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Forskningsudvalgsmøde 

Den 18. maj 2022 kl. 13.00-15.00 

Idrættens Hus 20, 2605 Brøndby 

_________________________________________________________________ 

Referat 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Deltagere: Jakob Mørkeberg (JMO), Lars Pedersen (LP), Thomas Kamm Ringsted (TKR), Annemarie Haahr 

Kristensen (AAK), Anders Schmidt Vinther (ASV) og Lisbeth Jessen (LJ) 

Fraværende: Anders Juul (AJ), Malene Johannisson (MRJ) 

 

 

• Godkendelse af dagsorden (JMO) 
Blev godkendt uden bemærkninger 
 

• Forskningsudvalget anno 2022 (ALLE) 
Alle medlemmer præsenterede sig selv. ASV, AJ og LJ er nye medlemmer. Udvalget består nu 
også af ’eksterne’ antidopingeksperter i og med hverken ASV eller AJ er med i ADDs bestyrelse 
eller arbejder i ADDs sekretariat. 
 

• Forskningsudvalgets forretningsorden (JMO) 
JMO gennemgik forretningsordenen. Er allerede godkendt af bestyrelsen og vil blive rundsendt 
til udvalgets medlemmer for deres underskrift. 
 

• Status på forskningsprojekter (JMO) 
JMO gennemgik oversigtsarket og igangværende og afsluttede forskningsprojekter. Bevilgede 
projekter skal afrapportere status 1 år efter bevillinger samt ved projektets afslutning. Det blev 
besluttet, at der i bevillingsbrevet samtidig skal stå at projektets resultater skal kommunikeres 
mundtligt på årligt ’forskningsfyraftensmøde’, som skal ligge i efteråret. JMO og TKR finder dato. 
På dette møde kan nye bevillinger samtidig promoveres.  



Der var samtidig enighed i udvalget om at der i højere grad skulle tages aktivt stilling til om 
forskningsresultaterne i højere grad skal kommunikeres eksternt eksempelvis i medierne. Dette 
kan besluttes fra projekt til projekt ifb med afrapporteringen.  
 

• Forskningsopslag 2022 (ALLE) 
Det blev besluttet at opslaget for 2022 kan favne alle antidopingrelaterede projekter, men at 
følgende emner vil blive prioriteret: 
 

1. Evaluering af ADDs forebyggelsesindsats i idrætten herunder e-læringsprogrammer 
2. Trivsel blandt eliteidrætsudøvere 
3. ’Clean Sport’ bevægelsen  
4. Risikofaktorer forbundet med dopingbrug og deres relative betydning (longitudinelt 

design) 

ASV og AAK laver udkast (3-5 linjer om hvert emne) til forskningsopslaget på hjemmesiden.  

Der stiles mod at opslaget publiceres medio juni 2022 på ADDs hjemmeside, med ansøgningsfrist 
ultimo september 2022.  

 
• Næste møde (ALLE) 

Næste møde blev fastsat til onsdag d. 26.10 (TKRs fødselsdag😊😊) kl. 13-15. JMO indkalder. 

 
• Evt. (ALLE) 

Det blev besluttet at bedømmelsen og ratingen af forskningsansøgninger foregår i plenum til næste 
møde og ADDs bedømmelsesskabelon stadig tages i brug. 

 

 

 

Mødet blev afsluttet kl. 14.46 


