer i kroppen, kan det 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. 

 

Sag indbragt for DIF’s appelinstans  

En af ovenstående sager blev indbragt for DIF’s appelinstans i 2021, da udøverens var uenig i Fitness 

Worlds afgørelse om at udelukke udøveren i to år på baggrund af, at han undlod at medvirke ved 

dopingkontrol. DIF’s appelinstans stadfæstede primo 2022 Fitness Worlds afgørelse med henvisning til, at 

udøveren var medlem af Fitness World, og at han undlod at medvirke ved dopingkontrol, som han var 

indkaldt til i et af Fitness Worlds centre. Sanktionen følger både af Fitness World medlemsbetingelser, 

samarbejdsaftalen mellem DFHO, som Fitness World er medlem af, og Anti Doping Danmark, samt af 

motionsdopingreglementet.  

 

 

Matchfixing  

Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing 

Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing har til formål at sikre koordinering af indsatsen mod 

matchfixing. I platformen er repræsentanter fra Kulturministeriet, Rigsadvokaten, Statsadvokaten for Særlig 

Økonomisk Kriminalitet, Spillemyndigheden, DIF, DBU, Danske Spil, Spillebranchen og ADD. ADD har siden 

1. januar 2016 varetaget funktionen som sekretariat for den nationale platform.  

 

I 2021 blev der gennemført en ekstern evaluering af den nationale platform. Idrættens Analyseinstitut 

gennemførte evalueringen, der blev offentliggjort d. 15. december 2021. Evaluator kommer i evalueringen 

med syv anbefalinger:  

• Afhjælpe platformens styringsmæssige problemstilling 

• Videreudvikle sekretariatets informationscenterdimension 
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• Adressere problemstillingen om konkrete sager: ’One point of entry’ 

• Afklaring af spørgsmålet om udveksling af personfølsomme oplysninger og formalisering af den 

’uformelle’ gruppes arbejde 

• Arbejde for at skabe en indberetningsforpligtelse 

• Udvikle positivliste for spiltyper 

• Udvide platformens medlemskreds.  

 

Dertil kommer evaluator med to perspektiver: 

1. Evaluator vurderer, det vil være gunstigt, at platformens medlemmer fokuserer på, hvad platformens 

medlemmer kan udrette sammen i stedet for at have fokus på deres uenigheder. F.eks. ved at skabe 

en fælles indsats i forhold til oplysningskampagner, forebyggelse eller lignende. 

2. Evaluator forholder sig til placering af sekretariatet for platformen, da dette er blevet bragt op under 

interviewene, som Idrættens Analyseinstitut har gennemført som led i evalueringen. Det er 

evaluators vurdering, at der ikke er tungtvejende grunde til at flytte platformens sekretariat. Evaluator 

afviser ikke, at en ny placering af sekretariatet kan være en mulighed, men vurderingen er, at 

udfordringerne i platformen, kan løses uanset sekretariatets placering hos ADD, såfremt de syv 

anbefalinger adresseres.  

 

Evalueringen kan findes i sin fulde længde på Idrættens Analyseinstituts hjemmeside her.  

 

 

Group of Copenhagen  

Group of Copenhagen er et netværk af nationale platforme til bekæmpelse af matchfixing. ADD sidder med i 

denne gruppe som Danmarks repræsentant. Netværket er døbt Group of Copenhagen, da ADD inviterede til 

det første møde i netværket i København i 2016.  

 

Mandag den 22. november 2021 mødtes Group of Copenhagen for første gang som rådgivende gruppe for 

opfølgningsudvalget for Macolin-konventionen om manipulation af sportskonkurrencer. ADD repræsenterede 

Danmark på mødet. Gruppen vedtog sin forretningsorden, valgte præsidiemedlemmer og drøftede centrale 

emner: informationsdeling og databeskyttelse, e-sportsvæddemål, typologiværktøjer, overvågning af større 

internationale konkurrencer og tekniske samarbejdsprojekter. På daggrund af drøftelserne vil en 

handlingsplan for 2022-2025 blive udviklet. Udviklingen fra at være et netværk til at være en rådgivende 

gruppe for opfølgningsudvalget til Macolin-konventionen skal ses i lyset af udviklingen på 

matchfixingområdet de seneste år.  

 

Det skal bemærkes, at Group of Copenhagen gør brug af ADD’s krypterings- og delingssystem til 

informationsdeling.  

 

 

EURO 2020  

I forbindelse med afviklingen af europamesterskaberne i fodbold sommeren 2020 deltog ADD i en  

Anti-Match-Fixing Assessment Group (AMFAG), der var dedikeret til at overvåge turneringen og støtte UEFA 

i at løse eventuelle integritetsrelaterede bekymringer i forbindelse med afviklingen af EURO 2020. AMFAG-

gruppen var sammensat af repræsentanter for UEFA, Europarådet, seks værtslande der er medlem af Group 

of Copenhagen, Europol og Interpol.  

 

AMFAG-gruppen mødtes regelmæssigt fra januar 2021 og mødtes også ofte under turneringen for at dele 

information om tidligere og kommende kampe. Gruppen indsamlede og analyserede al relevant information, 

https://www.idan.dk/media/10901824/Evaluering-af-Platformen-mod-Matchfixing.pdf
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herunder væddemålsovervågningsrapporter, deltagere og kampinformation, advarsler modtaget gennem 

rapporteringsmekanismer mm.  

 

AMFAG-gruppen samarbejdede også tæt med forskellige væddemålsovervågningsenheder, især 

Sportradar, International Betting Integrity Association og Global Lottery Monitoring System. Derudover havde 

AMFAG-gruppen tæt kontakt til Europols europæiske center for finansiel og økonomisk kriminalitet og EURO 

2020 International Police Cooperation Centre, hvori der sad et Interpol Major Events Support Team, der 

havde fokus på sikkerheds- og integritetsbrud.   

 

Sandsynligheden for matchfixing ved EURO 2020 kunne betragtes som lav. EURO er den højest profilerede 

landsholdskonkurrence i Europa og ses over hele verden. Den øgede opmærksomhed på turneringen har en 

afskrækkende effekt på matchfixere. Derudover var langt størstedelen af deltagerne elite-fodboldspillere, 

som er mindre sårbare over for matchfixere grundet deres generelt høje indtægt. Der var dog det forhold, at 

EURO 2020 blev afholdt under en pandemi, hvorfor støttepersonale også kunne være udsat for at blive 

kontakt af matchfixere, der f.eks. ønskede oplysninger om spillere, som skulle i isolation eller lignende, inden 

oplysningerne blev offentliggjort.  

 

Under alle omstændigheder var det essentielt, at alle forholdsregler blev taget, og at der blev etableret stærk 

monitorering og overvågning ikke blot for at kunne opdage, vurdere og reagere på enhver mistanke, men 

også for at benytte lejligheden til at bygge kapacitet og broer mellem alle involverede interessenter i 

håndtering af matchfixing på den internationale scene. 

 

Arbejdet i AMFAG-gruppen i forbindelse med EURO 2020 har endvidere medført, at ADD i slutningen af 

2021 blev inviteret til at sidde med i endnu en AMFAG-gruppe – denne gang i forbindelse med OL i Beijing 

2022.  
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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. 

 

 

ADD’s forskningsudvalg bestod i 2021 af følgende medlemmer:  

• Jakob Mørkeberg, videnskabelig seniorkonsulent i ADD, formand 

• Lars Pedersen, bestyrelsesmedlem i ADD  

• Michael Ask, direktør i ADD 

• Malene Radmer Johannisson, seniorkonsulent i ADD  

• Annemarie Haahr Kristensen, seniorkonsulent i ADD 

• Thomas Ringsted, kontrolkoordinator i ADD.  

 

Der var i løbet af 2021 ingen interessekonflikter i forskningsudvalget.  

 

I 2021 besluttede ADD’s bestyrelse efter indstilling fra forskningsudvalget at ændre forretningsordenen for 

ADD’s forskningsudvalg, så 2 uafhængige medlemmer – altså uden tilknytning til ADD – kan være 

medlemmer i ADD’s forskningsudvalg. Det vil forskningsudvalgets sammensætning for 2022 afspejle.  

 

Den 20. juli 2022 åbnede ADD sin forskningsmiddelpulje. Projekter inden for følgende emner ville blive 

prioriteret: 

1. Udbredelsen af doping i eliteidræt 

2. Udbredelsen af doping i fitness samt udgifter i sundhedsvæsnet associeret til bivirkninger fra 

dopingmisbrug 

3. Metoder til analyse og sporing af henholdsvis direkte doping og indirekte doping via forurening 

(f.eks. fra mad, kosttilskud eller hudkontakt). 

  

Forskningsudvalget modtog 5 ansøgninger og støttede alle fem projekter. I alt uddelte ADD 1.097.957 kr. 

 

• “The prevalence of doping in Danish elite sports” 

179.280 kr.  

Dette forskningsstudie skal belyse udbredelsen af doping i den danske nationale elite samt årsager 

og holdninger til brug af doping. En del af projektet er desuden at belyse, om der er en 

sammenhæng mellem holdninger og idrætsniveau eller graden af antidopinguddannelse. Slutteligt 

skal studiet sammenligne sine fund med fund i andre nationale og internationale idrætspopulationer.  

 

• “Fitness doping in Denmark - FIDO DK” 

315.000 kr.   

Dette forskningsprojekt ønsker over en 4-årig periode at undersøge forandringer i hjertet og 

hjertesygdom hos 1.200 brugere af anabole steroider. Fokus vil være på anatomiske forandringer i 

hjertet og hjertets pumpefunktion.  
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• “The mental health of anabolic steroid users” 

173.677 kr.  

Dette forskningsprojekt er en fortsættelse af et tidligere ADD-finansieret registerstudie. I dette 

delstudie er fokus at sammenligne tidligere brugere af anabole steroider med en sammenlignelig 

kontrolgruppe i forhold til antal psykiatriske diagnoser og brug af medicin mod psykiske lidelser.  

 

• “The impact of menstrual cycle and low energy availability on the Athlete Biological Passport”  

230.000 kr.  

Dette forskningsprojekt skal belyse effekt af reduceret energiindtag og menstruationscyklus på de 

biomarkører, man måler i det biologiske pas (blodpas).  

 

• “Effect of growth hormone on connective tissue remodeling in damaged muscles and overloaded 

tendons”.  

200.000 kr.  

Dette forskningsprojekt har til formål at vise effekten af væksthormon på helingsprocessen efter 

muskel-seneskader. Projektet skal desuden kaste lys over mulighederne for at spore væksthormon 

via den allerede implementerede GH-biomarkørmetode.  

 

 

Afsluttede projekter, resultater og publikationer i 2021 

I 2021 har følgende støttede forskningsprojekter rapporteret tilbage til ADD vedrørende deres fund.  

 

Impact of Glucocorticoids on the ABP 

Konklusionen af forskningsprojektet er ADD bekendt med, men kan ikke videregive disse, da data er 

fortrolig, indtil de er publiceret.  

 

Does existing anti-doping learning strategies alter doping perception and body images among young 

people 

Forskningsprojektet viste, at elever har meget fokus på kropsbilleder og ved meget lidt om doping. 

Undervisningsmaterialet fra ADD skaber en bevidsthed og et kendskab til emnet, som ikke var til stede før 

undervisningsinterventionen.   

 

Determining the potential of hepcidin and erythroferrone to detect rHuEPO misuse 

Forskningsprojektet fandt, at nye biomarkører (Hepcidin og ERFE) har potentiale til at kunne spore EPO-

doping.  

 

Detection of autologous blood transfusion by dried blood spots 

Forskningsprojektet fandt, at nye biomarkører (ALAS2 LC og L) har potentiale til at kunne spore bloddoping 

med eget blod i Dried Blood Spots.  
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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. 

 

 

 

OL 

I sommeren 2021 blev de Olympiske Lege 2020 i Tokyo afholdt med et års forsinkelse grundet COVID-19 

pandemien. ADD bidrog med en medarbejder fra sekretariatet, som er MODOC-specialist og erfaren control 

manager. Medarbejderen spillede en afgørende rolle i afviklingen af dopingkontrolprogrammet i Tokyo. 

Derudover bidrog ADD med en erfaren dopingkontrollant, som arbejdede på højtryk under legene.  

 

Som led i forberedelserne til OL i Beijing i 2022 deltog ADD i 2021 i Pre.Games Anti-DopingTask Force som 

Europas repræsentant. Det er ekspertgruppens opgave at, udarbejde en risikovurdering på alle udøvere, 

som potentielt set kan kvalificere sig til OL, samt udarbejde testanbefalinger på hver af disse udøvere.   

 

 

  

https://playthegame.org/media/10594463/NADGO-final-report.pdf
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National Anti-Doping Governance Observer  

Inden afslutningen af Erasmus+-projektet ’National Anti-Doping Governance Observer’3 og den dertilhørende 

rapport, var der ikke nogen vejledende eller bindende principper til at måle niveauet for good governance i 

antidopingorganer på nationalt plan. Fra 2019 til 2021 har NADGO-projektet udviklet et kodeks for good 

governance og et værktøj til at evaluere de nationale antidopingorganisationers niveau for good governance. 

Værktøjet er blevet brugt til at benchmarke 11 nationale antidopingorganisationer, og resultaterne er 

offentliggjort i en afsluttende rapport fra juni 2021.  

 

Værktøjet består af et sæt indikatorer, der giver en omfattende evaluering af antidopingorganisationers 

kvalitet rent styrings- og ledelsesmæssigt. Disse indikatorer belyser 50 principper, som er inddelt i seks 

dimensioner for ’good governance’.  

 

ADD scorede 78 % på den overordnede indexscore, hvilket placerer ADD på en delt førsteplads blandt de 

11 scorede lande i undersøgelsen. Til sammenligning er der EU-lande, der ligger på 39 %. Og det lavest 

rangerende land scorer 12 %. 

 

ADD’s overordnede score afspejler en score tildelt på hver af undersøgelsens seks dimensioner:  

• Operationel transparens – 85 % 

• Antidopingtransparens – 87 % 

• Demokratiske processer – 70 % 

• Intern funktionsadskillelse og kontrol – 56 %  

• Operationel uafhængighed – 86 % 

• Antidoping-ansvarlighed – 85 % 

 

Intern funktionsadskillelse og kontrol 

ADD’s laveste score er under kategorien ’intern funktionsadskillelse og kontrol’, hvilket dog ligger i niveauet 

’moderat’. Denne score skyldes til dels ADD’s størrelse. De statsautoriserede revisorer, der godkender 

ADD’s regnskaber, havde i 2020 en bemærkning om manglende funktionsadskillelse. ADD har i 2021 haft et 

møde med revisor herom, for at få belyst om ADD kan gøre mere i den henseende. Revisoren oplyste, at 

procedurerne i ADD’s sekretariatet er fornuftige og godt beskrevet i ADD’s anvisningspolitik. Problemet med 

manglende funktionsadskillelse er ikke relateret til arbejdsgangene i ADD, men knyttet til de økonomiske 

arbejdsgange hos ADD’s eksterne controller, som både kan oprette og ændre betalinger og kreditorers 

oplysninger. Revisoren vurderer, at det ikke vil være proportionalt at ændre på den nuværende organisering 

alene med yderligere funktionsadskillelse for øje set ud fra en risikobetragtning, samt set i lyset af at det vil 

kræve uforholdsmæssig mange ressourcer at etablere.  

 

ADD har dog taget en række andre tiltag til sig i overensstemmelse med anbefalingerne i NADGO-rapporten. 

Under punktet ’intern funktionsadskillelse og kontrol’ har ADD udarbejdet udkast til etiske retningslinjer for 

bestyrelsesarbejdet. I det følgende behandles de andre kategorier i NAGDO-rapporten, samt hvilke initiativer 

ADD har taget på baggrund af anbefalingerne heri.  

 

Operationel transparens 

Kategorien omhandler synlighed af organisationens interne arbejde, og ADD’s score ligger i niveauet ’meget 

god’. ADD har på baggrund af NAGDO-rapporten forud for bestyrelsesmøderne offentliggjort dagsordenen 

og mødematerialet til mødet. I materialet er det angivet, hvilke punkter der er til henholdsvis beslutning, 

 
 

 
3 NADGO-rapporten: https://www.playthegame.org/media/10594463/NADGO-final-report.pdf  

https://www.playthegame.org/media/10594463/NADGO-final-report.pdf
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drøftelse og orientering. ADD har desuden på hjemmesiden tilføjet et link til DIF’s hjemmeside vedrørende 

Dopingnævnet, hvor nævnets vedtægter fremgår, for at leve op til anbefalingen om offentliggørelse af regler 

for udpegning af medlemmer af Dopingnævnet.  

 

Antidopingtransparens 

Kategorien omhandler gennemsigtighed i organisationens antidopingaktiviteter, og ADD’s score ligger i 

niveauet ’meget god’. Allerede under undersøgelsens udarbejdelse fik ADD tilføjet flere af de anbefalede 

punkter i årsrapporten for 2020. F.eks. antallet af langtidsopbevarede prøver samt antallet af missede 

whereabouts-tests og fejl i udfyldelsen af whereabouts. Derudover også angivelse af idrætsdiscipliner med 

størst risiko og udbytte af doping samt kriterier for udvælgelse af prioriteret testgruppe-udøvere. 

 

Demokratiske processer  

Kategorien omhandler procedurer for beslutningsprocesser, herunder udnævnelse af 

bestyrelsesmedlemmer, og ADD’s score ligger i niveauet ’god’.  Her har ADD på baggrund af NAGDO-

rapportens anbefalinger opdateret forretningsordenen med proceduren for udarbejdelse af dagsordenen, 

hvoraf det er blevet tilføjet, at bestyrelsesmedlemmers bidrag senest 10 dage før bestyrelsesmødet skal 

sendes til ADD’s sekretariat.  

 

Operationel uafhængighed  

Kategorien omhandler ADD’s frihed til at træffe beslutninger og udføre aktiviteter uden at blive styret eller 

kontrolleret af andre, og ADD’s score ligger i niveauet ’meget god’. I forhold til dette punkt er det relevant at 

nævne, at Folketinget har styrket ADD’s operationelle uafhængighed ved at vedtage ’Lov om ændring af lov 

om eliteidræt, lov om fremme af integritet i idrætten og lov om udlodning af overskud og udbytte af lotteri’ i 

april 2021, hvoraf det følger, at medlemmer af ADD’s bestyrelse ikke samtidig må være medlem af 

bestyrelserne eller ansat i Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Team Danmark eller 

specialforbund under Danmarks Idrætsforbund eller Dansk Fitness & Helse Organisation. Dette gælder for 

udpegede bestyrelsesmedlemmer efter lovens ikrafttrædelse. Forretningsordenen er også opdateret med 

procedure for håndtering af interessekonflikter og pligt til straks at underrette herom, hvilket følger af 

forvaltningsloven, som bestyrelsesmedlemmerne i ADD er underlagt.  

 

Antidopingansvarlighed  

Kategorien omhandler i hvilken grad antidopingorganisationer har politikker på forskellige områder. ADD’s 

score ligger i niveauet ’meget god’. Anbefalingen i NAGDO-rapporten går på, at ADD udarbejde politikker, 

der rækker ud over WADA’s krav. ADD har endnu ikke gjort tiltag for at imødekomme denne anbefaling, men 

vil behandle denne i 2022.  

 

 

WADA  

Kodeks trådte i kraft  

1. januar 2021 trådte det nye WADA-kodeks i kraft. Det medførte, at flere nationale antidopingorganisationer 

blev erklæret non-compliant eller kom på en såkaldt ’watchlist’, da de ikke havde fået inkorporeret de nye 

regler i deres respektive nationale lovgivning. I Danmark er ordningen således, at bekendtgørelse om 

fremme af integritet i idrætten årligt opdateres, og denne indeholder WADA-kodekset som bilag. Da 

udstedelsen af bekendtgørelsen er en administrativ procedure, er Danmark sikret, at WADA-reglerne altid er 

inkorporeret i dansk lovgivning, så en politisk proces ikke kan forhale implementeringen, som har været 

tilfældet for flere af de omtalte lande bl.a. på grund af COVID-19.  

 

Governance-reformer 

WADA har reageret på kritik vedrørende good governance-strukturer i WADA ved at igangsætte reformer. 

De første reformer trådte i kraft i 2018, hvor WADA Foundation Board godkendte en række anbefalinger 

vedrørende implementeringen af institutionelle ordninger, der har til formål at forbedre 
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uafhængighed, etisk adfærd og gennemsigtighed i WADA. Nogle lande – heriblandt Danmark – mener, at 

WADA burde gå endnu videre i reformeringen af WADA i forhold til at leve op til good governance-kriterier, 

f.eks. deling af magten mellem lovgivende og udøvende organer. I 2021 har en arbejdsgruppe i WADA set 

på, om man kan gøre yderligere i forhold til at styrke good governance i WADA. WADA-arbejdsgruppen har 

inviteret nationale antidopingorganisationer til et møde for at bidrage med input til gruppens arbejde, hvilket 

ADD har benyttet sig af. Ved seneste Foundation Bord-møde i WADA blev det besluttet at forlænge 

arbejdsgruppens mandat, så arbejdsgruppens endelige rapport og indstilling skal behandles på mødet i maj 

2022.  

 

Arbejdsgrupper 

To medarbejdere fra sekretariatet har siddet med i en arbejdsgruppe til udvikling af uddannelsesmateriale 

kaldet Global Learnings Development Framework (GLDF). GLDF er onboardinguddannelse til forskellige 

fagområder i antidopingverdenen. Udannelsen udvikles og udbredes for at sikre, at ansatte i 

antidopingorganisationer har en antidopingfaglig grundviden, så der er et fælles grundniveau på tværs af 

kontinenter og lande. De to medarbejdere fra ADD var med til at facilitere udviklingen af 

uddannelsesmaterialet på efterforsknings- og efterretningsområdet. ADD’s medarbejdere faciliterede 14 

onlinesessioner for en ekspertgruppe med efterforsknings- og efterretningsmedarbejdere fra hele verden, 

der skulle kortlægge deres opgaver og kompetencer. På den baggrund har WADA udviklet e-læringskurser, 

virtuel face to face-træning, og 1 til 1-supervisionsforløb. I 2022 starter pilotprojektfasen, hvor ansatte i 

antidopingorganisationer skal gennemgå forløbene og give feedback herpå. 

 

ADD var repræsenteret med en medarbejder i WADA’s Dried Blood Spot Working Group, som havde til 

formål at initiere forskning til udvikling af blodprikmetoden (DBS). Gruppen brugte disse forskningsresultater 

til at understøtte udarbejdelsen af officielle WADA-dokumenter omhandlende procedurer for opbevaring, 

transport og analyse af DBS-prøver. DBS-metoden blev godkendt af WADA i 2021, og fra september havde 

DBS samme status som de andre konventionelle dopingprøvermetoder, urin- og blodprøver. ADD 

implementerede metoden som et af de første lande i verden, og det er nu en integreret del af ADD’s 

dopingkontrolprogram i den organiserede idræt. 

 

ADD var repræsenteret med en medarbejder i WADA’s Blood Expert Group. Denne gruppe består af 6 

internationale blodeksperter, som har til opgave at videreudvikle blodpasset, som er en del af det biologiske 

pas. Gruppen mødes jævnligt og vurderer anvendeligheden af den nyeste forskning inden for området og 

kommer med input til ændringer i procedurer for indsamling, analyse og håndtering af blodpasdata. 

 

 

Europarådet  

CAHAMA 

Der sidder seks kandidater i WADA, der repræsenterer Europa. Disse kandidaters mandat forhandles på 

møder i ’Ad hoc European Committee for the World Anti-Doping Agency’ også kaldt CAHAMA-møderne. Da 

dette er et forum under Europarådet, er det regeringen, der repræsenterer Danmark.  Ved CAHAMA-

møderne deltager ADD som observatør og bistår Kulturministeriet.  

 

T-DO 

Medlemslandene i Europarådet er underlagt Anti Doping Konventionen. Til at monitorere denne er nedsat en 

monitoreringsgruppe kaldet (T-DO). Ligesom ved CAHAMA-møderne deltager ADD som observatør i dette 

mødeforum og bistår Kulturministeriet.  

 

Der er derudover nedsat en monitoreringsgruppe særskilt på uddannelsesområdet, hvor Danmark 

repræsenteres af ADD: T-DO ED. ADD sidder desuden med i en såkaldt ’drafting group’ under T-DO ED, der 
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oprindeligt havde til formål at bidrage med sparring til WADA i forbindelse med udviklingen af 

uddannelsesstandarden og de tilhørende guidelines. Gruppen er fortsat efter at have afsluttet dettearbejde, 

men fokuserer nu på følgende tre hovedområder indtil udgangen af 2022: Uddannelse af trænere, gensidig 

anerkendelse af uddannelse og samarbejdet med nationale interessenter.  

 

 

Samarbejde med antidopingorganisationer  

iNADO 

iNADO er en sammenslutning af antidopingorganisationer, 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 antidopingorganisationerne. ADD’s tidligere direktør, Michael Ask, var formand for 

iNADO. Da Michael Ask trak sig fra posten som direktør for ADD, trak han sig samtidigt fra posten som 

formand fra iNADO. ADD er på den baggrund nu blot meningt medlem af iNADO.  

 

NADO-ledersamarbejde 

Afsløringerne af Ruslands systematiske doping initierede i 2016 et uformelt samarbejde mellem ledere fra 

cirka 20 nationale antidopingorganisationer (NADOer) fra hele verden. Disse har siden 2016 ved flere 

lejligheder diskuteret og forholdt sig til internationale antidopingspørgsmål. I 2021 har NADO-lederne også 

mødtes – virtuelt og fysisk – og drøftet aktuelle spørgsmål, f.eks. governancereformerne i WADA og deraf 

afledte perspektiver.  

 

ADD samarbejder løbende med de øvrige nordiske antidopingorganisationer, blandt andet via regelmæssige 

møder på ledelsesniveau. Derudover er der blandt de nordiske antidopingorganisationer arbejdsgrupper på 

relevante fagområder, hvor ADD har formandskabet for arbejdsgruppen på efterretnings- og 

efterforskningsområdet. Det nordiske samarbejde giver blandt andet mulighed for erfaringsudveksling og 

koordinering vedrørende det internationale samarbejde i andre organer.  

 

Samarbejde om biologiske pas 

ADD indgår stadig som en vigtig partner i Nordic Athlete Passport Management Unit (NAPMU), som er et 

centralt værktøj i ADD og de øvrige antidopingorganisationers dopingkontrolarbejde. Her fokuseres på 

brugen af biologisk data fra den enkelte udøver til at målrette dopingkontrollen. NAPMU er tilknyttet det 

WADA-akkrediterede laboratorie i Oslo, mens ADD’s direktør er repræsenteret i NAPMU’ens bestyrelse. 

NAPMU’en har en række eksterne kunder, herunder antidopingorganisationer og internationale forbund, som 

de understøtter i at optimere deres dopingkontrolarbejde. Desuden er NAPMUens fortolkninger af biologisk 

data og testanbefalinger en integreret del af ADD’s efterretningsbaserede dopingkontrolarbejde.  

 

I 2021 var der ingen mistænkelige fund i de biologiske pas i det analyserede materiale. 
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6. Øvrige aktiviteter 

ADD har i løbet af 2021 styrket informationssikkerheden yderligere på flere områder. Blandt andet ved at 

investere i løsninger, der sikrer bedre mulighed for krypteret dialog med samarbejdspartnere, herunder 

udøvere og fitnesscentre. Et eksempel er muligheden for at sende krypteret post direkte til e-boks. 

Derudover er overvågningen af sikkerhedsniveauet øget og implementering af løbende opdateringer og 

ændringer fra Microsoft med betydning for sikkerheden omkring ADD’s data sikret. 

 

ADD har i løbet af 2021 telefonisk rådgivet 100 idræts- og fitnessudøvere eller pårørende hertil vedrørende 

medicinske dispensationer, kosttilskud, steroider og behandling i den forbindelse. Blandt andet for at sikre 

ADD’s rådgivning af udøvere og andre interessenter under en pandemi, hvor ADD’s medarbejdere i perioder 

har været hjemsendt, har ADD afskaffet alle sine stationære telefoner og overgået til et system, der øger 

fleksibiliteten og kvaliteten blandt andet ved smidig viderestilling mm. på mobile enheder.  

 

 

7. Økonomi 

ADD har i 2021 haft indtægter på 28 mio. kr. (mod 28,7 mio. kr. i 2020). Heraf udgør 25,5 mio. kr. 

driftstilskud via udlodningsmidlerne fra Kulturministeriet, mens øvrige indtægter udgøres af projekttilskud fra 

Kulturministeriet og Sundhedsministeriet, kontrakter om dopingkontrol med arrangører ved stævner og 

events, samarbejdsaftaler med fitnesscentre og politiet samt projekttilskud fra WADA.  

 
Figur 5: Fordeling af ADD’s indtægter i % 
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De samlede omkostninger på 29,3 (28,4) mio. kr. er anvendt på følgende hovedomkostningsgrupper: 

 

Bestyrelse     0,3 (0,3)  mio. kr.  (note 1) 

Administration og ledelse    4,6 (4,6) mio. kr.  (note 2) 

Idræt     12,8 (11,8) mio. kr.  (note 3) 

Fitness & Folkesundhed   5,1 (5,1)  mio. kr.  (note 4) 

Kommunikation & IT    3,5 (3,5)  mio. kr.  (note 5) 

Forskning & udvikling    1,1 (1,1)  mio. kr.  (note 6) 

Internationalt samarbejde    0,1 (0,1)  mio. kr.  (note 7) 

Efterforskning & sagsbehandling   1,4 (1,7)  mio. kr.  (note 8) 

Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing  0,3 (0,2)  mio. kr.  (note 9) 

 

Ovenstående angiver, at ADD har brugt 1 mio. kr. mere i 2021 end 2020 på ’Idræt’. Det skyldes, at 

aktiviteten i 2020 var lavere end vanligt, blandt andet fordi ADD blev bestilt til langt færre dopingkontroller 

end vanligt, fordi mange idrætskonkurrencer måtte aflyses, og fordi en række udviklingsprojekter på området 

desuden måtte udskydes grundet pandemien. Disse kunne gennemføres i 2021. Derudover har ADD afholdt 

udviklingsaktiviteter for dopingkontrollanterne i forbindelse med ibrugtagning af blodprikmetoden, afholdt 

omkostninger til uddannelse, så ADD’s kontrollanter kan opsamle prøver for International Testning Agency 

(ITA), og afholdt omkostninger til kvartalsmøder med dopingkontrollanterne, som er blevet initieret på 

baggrund af en APV og trivselsmåling gennemført i sommeren 2021.  

 

Til gengæld har der i 2021 været en besparelse på ’Efterforskning og sagsbehandling’ i forhold til 2020. 

Besparelsen skyldes, at ADD’s daværende jurist gik på pension i 2020, men at man havde prioriteret, at den 

afgående og den tilgående medarbejder have et overlap, så den tiltrædende jurist kunne drage nytte af den 

fratrædendes erfaringer. Det medførte øgede omkostninger til gager, som ikke har været der i 2021. 

Derudover har der er i 2021 været en besparelse på omkostningerne til IT, da telefonlinjen til Stop Doping og 

Stop Matchfixing er blevet opsagt, da de ikke blev anvendt, men henvendelserne i stedet kom via 

systemernes skriftlige indberetningskanaler.  
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Figur 6: Fordeling af ADD’s omkostninger i % 

 

 
Budgetteret vs. faktiske omkostninger 

De budgetterede og faktiske omkostninger afviger blot med 4 t.kr. Dette dækker dog over afvigelser på de 

enkelte linjer:  

1. Linjen ’Administration og ledelse’ er gået over det oprindelige budgetterede grundet fastholdelse af 

en barselsvikar i en projektstilling samt større omkostninger til feriepengeforpligtelsen end 

budgetteret.  

2. Linjen ’Fitness og Folkesundhed’ er gået under det oprindelige budgetterede, da fitnesscentrene 

som følge af pandemien var lukket de fire første måneder af året, samt at en kampagne ikke er 

blevet gennemført som budgetteret.  

3. Linjen ’Kommunikation og it’ er gået over oprindeligt budgetteret, da der er afholdt udgifter til 

rekruttering til en ny direktør. ADD’s bestyrelse fik bistand af et konsulenthus til rekrutteringen, og 

der har været afholdt udgifter til markedsføring af stillingsopslaget.  

 

Året resultat går 261 t.kr. over det budgetterede, idet der var budgetteret med et underskud på -947 t.kr, og 

resultatet for 2021 er -1.208 t.kr. Da de faktiske omkostninger ligger på niveau med de budgetterede 

omkostninger, skyldes afvigelsen de faktiske indtægter, der ligger under det budgetterede niveau.  

 

Indtægterne fra samarbejdsaftaler med fitnesscentre og bestilte dopingkontroller har været lavere end 

budgetteret grundet COVID-19. Da fitnesscentrene var lukket de første fire måneder af året grundet 

pandemien og af samme årsag har været økonomisk presset, valgte ADD kun at fakturere fitnesscentrene 

for et halvt års samarbejde med ADD. Dette initiativ blev taget for at undgå at centrene frameldte sig deres 

samarbejde med ADD, hvilket ville forringe udbredelsen af antidopingindsatsen på fitnessområdet væsentligt 

og betyde at ADD ville få faldende indtægter en årrække fremover. Antallet af bestilte dopingkontroller har 
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været lavere end budgetteret grundet pandemien, der har medført, at der har været afholdt færre 

idrætsstævner og -events end normalt.  

 

ADD havde budgetteret med et underskud på -0,9 mio. kr., og ender med et resultat på -1,2 mio. kr. Det 

medfører, at egenkapitalen ved årets udgang er 0,9 mio. kr.  ADD stiler efter, at egenkapitalen ligger i et lege 

på 1-1,5 mio. kr. Af den grund vil ADD’s ledelse gennemgå budgettet for 2022 med det fokus, at ADD ikke 

får et negativt resultat for året.  

 

 

Økonomiske forventninger til 2022 

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 

indtægtsgrundlag på det nuværende niveau. ADD har modtaget supplerende øremærkede driftstilskud fra 

Kulturministeriet i 2020/2021 på 0,6 mio. kr. og i 2021/2022 på 0,6 mio. kr. som giver mulighed for at 

prioritere yderligere udviklingsinitiativer inden for antidoping. Det øremærkede driftstilskud for 2021/2022 er 

delvist omsat til aktiviteter i 2021 og bliver omsat til yderligere aktiviteter i 2022, hvor en markant 

videreudvikling af den papirløse dopingkontrol (MODOC) færdiggøres. ADD forventer at modtage et 

øremærket driftstilskud 2022/2023 i en størrelsesorden tilsvarende de senere år. Der er budgetteret med 

dette tilskud i budgettet for 2022.  

 

ADD har fået tilsagn på et tilskud på 0,6 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2022 til at forebygge 

motionsdoping. Derudover forventer ADD, at ADD’s indtægter fra samarbejdsaftaler med fitnesscentre og fra 

bestilte dopingkontroller normaliserer sig efter 2 år, der har været præget af pandemien, og dermed stiger i 

forhold til niveauet i 2021.  

 

 

8. Bilagsoversigt  

Bilag 1: Kerneopgaver, resultatmål og operationelle mål  

Bilag 2: Risikovurdering og prioriteret testgruppe 

Bilag 3: Dopingkontrol i den organiserede konkurrenceidræt 2021 

Bilag 4: Bestilte prøver 2021 

Bilag 5: Medicinske dispensationer 2021 

Bilag 6: Budget 2022. 
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Bilag 1: Kerneopgaver, resultatmål og operationelle mål  

Kerneopgave Resultatmål Operationelle mål 
Måltal og milepæle Målopfyldelse 

2021 2019 2020 2021 2022 

1. Dopingkontrol og 
forebyggelse inden 
for den organiserede 
idræt  
  
  
  
  

1.1 ADD vil gennem et 
effektivt 
dopingkontrolprogram 
beskytte den rene 
idrætsudøver. 
 

1.1.1. Udvikle individuel 
risikovurdering som 
metode til målretning af 
dopingkontrol. 

Udvikling af 
metoden.   

Implementering af 
metoden.  

Redegørelse for 
metodens effekt.    

Mål opstilles 
ultimo 2021.   

Opfyldt  

1.1.2 Sikre et 
professionelt korps af 
dopingkontrollanter 

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

 100 % har en 
performance på 
god (4) eller 
derover i 
forbindelse med  
Monitorering. 

 Opfyldt  

1.1.3 Implementere 
dried blood spots 
metoden 

  Alle blod- 
kontrollanter 
uddannet i dried 
blood spots  
metoden.   

 Opfyldt  

1.1.4 Sikre effektiv 
testning af danske 
udøvere internationalt 

Samarbejdsaftale 
indgås med 
International Testing 
Agency (ITA).  

 Intern evaluering 
af effekten af 
samarbejds- 
aftalen med ITA. 

 Ikke opfyldt  

1.1.5 Løfte kvaliteten i 
samarbejderne med 
idrætsorganisationer 
uden for 
paraplyorganisationerne 

Udvikle ny 
kontraktmodel, der 
løfter kvaliteten og 
sikrer den gensidige 
forpligtigelse. 

[Overflyttet til 2021, da 
målet ikke blev opfyldt] 

Udvikle nyt 
reglement som 
afløser for det 
nuværende 
motionsdopingreg 
lement. 
  
Opstille kriterier 
for, hvilke 
organisationer der 
kan tilslutte sig 
reglementet, og  

 Ikke opfyldt 
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som ADD kan 
lave opsøgende 
indsats overfor. 

1.2 ADD vil med 
bæredygtigt 
forebyggende 
antidopingarbejde 
fremme fair 
konkurrence. 

1.2.1 Udvikle effektivt 
uddannelsesprogram, 
målrettet talent- og 
eliteudøvergrupper og 
deres støttepersonale. 

 Uddannelsesprogram er 
færdigudviklet og testet 
blandt  
relevante parter.   

  •  
 

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

Udvikle metode til 
anvendelse af 
risikovurdering til 
afdækning af 
behovet for 
uddannelse.    

Implementering  Anvende mål, der 
tager afsæt i 
risikovurdering i 
idrætten.  

 Opfyldt 

1.2.3 Udvikle ny 
medicin-app 

App udviklet og 
udgivet   

Baseline- 
brugerundersøgelse 
gennemføres på 
udbredelse og 
tilfredshed. 

  •  

2. Dopingkontrol og 
forebyggelse i 
fitnessmiljøer 

2.1 ADD vil gennem en 
tidlig, målrettet 
forebyggelsesindsats 
fremme sunde 
trænings- og 
fitnessmiljøer samt 
fremme sunde og 
realistiske kropsidealer 

2.1.1 Antal gennemførte 
besøg i fitnesscentre 

Min. 1.000  Min. 1.000  Min. 1.000   Min. 1.000  Opfyldt 

2.1.2 Sikre et 
professionelt korps af 
fitnesskonsulenter 

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

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

 Opfyldt  

2.1.3 Udvikle ny 
interventionsmodel for 
forebyggende indsatser 

 Afdækning gennemført 
(ph.d.).  

Ny 
interventionsmod 
el færdigudviklet 
(ph.d.).  

Implementering af 
interventionsmodel 
gennemført  

Opfyldt  

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

1 5  5 5 Opfyldt  
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indsatser målrettet 
unges 
mentale sundhed, 
forebyggelse og 
sundhedsfremme. 

2.1.5. Implementere 
dried blood spots 
metoden 

 Alle fitnesskonsulenter 
uddannet i dried blood 
spots  
metoden. 

  •  

3. Efterforskning og 
indbringelse af 
dopingsager - og 
forundersøgelser 
matchfixing sager 
 

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 
forundersøgelser af 
matchfixingsager. 

3.1.1 Udvikle bedre 
indberetningsformat og 
- kultur. 
 

Implementering af 
indberetningsmodul i 
MODOC. (papirløs 
dopingkontrol- 
system).  

Gennemføre 
efterretningsuddannelse 
for alle kontrollanter og 
konsulenter.    

Intern evaluering 
på om indsatserne 
har medført flere 
indberetninger fra 
dopingkontrollant 
er og 
fitnesskonsulenter  

 Opfyldt  
 

3.1.2 Antal 
indberetninger i alt 

Aktivitetstal**  Aktivitetstal   Aktivitetstal  Aktivitetstal   110 

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

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

3.1.4 Evaluering af 
ADD’s efterretning- og 
efterforskningsindsats 
bl.a. ved inddragelse af 
ADD’s 
samarbejdspartnere 
med en 
samarbejdsaftale. 

  Evaluering 
iværksat.  

Evaluering 
færdiggjort og 
tiltag på baggrund 
af resultater 
udvikles.   

Opfyldt  

3.1.5. Evaluering af 
matchfixing-platformen 

 [Overflyttet til 2021, da 
målet ikke blev opfyldt] 

Evaluering 
iværksat og 
gennemført  

Eventuel opstilling 
af nye 
operationelle mål 
for 2022. 

Opfyldt  
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4. Fremme forskning 
og udvikling på 
antidopingområdet 

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

4.1.1 Midler tildelt 
forsknings- og 
udviklingsprojekter 
målrettet strategisk 
vigtige 
antidopingområder 

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

4.1.2 Dele nyeste viden 
og forskningsresultater 
med offentligheden og 
forskningsmiljøer. 

Afholde 
forskningskonference 
om fitness og 
folkesundhed.   

   •  

5. Internationalt 
samarbejde 

5.1 ADD vil arbejde 
internationalt for 
harmonisering af 
antidopingarbejdet i 
international idræt og 
prioriteringen af good 
governance 

5.1.1 Understøtte 
udviklingen af 
integritetsarbejdet i 
organisationer og lande, 
hvor indsatsen er 
mindre udviklet. 

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

Min. et besøg på 
Færøerne om året, 
herunder uddannelse af 
kontrollanterne på 
Færøerne. 
Samarbejdsaftale 
indgås med  
Grønland.  

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

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

Ikke opfyldt  

5.1.2 Antal 
efterspørgsler på 
vidensdelingsbesøg hos 
ADD. 

Aktivitetstal***  Aktivitetstal Aktivitetstal Aktivitetstal 2 

5.1.3 Etablere good 
governance som 
prioriteret 
samarbejdsområde 
blandt centrale 
nationale og 
internationale aktører i 
og omkring idrætten. 

Bidrage til Erasmus+ 
projekt. 

Bidrage til Erasmus+ 
projekt. 

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

Implementere 
politik for good 
governance i ADD, 
samt udbrede 
anbefalingerne fra 
Erasmus+- 
projektet   og 
ADD’s politik som 
eksempel på good 
practice. 

Opfyldt  
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Bilag 2: Prioriteret testgruppe og risikovurdering  

 

Idrætsudøvere, der opfylder et eller flere af følgende kriterier, bliver inkluderet i den prioriterede testgruppe:  

 

• Idrætsudøvere på højt internationalt niveau i risikoidrætsgrene, hvor Danmark har højt internationalt 

niveau. 

• Udøvere udvalgt på baggrund af øvrig information såsom efterretninger eller anden information 

såsom markante præstationsfremgange eller udsving i biologiske profiler. 

 

Nogle eliteidrætsudøvere på højt internationalt niveau er en del af deres internationalt specialforbunds 

prioriterede testgruppe og er derfor som udgangspunkt ikke en del af ADD's prioriterede testgruppe. 

Risikoidrætsgrene bestemmes ud fra en årlig risikoanalyse af idrætter. 

 

I risikovurderingen af idrætsgrene indgår blandt andet dopingstoffers effekt på udholdenhed og 

muskelopbygning samt Danmarks internationale niveau i de enkelte idrætsgrene. Risikovurderingens top-12 

over idrætsgrene følger:  

 

 

 

Idrætsudøvere, der er i en prioriteret testgruppe, skal indberette informationer og whereabouts i WADA’s 

internetbaserede databasesystem ADAMS. Senest sidste dag før et kvartal begynder, skal idrætsudøvere i 

prioriteret testgruppe indberette følgende i ADAMS: 

• Navn, telefonnummer, e-mailadresse, post- og bopælsadresse. 

• Navn og adresse på regelmæssige træningssteder samt de almindelige tidsrammer for træning. 

• Konkurrenceplan for det pågældende kvartal, herunder navn og adresse på konkurrencested samt 

datoer for konkurrence. 

• Oplysning om eventuelt handicap, som kan påvirke dopingkontrolprocessen. 

• 60 minutters træffetidspunkt hver dag mellem kl. 5 og 23 (inkl. weekender).  

 

I 2021 har der været: 

• Advarsler givet for fejl i udfyldelse af whereabouts: 1 

• Advarsler givet for missede whereabouts tests: 13  

• Antal sanktioner givet på baggrund af ovenstående: 1. Se yderligere på i tabel 1 på s. 28.  

ADD anvender det WADA-akkrediterede laboratorium i Oslo, her opbevarer ADD:  

• Antal prøver til langtidsopbevaring: 69 

• Antal prøver til langtidsopbevaring, som er re-analyseret: 0. 

  

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 



 
 

 

Side 49 af 64 
 

 

Bilag 3: Dopingkontrol i den organiserede konkurrenceidræt 2021 

 

KVINDER 

  

  I konkurrence Uden for konkurrence 

Total 
Hovedtotal 

Begge køn Idræt Blod DBS Urin Total Blod Blodpas DBS Urin Total 

Amerikansk 

fodbold 

          50 

Armbrydning           2 

Atletik 2  27 29 8 7  26 41 70 141 

Badminton   2 2 1 15  18 34 36 60 

Basketball           49 

Boksning  4  4    2 2 6 50 

Bordtennis           6 

Brydning           33 

Bueskydning        2 2 2 4 

Cykling   19 19 7 21  23 51 70 231 

Fodbold        7 7 7 129 

Fægtning           2 

Golf   6 6    2 2 8 13 

Gymnastik   4 4    1 1 5 12 

Håndbold   7 7    9 9 16 82 

Ishockey           69 

Judo           10 

Kano/ kajak   4 4  16  16 32 36 50 

Karate        4 4 4 12 

Kickboxing  1  1 1   7 8 9 47 

Motocross           17 

Orienteringsløb   4 4  8  8 16 20 34 

Paraatletik           3 

Parasvømning        3 3 3 3 

Ridning   3 3    2 2 5 8 

Roning   2 2 2 33  33 68 70 108 

Rugby           53 

Sejlads        5 5 5 9 

Skydning   2 2    4 4 6 9 

Skøjteløb           3 

Styrkeløft 3  7 10 2   9 11 21 101 

Surfing     5   5 10 10 10 

Svømning 3  16 19 3 18 3 27 51 70 134 

Taekwondo   5 5    3 3 8 16 

Tennis           5 

Triatlon   17 17 2 17  25 44 61 148 
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Volleyball           24 

Vægtløftning 1 8 6 15 13   31 44 59 148 

Hovedtotal 9 13 131 153 44 135 3 272 454 607 1.885 

 

 

MÆND 
  

  I konkurrence 
  

Uden for konkurrence 

Total 
Hovedtotal 
Begge køn 

Idræt Blod DBS Urin Total Blod Blodpas DBS Urin Total 

Amerikansk 
fodbold 

4  16 20    30 30 50 50 

Armbrydning   1 1    1 1 2 2 

Atletik 2  20 22 1 15  33 49 71 141 

Badminton   2 2  10  12 22 24 60 

Basketball   31 31 6   12 18 49 49 

Boksning  20 8 28 4   12 16 44 50 

Bordtennis        6 6 6 6 

Brydning   6 6 1 4  22 27 33 33 

Bueskydning        2 2 2 4 

Cykling   62 62 13 39  47 99 161 231 

Fodbold   66 66 6   50 56 122 129 

Fægtning        2 2 2 2 

Golf   5 5      5 13 

Gymnastik   4 4    3 3 7 12 

Håndbold   23 23 6   37 43 66 82 

Ishockey   37 37    32 32 69 69 

Judo        10 10 10 10 

Kano/ kajak   7 7 1 3  3 7 14 50 

Karate   5 5    3 3 8 12 

Kickboxing  16  16 3   19 22 38 47 

Motocross   17 17      17 17 

Orienteringsløb   8 8  3  3 6 14 34 

Paraatletik        3 3 3 3 

Parasvømning           3 

Ridning   1 1    2 2 3 8 

Roning   4 4 4 15  15 34 38 108 

Rugby 4  28 32    21 21 53 53 

Sejlads        4 4 4 9 

Skydning   2 2    1 1 3 9 

Skøjteløb      1  2 3 3 3 

Styrkeløft 7  18 25 8  1 46 55 80 101 

Surfing           10 

Svømning 4  18 22 2 11 2 27 42 64 134 

Taekwondo   5 5    3 3 8 16 

Tennis   5 5      5 5 
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Triatlon   29 29 3 20  35 58 87 148 

Volleyball   14 14 5   5 10 24 24 

Vægtløftning  13 15 28 11  2 48 61 89 148 

Hovedtotal 21 49 457 527 74 121 5 551 751 1.278 1.885 
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Bilag 4: Bestilte prøver 2021 

  

Regi Blod Urin I alt  

Internationale forbund /nationale 

forbund 
I konkurrence 

Uden for 

konkurrence 
I konkurrence  

Uden for 

konkurrence 
  

Badminton World Federation    7   9 16 

Det internationale rideforbund/ITA       1 1 

International Handball 

Federation/ITA 
      1 1 

Badminton World Federation/BD     40   40 

World Wheelchair Rugby        4 4 

European Police Sport Union  1 0 6   7 

I alt  1 7 46 15 69 

            

Antidopingorganisationer            

Svensk Antidoping   2   3 5 

Anti Doping Norge      5 1 6 

I alt 0 2 5 4 11 

            

Idrætseventarrangører           

IRONMAN     10   10 

Sparta Atletik / IAAF     6   6 

VM i kano og kajak     30   30 

PostNord DK Rundt/ITA     20   20 

I alt  0 0 66 0 66 

            

Salg øvrige           

Dansk Trav og Galop Union     8   8 

Lillerød Vægtløfter Klub       6 6 

Dansk Professionel Bokseforbund     2   2 

I alt  0 0 10 6 16 

            

Hovedtotal 1 9 127 25 162 
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Bilag 5: Medicinske dispensationer 2021 

 

Antal medicinske dispensationer (TUE) udstedt af Anti Doping Danmark i 2021.  

 

Indholdsstof Lidelse Antal 

Terbutalin Astma 17 

Methylphenidat m.fl. ADHD 7 

Prednisolon eller lignende tabletbehandling Betændelsestilstand 4 

Insulin Diabetes 6 

Øvrige - 15 

Total  49 

 

Under kategorien ’øvrige’ ligger der bl.a. ansøgninger til indholdsstofferne testosteron, lisdexamfetamin og 

THC. Det vurderes, at der ikke ligger en ny trend i ansøgningerne til disse indholdsstoffer, hvorfor de fortsat 

ligger under kategorien ’øvrige’.   
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Bilag 6: Budget 2022 

 

Resultatopgørelse Note Faktisk 
2020 t.kr. 

Budget 
2021 t.kr. 

Budget 
2022 t.kr. 

  
    

Indtægter: 
    

Kulturministeriet, driftstilskud 0.01 25.373 25.449 25.615 

Tilskud Sundhedsministeriet 2020-23 0.02 500 500 600 

Fitness-samarbejdsaftaler 0.03 1.045 1.352 1.184 

Bestilte dopingkontroller 0.04 750 922 422 

Tilskud KUM - Øremærket driftstilskud 19/20 0.05 209 0 0 

Tilskud KUM - Øremærket driftstilskud 20/21 0.06 445 87 0 

Tilskud KUM - Øremærket driftstilskud 21/22 0.07 0 0 150 

Tilskud KUM - Øremærket driftstilskud 22/23 0.08 0 0 575 

Tilskud KUM Evaluering matchfixingplatformen 0.09 0 0 0 

Tilskud KUM Oversættelse af WADA-kodeks 0.10 68 0 0 

Tilskud WADA 0.11 257 0 0 

Øvrige indtægter 0.12 42 5 10 

I alt 
 

28.689 28.315 28.556 

          

Udgifter:         

Bestyrelse 1 282 288 375 

Administration & ledelse 2 4.550 3.730 4.006 

Idræt 3 11.836 12.931 12.470 

Fitness & Folkesundhed 4 5.109 5.998 5.843 

Kommunikation & IT 5 3.533 3.401 3.390 

Forskning og udvikling 6 1.095 1.118 1.023 

Internationalt samarbejde 7 107 168 125 

Efterforskning og sagsbehandling 8 1.652 1.384 1.468 

National platform mod matchfixing 9 233 243 170 

I alt 
 

28.397 29.261 28.870 

  
    

Resultat 
 

292 -946 -314 
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Faktisk 
2020 t.kr 

Budget 
2021 t.kr. 

Budget 
2022 t.kr. 

  
    

Note 1: Bestyrelse 1 
   

Honorar 1.1 266 266 350 

Møder og rejser 1.2 14 20 23 

Forsikring 1.3 2 2 2 

Bestyrelse i alt 
 

282 288 375 

  
    

Note 2: Administration og ledelse 2 
   

Gager 2.1 3.146 2.512 2.885 

Møder og rejser  2.2 28 38 34 

Repræsentation 2.3 10 10 4 

Kontorhold 2.4 183 206 137 

Husleje 2.5 548 568 560 

Bank og forsikring 2.6 198 144 200 

Advokat- og konsulentbistand 2.7 9 60 20 

Regnskab og revision 2.8 242 161 160 

Kompetenceudvikling 2.9 186 31 6 

Administration og ledelse i alt 
 

4.550 3.730 4.006 

  
    

Note 3: Idræt 3 
   

Gager 3.1 4.099 4.347 4.150 

Møder og rejser 3.2 97 137 170 

Dopingkontrollanter 3.3 2.319 2.283 2.281 

Kompetenceudvikling 3.4 108 215 158 

Dopingkontroller (materiale og udstyr) 3.5 841 617 684 

Forebyggelse (materiale og udstyr) 3.6 157 473 317 

Analyse 3.7 3.972 4.590 4.400 

Medicinske dispensationer (TUE-komité) 3.8 65 104 106 

NAPMU-samarbejde 3.9 178 165 204 

Idræt i alt 
 

11.836 12.931 12.470 
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Specifikationer  
 

Faktisk 
2020 t.kr. 

Budget 
2021 t.kr. 

Budget 
2022 t.kr. 

  
    

Note 4: Fitness og Folkesundhed 4 
   

Gager 4.1 1.860 1.930 1.979 

Møder og rejser 4.2 53 111 89 

Fitnesskonsulenter 4.3 2.212 2.708 2.720 

Kompetenceudvikling 4.4 80 91 48 

Dopingkontroller (materiale og udstyr) 4.5 254 148 158 

Forebyggelse (materiale og udstyr) 4.6 86 424 315 

Analyse 4.7 564 586 534 

Fitness og Folkesundhed i alt 
 

5.109 5.998 5.843 

  
    

Note 5: Kommunikation & IT 5 
   

Gager 5.1 2.152 2.221 2.265 

Møder og rejser 5.2 2 6 6 

Kompetenceudvikling 5.3 19 3 3 

Ekstern kommunikation 5.4 498 447 358 

Intern kommunikation og informationssikkerhed 5.5 862 724 758 

Kommunikation og IT i alt 
 

3.533 3.401 3.390 

  
    

Note 6: Forskning og udvikling 6 
   

Forskningsbevillinger 6.1 1.094 1.100 1.000 

Møder og rejser 6.2 1 18 23 

Tilbageført forskningsbevillinger 6.3 0 0 0 

Forskning og udvikling i alt 
 

1.095 1.118 1.023 

  
    

Note 7: Internationalt samarbejde 7 
   

Møder og rejser 7.1 52 111 71 

INADO-medlemskab 7.2 55 57 54 

Internationalt samarbejde i alt 
 

107 168 125 

  
    

Note 8: Efterforskning og sagsbehandling 8 
   

Gager 8.1 1.409 1.198 1.275 

Møder og rejser 8.2 47 41 76 

Kompetenceudvikling 8.3 37 0 0 

IT 8.4 159 145 117 

Efterforskning og sagsbehandling i alt 
 

1.652 1.384 1.468 
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Specifikationer  
 

Faktisk 
2020 t.kr. 

Budget 
2021 t.kr. 

Budget 
2022 t.kr. 

Note 9: National platform mod matchfixing 9 
   

Gager 9.1 157 133 142 

Møder og rejser 9.2 0 22 28 

Kompetenceudvikling 9.3 0 0 0 

IT 9.4 76 88 0 

Evaluering matchfixingplatformen 9.5 0 0 0 

National platform mod matchfixing i alt 
 

233 243 170 
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Årsregnskab 2021 

 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Anti Doping Danmark for 1. januar – 31. december 2021 er aflagt efter samme 

regnskabspraksis 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 

Faktisk 

2021 

Budget 

2021  

Faktisk 

2020 

     

Indtægter     

Kulturministeriet, driftstilskud  25.474 25.449 25.373 

Tilskud SUM 2021-2023 1 600 500 500 

Fitnessaftaler samarbejdsaftale  620 1.352 1.045 

Bestilte dopingkontroller  566 922 750 

Tilskud KUM - Øremærket driftstilskud 19/20  0 0 209 

Tilskud KUM - Øremærket driftstilskud 20/21 2 87 87 445 

Tilskud KUM - Øremærket driftstilskud 21/22 3 354 0 0 

Tilskud KUM - Oversættelse WADA-kodeks  0 0 68 

Tilskud KUM - Evaluering af 

matchfixingplatform   150 0 0 

Tilskud WADA  198 0 257 

Øvrige indtægter  9 5 42 

     

Indtægter i alt  28.058 28.315 28.689 

     

 

 

Omkostninger 

    

Bestyrelse 4 326 288 282 

Administration & ledelse 5 4.595 3.730 4.550 

Idræt  6 12.835 12.931 11.836 

Fitness og folkesundhed  7 5.077 5.998 5.109 

Kommunikation & IT 8 3.533 3.402 3.533 

Forskning og udvikling 9 1.098 1.118 1.095 

Internationalt samarbejde 10 93 168 107 

Efterforskning og sagsbehandling 11 1.384 1.384 1.652 

National platform mod matchfixing 12 325 243 233 

     

Omkostninger i alt  29.266 29.262 28.397 

     

Årets resultat  -1.208 -947 292 

     

Resultatdisponering     

Overført til egenkapital  -1.208 -947 292 
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Balance  
 

  

t.kr. 

Note 

Faktisk 

31.12.2021 

Faktisk 

31.12.2020 

 

AKTIVER 

   

Omsætningsaktiver 

 

   

Tilgodehavender    

Tilgodehavende, debitorer  241 495 

Forudbetalt  43 216 

Tilgodehavender, diverse   260 24 

Tilgodehavender i alt   544 735 

 

Likvide beholdninger  4.848 7.847 

 

Omsætningsaktiver i alt  5.392 8.582 

 

AKTIVER I ALT   5.392 8.582 

    

 

PASSIVER 

 

   

Egenkapital    

Egenkapital, primo  2.104 1.812 

Overført resultat  -1.208 292 

Egenkapital i alt  896 2.104 

 

 

Gældsforpligtelser   

  

 

Kortfristede gældsforpligtelser  

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

  

 

2.580 

 

 

1.958 

Forudmodtaget tilskud:    

- Kulturministeriet – Generelle tilskud   0 0 

- Kulturministeriet – Øremærket driftstilskud 20/21   0 87 

- Kulturministeriet – Øremærket driftstilskud 21/22   

- Sundhedsministeriet    

 222 

0 

0 

0 

- Øvrige   0 26 

Feriepengeforpligtelse  568 1.845 

Anden gæld  1.126 2.562 

Kortfristet gæld i alt  

 

 4.496 6.478 

Gældsforpligtelser i alt  4.496 6.478 

PASSIVER I ALT  5.392 8.582 
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Noter 

 

1. Fitnesskonsulenter  

(Jr. nr. 03-9999-362)  

t.kr. 

Budget 

2021 

Faktisk 

2021 

Budget 

2022 

Faktisk 

2022 

Budget 

2023 

Faktisk 

2023 

       

Tilskud Sundhedsstyrelsen (SUM)  

Til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 600 600 600 0 600 0 

       

Omkostninger       

Projektledelse 307 365 307 0 307 0 

Rejser og transport 523 252 523 0 523 0 

Serviceydelser herunder konsulentbistand mv. 1.893 2.097 1.893 0 1.893 0 

       

Omkostninger i alt 2.723 2.714 2.723 0 2.723 0 

       

Netto/Egenfinansiering -2.123 -2.114 -2.123 0 -2.123 0 

       

Delprojektet afsluttes ultimo 2023. 

Omkostninger indgår i linjen Fitnesskonsulenter samt en andel af gager i note 7. 

 

 

2. Øremærket driftstilskud 2020/2021 

(AIF80.2020-0001) 

t.kr. 

Budget 

i alt  

Faktisk  

2021 

Faktisk 

2022 

Faktisk  

i alt  

      

Tilskud Kulturstyrelsen (KUM)  

Til fremme af integritet i idrætten 532 445 87 532 

     

Omkostninger     

Dried blood spots (DBS) i fitness 250 200 37 237 

WADA tilksudsfinansieret projekt vedr. DBS 

i den organiserede idræt  200 160 52 212 

Siscon ControlManager   98 98 0 98 

Omkostninger i alt 548 458 89 547 

     

Netto/Egenfinansiering -16 -13 -2 -15 

     

     

Projektet er afsluttet i 2021. 

Omkostningerne indgår i note 6 og 8.  
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3. Øremærket driftstilskud 2021/2022 

(AIF80.2021-0001) 

t.kr. 

Budget 

i alt  

Faktisk  

2021 

Faktisk 

2022 

Faktisk  

i alt  

      

Tilskud Kulturstyrelsen (KUM) 

Til fremme af integritet i idrætten 576 354 0 354 

     

Omkostninger     

MODOC: Videreudvikling af papirløs 

dopingkontrol i den organiserede idræt  200 0 0 0 

MODOC: Videreudvikling af papirløs 

dopingkontrol udenfor den org. idræt  32 0 0 0 

E-læring: Udvikling af uddannelse til 

eliteidrætsudøvere 144 260 0 260 

E-læring: Udvikling af uddannelse til 

fitnesspersonale  75 75 0 75 

Afdække omfanget af brug af anabole 

steroider blandt udsatte unge 150 150 0 150 

Omkostninger i alt 601 485 0 485 

     

Netto/Egenfinansiering -25 -131 0 -131 

     

     

Projektet afsluttes i 2022.  

Omkostningerne indgår i note 6 og 7.  

 

t.kr. 

Faktisk 

2021 

Budget 

2021 

Faktisk 

2020 

    

4 Bestyrelse 

Honorar 268 266 266 

Møder og rejser 56 20 14 

Forsikring  2 2 2 

 326 288 282 

    

5 Administration & ledelse 

Gager 3.196 2.514 3.146 

Møder og rejser  39 38 28 

Repræsentation 0 10 10 

Kontorhold 167 206 183 

Husleje 547 568 548 

Bank og forsikring 203 144 198 

Advokat- og konsulentbistand 229 60 9 

Regnskab og revision 155 161 242 

Kompetenceudvikling 59 31 186 

 4.595 3.730 4.550 
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t.kr. 

Faktisk 

2021 

Budget 

2021 

Faktisk 

2020 

    

6 Idræt 

Gager 4.333 4.347 4.099 

Møder og rejser 97 137 97 

Dopingkontrollanter 2.609 2.283 2.319 

Kompetenceudvikling 158 215 108 

Dopingkontroller (materiale og udstyr) 788 617 841 

Forebyggelse (materiale og udstyr) 341 473 157 

Analyse 4.248 4.590 3.972 

Medicinske dispensationer (TUE-komité) 73 104 65 

NAPMU-samarbejde 188 165 178 

 12.835 12.931 11.836 

    

7 Fitness og Folkesundhed 

Gager 1.904 1.930 1.860 

Møder og rejser 35 111 53 

Fitnesskonsulenter 2.349 2.708 2.212 

Kompetenceudvikling 86 91 80 

Dopingkontroller (materiale og udstyr) 82 148 254 

Forebyggelse (materiale og udstyr) 268 424 86 

Analyse 353 586 564 

 5.077 5.998 5.109 

    

8 Kommunikation & IT 

Gager 2.228 2.221 2.152 

Møder og rejser 6 6 2 

Kompetenceudvikling 2 3 19 

Ekstern kommunikation 377 448 498 

Intern kommunikation og informationssikkerhed 920 724 862 

 3.533 3.402 3.533 

    

 

9 Forskning og udvikling 

Forskningsbevillinger 1.098 1.100 1.094 

Møder og rejser 0 18 1 

Tilbageførte forskningsbevillinger 0 0 0 

 1.098 1.118 1.095 
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t.kr. 

Faktisk 

2021 

Budget 

2021 

Faktisk 

2020 

    

10 Internationalt samarbejde 

Møder og rejser 39 111 52 

INADO-medlemskab 54 57 55 

 93 168 107 

    

11 Efterforskning og sagsbehandling 

Gager 1.225 1.198 1.409 

Møder, rejser og kontorhold 42 41 47 

Kompetenceudvikling 0 0 37 

IT 117 145 159 

 1.384 1.384 1.652 

    

12 National platform mod matchfixing 

Gager  136 133 157 

Møder, rejser og kontorhold 2 22 0 

Kompetenceudvikling 0 0 0 

IT 0 88 76 

Evaluering af matchfixingplatformen 187 0 0 

 325 243 233 

    

 

 

 

  

 

 

 

  



Anti Doping Danmark arbejder

for at fremme integritet i idrætten

www.antidoping.dk


	SKonica Min22051211181
	SKonica Min22051211340
	Årsrapport 2021_Final_vers. 3
	~ 22_00270-1 Forside årsrapport 2021 286602_1_1




