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Forskningsudvalgsmøde 

Den 22. juni 2021 kl. 10.00-11.30 

Idrættens Hus 20, 2605 Brøndby 

_________________________________________________________________ 

Referat 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Deltagere: Jakob Mørkeberg (JMO), Lars Pedersen (LP), Malene Johannisson (MRJ), Thomas Kamm Ringsted 

(TKR), Annemarie Haahr Kristensen (AAK) og Michael Ask (MA)  

 

 

• Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (JMO) 
Begge godkendt uden kommentarer 
 

• Opdatering på tidligere bevillinger (JMO) 
Status på tidligere bevillinger blev gennemgået. Der var stadig et par projekter for mere end 3 år 
siden, som endnu ikke var afsluttet. Der er indgået aftale med disse bevillingsmodtagere om, at 
de skal afrapporteres senest ved udgangen af 2021. Amalie (Sekretariatet) vil følge op på 
afrapporteringen af igangværende projekter i løbet af de kommende uger. 
 

• Forskningsudvalgets sammensætning 2021 og frem (ALLE) 
I den nuværende forretningsorden for Forskningsudvalget fremgår det, at medlemmerne enten 
skal være fra Sekretariatet eller Bestyrelsen. For at gøre udvalget mere uafhængigt af ADD (Good 
Governance-principper), blev det bestemt at lave forslag til ændret forretningsorden, således at 
udvalget også skulle favne 1-2 eksterne personer. Disse kunne også være udlændige, og kunne 
favne én med ekspertise indenfor det samfundsvidenskabelige/sociologiske/humanistiske 
område og én med naturvidenskabelig baggrund. JMO laver forslag til ændret forretningsorden, 
som fremsendes udvalgets øvrige medlemmer inden den sendes til godkendelse hos ADDs 
bestyrelse. 
 



Foreslåede kandidater var Mathias Kamber (tidligere Anti-Doping Schweiz), David Müller (NADA 
Austria), Fredrik Lauritzen (ADNO) og Jenny Schulze (Svensk Antidoping). Øvrige kandidater 
fremsendes til JMO inden næste møde, hvor udvalget vil beslutte hvem af de foreslåede 
kandidater, som skal inviteres.  
 

• Bestemmelse af Forskningsopslag 2021 (ALLE) 
o AAK forespurgte om det var muligt at søge penge til ’interne’ og allerede delfinansierede 

projekter. Svaret var, at sådanne projekter kan komme i betragtning, men disse vil være 
underlagt normal ansøgningsprocedurer, og ansøgeren vil ikke være med i bedømmelsen 
af den og andre ansøgninger i samme ansøgningsrunde jvf udvalgets forretningsorden. 
Det øremærket driftstilskud fra KUM kunne være en anden mulighed at søge. 

 
o Det blev besluttet at lave 2021-forskningsopslaget til et ’åbent opslag’ men hvor følgende 

emner skulle prioriteres (hvilket vil fremgå af opslaget): 
 Undersøgelse af dopingprævalens i dansk eliteidræt 
 Undersøgelse af dopingprævalens i fitnessmiljøet samt samfundsøkonomiske 

omkostninger i forbindelse med behandling af brugerne.  
 Problematik omkring kontaminering og deraf positive prøver med lave 

stofkoncentrationer. 
o Desuden blev kønsskifteproblematikken diskuteret, men det blev vurderet, at det i højere 

grad er en problematik, som i første omgang skal håndteres af forbund etc., og at der ligger 
fastlagte procedurer for, hvordan antidopingorganisationer skal håndtere eksempelvis 
TUE-ansøgninger. 

o JMO laver udkast til opslag og fremsender til kommentering hos øvrige medlemmer. 
o ADDs interne liste over forskere, som adviseres ved forskningsopslag, rundsendes til 

udvalgets medlemmer for at tjekke, om der skal foretages ændringer (tilføjes/slettes). 

 

• Næste møde (ALLE) 
o Næste møde blev fastlagt til d. 28.10.2021 kl. 12.30-15.30 hos ADD. Mødet startes med 

frokost.  
 

• Evt. (ALLE) 
o Intet at bemærke 

 
 
Mødet sluttede kl. 11.04 
 


