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Idræt skal have et fair udgangspunkt, og bl.a. 
derfor findes antidopingreglerne, som er en del 
af idrættens konkurrenceregler. Antidoping-
reglerne beskytter idrætten og udøvernes ret 
til ren og fair konkurrence, og som træner eller 
støttepersonale bærer du også ansvar for, at 
dine udøvere forstår og overholder reglerne. 

Derfor er det vigtigt, at du anerkender den ind-
flydelse, du har på dine udøvere, og at du ken-
der antidopingreglerne, så du kan hjælpe dine 
udøvere med at overholde dem.
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Denne vejledning er til dig, som er træner eller 
støttepersonale i idrætten og arbejder med 
eliteidrætsudøvere.

Her kan du læse om din rolle og det ansvar, du 
har over for dine udøvere. Materialet er vejle-
dende og indeholder information om medicin, 
kosttilskud, medicinsk dispensation (TUE), whe-
reabouts og dopingkontrol, og det guider dig i, 
hvordan du kan hjælpe og støtte dine udøvere i 
spørgsmål, der vedrører antidoping.

Indledning

Du skal som træner eller støttepersonale altid 
være opmærksom på, hvad du anbefaler dine 
udøvere. 

Hvis du f.eks. administrerer kosttilskud, skal 
du tjekke produktet for forbudte stoffer, og 
udfører eller anbefaler du behandlinger, skal du 
undersøge, om den metode, du anvender eller 
anbefaler, er tilladt i henhold til antidopingreg-
lerne.

Du bør se det som en del af dit samlede an-
svar at hjælpe udøverne med at tjekke deres 
medicin og eventuelle kosttilskud for forbudte 
stoffer.

Hvilke regler gælder for mig?
Som træner eller andet støttepersonale er du 
underlagt antidopingreglerne på samme vilkår 
som udøverne.

Roller og ansvar
Du er forpligtet til: 

• At sætte dig ind i og følge de regler og ret-
ningslinjer for antidoping, som gælder for 
dig og de udøvere, du arbejder med.

• At samarbejde om test af udøverne.
• At bruge din indflydelse til at påvirke 

idrætsudøvere og fremme ren og fair idræt.
• At bistå antidopingorganisationer, der 

undersøger overtrædelse af antidopingreg-
lerne.

Objektivt ansvar
En udøver står altid til ansvar for, hvad ved-
kommende har i kroppen og dermed også for 
en positiv dopingprøve. Også selvom den ikke er 
som følge af bevidst doping.

Dette kaldes objektivt ansvar. 

Mit ansvar

Når du møder ADD’s tjeckmark i teksten, 
kan du klikke dig videre til relevante links. 
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Dopinglisten er oversigten over forbudte 
stoffer og metoder, der gælder for alle aktive 
idrætsudøvere, som er omfattet af de Natio-
nale antidopingregler og Dopingreglement for 
motionsidræt.

Listen revideres årligt, og en ny liste træder i 
kraft ved årsskiftet.

Listen er inddelt i tre kategorier:

• Stoffer og metoder forbudt til enhver tid  
(i og uden for konkurrence). 

• Stoffer og metoder forbudt i konkurrence. 

• Stoffer forbudt i visse idrætsgrene.

Dopinglisten
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Som træner eller støttepersonale bør du være 
ekstra opmærksom, når dine udøvere får ud-
skrevet medicin. Almindelig medicin kan inde-
holde stoffer, der er på Dopinglisten, og det er 
ikke sikkert, at lægen, der udskriver medicinen, 
er opmærksom på dette. Derfor anbefaler ADD, 
at du hjælper dine udøvere med at tjekke deres 
medicin.

Medicin i udlandet
Du skal være opmærksom, hvis dine udøvere 
får brug for medicin i udlandet. Medicin købt 
i udlandet kan have samme produktnavn som 
i Danmark, men indholdsstofferne kan være 
forskellige.

Derfor bør I altid tjekke medicinen lokalt. Flere 
lande har et system til online medicinsøg. Brug 
disse, hvis det er muligt. I Australien, Canada, 
Japan, New Zealand, Schweiz, Storbritannien 
og USA kan I benytte Global DRO til at søge på 
medicin, der føres i de respektive lande. For en 

lang række andre landes medicinsøgning, kan du 
finde links på Global DRO’s hjemmeside.
 
Medicinoplysningerne baserer sig på den gæl-
dende dopingliste fra WADA.

Forbudte metoder
Det er ikke kun indholdsstoffer i medicin, der 
kan være forbudte i henhold til antidopingreg-
lerne. Det kan visse metoder også. Det gælder 
f.eks. metoder som intravenøs infusion og/eller 
indsprøjtninger af over 100 ml over 12 timer og 
manipulation af blod og blodkomponenter. 

ADD anbefaler, at du er opmærksom, hvis din 
udøver behandles med f.eks. saltvand eller 
vitamin indsprøjtninger. Selvom stoffet er til-
ladt, kan mængden godt være forbudt. 

Medicin

Vær opmærksom på, hvilke kosttilskud din ud-
øver benytter, da kosttilskud ikke altid indehol-
der det, som står på produktet. 

Derfor anbefaler ADD, at din udøver får vur-
deret behovet for kosttilskud og i alle tilfælde 
reducerer risikoen for at indtage forurenede 
stoffer ved udelukkende at benytte produkter, 
der er analyseret og testet for dopingstoffer. 

På Anti Doping Danmarks hjemmeside kan læse 
mere om nogle af de kvalitets- og certifice-
ringsprogrammer, der tester produkter for 
stoffer på Dopinglisten. 

Er du eller din udøver i tvivl om, hvad et produkt 
indeholder, bør I undgå det!

Kosttilskud

Du kan tjekke medicin, der er godkendt i 
Danmark, på ADD’s medicin-app Anti Do-
ping Danmark eller på ADD’s hjemmeside.

Gå til Global DRO

Læs mere om forbudte metoder

Læs mere om kosttilskud
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Hvis din udøver bliver indkaldt til dopingkon-
trol, er vedkommende forpligtet til at deltage. 
Udøveren har ret til at medbringe en ledsager, 
hvis vedkommende ønsker det. 

Når udøvere, der f.eks. er unge, skal til doping-
kontrol for første gang, eller hvis dopingkon-
trollen foregår i et andet land, kan udøveren 
være usikker i situationen. Her kan du bistå din 
udøver som ledsager, da du som træner ofte er 
udøverens nærmeste støttepersonale. Derfor 
anbefaler ADD, at du kender proceduren for en 
dopingkontrol, så du kan bistå din udøver un-
der dopingkontrollen. Vær dog opmærksom på, 
at ledsageren ikke må være med under selve 
prøveafgivelsen. 

Har din udøver et fysisk handicap, kan udøveren 
bede om modifikationer af prøvetagningspro-
ceduren, så det f.eks. er dig, der håndterer og 
hælder udøverens urinprøve i prøveglassene. 

Er din udøver mindreårig, kan udøveren vælge 
at have sin ledsager til stede under prøveaf-
givelsen på toilettet til at observere kontrol-
lanten - ikke selve prøveafgivelsen. Doping-
kontrollanten kan også bede ledsageren om at 
observere kontrollanten for at sikre forholdene 
for begge parter.

Når en udøver bliver udtaget til dopingkontrol, 
er vedkommende forpligtet til at være under 
konstant opsyn af dopingkontrollanten, og det 
er i udgangspunktet kontrollanten, der afgør, 
hvor udøveren må færdes. Derfor skal du fra 
indkaldelsens start være opmærksom på, at 
udøveren kan have brug for din hjælp til f.eks. 
at lokalisere billed-ID, så udøveren kan bekræf-
te sin identitet over for kontrollanten, eller til 
at hente tørt tøj i omklædningsrummet.

Vær opmærksom på din udøvers rettigheder i 
forbindelse med dopingkontrollen. Ud over mu-
ligheden for at have en ledsager med ved kon-
trollen, kan udøveren også bede om at have en 
tolk med ved dopingkontrollen om nødvendigt. 

Udøveren har også ret til at vælge mellem flere 
forseglede sæt prøveudstyr og ret til at tjekke, 
at alle oplysninger er korrekt noteret i pro-
tokollen, samt at få noteret i protokollen, hvis 
udøveren har oplevet noget i forbindelse med 
kontrollen, vedkommende ønsker noteret, er 
utryg ved eller utilfreds med i processen.

Dopingkontrol

Læs mere om proceduren for doping-
kontrol
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Af sundhedsmæssige årsager kan en udøver 
være nødt til at benytte et lægemiddel, som 
indeholder stoffer, der er forbudt i henhold til 
Dopinglisten. I sådanne tilfælde skal udøveren 
undersøge, om vedkommende skal søge en me-
dicinsk dispensation, også kaldet TUE (Thera-
peutic Use Exemption).

For at kunne opnå medicinsk dispensation (TUE) 
skal følgende kriterier som minimum opfyldes:

• At udøveren vil få betydelige sundheds-
mæssige problemer uden brug af den for-
budte medicin.

• At medicinen ikke har en kendt præstati-
onsfremmende effekt ud over at bringe 
udøveren tilbage til normaltilstand.

• At der ikke findes nogen tilladte alternativer 
til medicinen.

• At medicinen ikke skal behandle bivirkninger 
opstået ved tidligere brug af stoffer eller 
metoder på Dopinglisten.

For at være berettiget til en TUE er der op-
stillet specifikke diagnosekrav til de forskellige 
typer af behandling. Disse fremgår af ansøg-
ningsskemaet til TUE. 

Det er udøverens idræt og niveau, der afgør, 
hvor og hvornår vedkommende skal søge TUE. 
Nogle udøvere skal søge med det samme, lægen 
har udskrevet medicinen. Andre skal søge, når 
de har været igennem en dopingkontrol – så-
kaldt retroaktiv ansøgning. Hjælp din udøver 
med at tjekke status på TUE.

Ved akutbehandling med en metode eller stof-
fer, der er på Dopinglisten, skal du være op-
mærksom på, at eliteidrætsudøvere skal søge 
om TUE umiddelbart efter behandlingen.

Før idrætsudøveren søger TUE, skal vedkom-
mende være i besiddelse af et journalnotat, 
der beskriver diagnosen og den medicin, der 
ansøges om, samt et udfyldt TUE-skema. 

TUE-skemaet finder I på ADD’s hjemmeside 
eller på jeres internationale specialforbunds 
hjemmeside. Hvor I skal hente skemaet, af-
hænger af din udøvers niveau. I skemaet finder 
I også retningslinjerne for dokumentationen. 
ADD anbefaler, at I læser materialet godt igen-
nem, inden I udfylder det.

Varigheden af en TUE afhænger af medicinen/
behandlingen, udøveren får, og fremgår af 
dispensationen. I skal være opmærksomme på, 
at der kan være op til 30 dages behandlingstid, 
så ansøgning om forlængelse af en gældende 
TUE eller udstedelse af en ny skal ske senest 
30 dage, inden din udøver skal bruge dispensa-
tionen. 

Er medicinen forbudt til enhver tid, anbefaler 
ADD, at eliteidrætsudøvere undlader at be-
nytte medicinen, før udøveren har en godkendt 
TUE. 

Medicinsk dispensation (TUE)

Følg guiden for at afklare, hvornår dine 
udøvere skal søge medicinsk dispensation 
(TUE)
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Du bør være opmærksom på, at der kan være 
perioder, hvor din udøver er mere sårbar end 
andre og derfor også kan være mere modta-
gelig over for at træffe dårlige valg som f.eks. 
at snyde sig til et bedre resultat. Det kan være, 
fordi udøveren er stresset eller ude af balance. 

Eksempler på sådanne perioder kan være:

• Op til vigtige konkurrencer.
• Hvis udøveren prøver at komme sig oven på 

en skade.
• At udøveren bliver rykket op eller ned i 

 niveau.
• Klub- eller miljøskifte.
• At udøveren gentagne gange opnår skuf-

fende resultater.
• Midlertidig krise (pubertet, skilsmisse, kon-

flikter, sygdom eller dødsfald i familien m.m.).
• Ydre pres fra holdkammerater, forbund, 

klub, trænere eller sponsorer.
• Mangel på personlige eller ydre ressourcer 

(overskud, faciliteter, trænere m.m.).

• Frustrationer over, at niveauet stagnerer 
eller går tilbage.

Udøverens miljø
Arbejder du med unge udøvere, bør du være 
opmærksom på, at forældres holdninger, ad-
færd og overbevisninger har stor indflydelse på 
børnene/de unge udøveres holdninger, adfærd 
og overbevisninger. Og forældrene er ligesom 
trænere og ledere rollemodeller for børnene. 

Derfor kan det have en positiv indvirkning at 
inddrage forældrene i det forebyggende anti-
dopingarbejde. ADD har udviklet et forældre-
materiale, der informerer og vejleder forældre-
ne om deres rolle og ansvar i forbindelse med 
eliteidræt. Her kan du finde inspiration og gode 
råd til, hvordan du bedst muligt kan hjælpe og 
vejlede forældre til elitesportsudøvere. Anbefal 
forældrene at gennemgå materialet.

Sårbare perioder

Idrætsmiljøerne kender deres idræt indgåen-
de og ved derfor også oftere før ADD, hvis der 
foregår noget, de har mistanke eller viden om 
kan være en overtrædelse af antidopingregler-
ne.  Du er en del af din idræt og har et indgåen-
de kendskab til, hvad der foregår.

ADD opfordrer til, at du siger noget, hvis du ser 
eller har mistanke om noget, som er i uover-
ensstemmelse med reglerne. 

Du kan indberette din viden eller mistanke om 
overtrædelse af antidopingreglerne i ind- eller 
udland til ADD på følgende to måder:

Når du indberetter, kan du vælge at opgive dit 
navn eller at være anonym. Vælger du at indbe-
rette anonymt, anbefaler ADD, at du opretter 
en postboks med indberetningsformularen. 

Dette gør det muligt for ADD at kommunikere 
med dig om din indberetning, samtidig med at 
du forbliver anonym. 

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt af 
Anti Doping Danmark.

Sig noget, hvis du ser noget!

På www.stopdoping.dk kan du via en kryp-
teret indberetningsformular oprette en 
postboks, hvor du let og sikkert kan kom-
munikere med ADD.

Via ADD’s app, Stop Doping, som kan down-
loades i Google Play og App Store 

På samme måde kan du indberette viden 
eller mistanke om matchfixing eller anden 
lignende uetisk adfærd på www.stop-
matchfixing.dk eller appen ”Stop Match-
fixing”.

Læs ADD’s forældreguide



Anti Doping Danmark og de internationale 
specialforbund udtager løbende eliteidrætsud-
øvere til deres prioriterede testgruppe. Ud-
øvere i prioriteret testgruppe er i henhold til 
anti dopingreglerne forpligtet til at indberette 
whereabouts. Her skal udøveren oplyse, hvor 
vedkommende kan lokaliseres til dopingkontrol. 
Din udøver vil få direkte besked, hvis vedkom-
mende udvælges til prioriteret testgruppe. 

I prioriteret testgruppe skal udøveren i pro-
grammet ADAMS indberette personoplysnin-
ger, konkurrenceplan, træningstider og -sted 
samt et 60 minutters dagligt tidsvindue, hvor 
udøveren kan lokaliseres til dopingkontrol.

Hvis din udøver er prioriteret udøver i et in-
ternationalt specialforbund, skal du være 
opmærksom på, at der kan gælde andre ret-
ningslinjer for indberetning af whereabouts. I 
det tilfælde skal du søge information hos det 
internationale specialforbund.

Du eller andre kan hjælpe udøveren med at 
indberette whereabouts. Men vær opmærksom 
på, at det er udøverens ansvar, at indberetning 
sker rettidigt og korrekt, samt at informatio-
nerne er opdaterede, uanset hvem der foreta-
ger indberetningen.

Overtrædelser af reglerne for whereabouts 
udløser en advarsel, og tre advarsler inden for 
12 måneder medfører en sanktion på op til to 
års udelukkelse fra idrætten.

Hjælp derfor din udøver med at holde sine whe-
reaboutsoplysninger korrekte og opdaterede.

I kan kontakte ADD på kontakt@antidoping.dk, 
eller på telefonnummer +45 72 240 240.

Antidoping 1 - konkurrenceidræt
Antidoping 1 - konkurrenceidræt er ADD’s 
e-læringsprogram, der hjælper dig og dine ud-
øvere med at lære antidopingreglerne at ken-
de. ADD anbefaler, at både du og dine udøvere 
gennemfører e-læringen.

Udøverguide
Udøverguiden er vejledning til udøvere, trænere 
og støttepersonale. ADD anbefaler, at både du 
og dine udøvere læser udøverguiden. 

Whereabouts
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Læs mere om indberetning af where-
abouts i ADAMS 

Har du eller din udøver spørgsmål til 
ADAMS, kan I finde mere information i 
ADD’s FAQ – ofte stillede spørgsmål om 
whereabouts i ADAMS

Prøv Antidoping 1 - konkurrenceidræt

Læs Udøverguiden
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ADD har udarbejdet nogle dilemmasituationer samt vidensøvelser i kategorierne antidopingreg-
lerne, kosttilskud, Dopinglisten, medicinsk dispensation (TUE) og dopingkontrol, som du kan gen-
nemgå med dine udøvere, hvis du finder det relevant.

Materialet kan bruges som afsæt for faktatjek og viden om udøvernes overordnede kendskab til 
antidoping samt til at skabe debat og diskussion udøverne imellem.

Materialet er opbygget i to niveauer:  

Niveau 1: De refleksionsskabende dilemmaer 
Bruges til udøvere, der allerede besidder en grundlæggende viden om antidoping, og som allere-
de kender til termer og regler på området. Her kan I få sat ord på svære dilemmaer og sammen 
komme frem til fælles løsninger på problematikkerne.

Vi anbefaler, at du gennemlæser dilemmaerne og selv tager stilling til problematikken, inden ud-
øverne begynder dilemmadiskussionerne. 

Niveau 2: De faktabaserede opgaver
Bruges til relativt urutinerede udøvere i antidoping. Her kan du teste og træne dine udøveres 
viden om antidoping, og her ligger fokus primært på tilegnelse af ny antidopingviden.

Indholdet i materialet er bygget på ADD’s udøverguide, og målgruppen er eliteidrætsudøvere i 
alderen 15-21 år. 

Materialet er fleksibelt og er udarbejdet således, at du kan bruge øvelserne og dilemmaerne som 
et samlet forløb eller udvælge enkeltøvelser, der passer til jeres behov.

Didaktisk er materialet bygget op omkring den cooperative learningsmodel, hvor deltagerens ak-
tive samarbejde er kernen i læringen. Deltageren skal således gennem egne og andres erfaringer 
reflektere samt tilegne sig ny viden inden for antidopingområdet. 

God fornøjelse!

Dilemmaer og øvelser
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Dilemmaopgave: Antidopingreglerne
I denne opgave skal udøverne diskutere brug af præparater, der indeholder forbudte stoffer. 
Udøverne skal sammen finde frem til dilemmaets kerne og derefter tage stilling til, hvordan de vil 
reagere i situationen. 

Formålet med øvelsen er at give udøverne en forståelse for, at de i deres hverdag kan møde 
lignende situationer, og at det derfor er vigtigt, at de på forhånd har g jort sig overvejelser om, 
hvordan de vil reagere, hvis det sker. 

Dilemma 1
Det er den 1. oktober, og der er et nyt præpa-
rat på markedet, som øger præstationsevnen.
Stoffets effekter gør, at det er kommet på 
Doping listen, men denne træder først i kraft 
den 1. januar – om 3 måneder. Præparatet er 
derfor tilladt de næste tre måneder, men her-
efter forbudt. Du skal i konkurrence i december 
– om 2 måneder.

a. Hvad er dilemmaet?

b. Vil du bruge præparatet? 

c. En pålidelig kilde fortæller dig, at der vil gå 
helt op mod et år, før stoffet kan spores i en 
dopingtest. Spiller det en rolle i forhold til din 
beslutning?

Dilemma 2
Du har igennem forårets konkurrencer haft 
problemer med vejrtrækningen. Det kan være 
på grund af pollen. 

Din holdkammerat har astma og fortæller, at 
hendes medicin er tilladt, så længe man ikke 
overskrider grænseværdien. Hun mener, at du 
kan få glæde af medicinen. Måske vil den hjælpe 
dig, så du igen kan være med helt fremme, hvor 
du selv mener, at du hører hjemme. 

a. Vælger du at bruge din holdkammerats 
astmamedicin? 

b. Hvilet dilemma ligger der i at bruge andres 
medicin?
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Faktaopgave: Antidopingreglerne
Disse opgaver er faktabaserede, og udøverne skal sammen tage stilling til, hvornår man som 
udøver overtræder antidopingreglerne, og om reglerne er ens i ind- og udland. Opgaven består af 
to opgaver, som udøverne skal diskutere, med tilhørende forklaringer. Formålet med opgaven er 
at give udøverne en grundlæggende forståelse af antidopingreglerne.

Opgave 1
Nævn scenarier, hvor en udøver overtræder 
antidopingreglerne.

Forklaring:
1. Hvis en udøver har spor af et forbudt stof i 
sin dopingprøve.

2. Hvis en udøver forsøger på at snyde med et 
forbudt stof eller en forbudt metode.

3. Hvis en udøver, der er en del af af den priori-
terede testgruppe, ikke overholder retningslin-
jerne for whereabouts. 

4. Hvis en udøver undlader at afgive en doping-
prøve eller ikke møder op til en dopingkontrol, 
som vedkommende er indkaldt til.

5. Hvis en udøver ødelægger sin dopingprøve 
ved f.eks. at tilsætte noget i urinen eller lignen-
de, så den ikke kan analyseres.

6. Hvis en udøver giver urigtige oplysninger, 
f.eks. forkert navn eller CPR-nummer.

7. Hvis en udøver forhindrer en dopingkontrol, 
ved f.eks. at stikke af eller ødelægge udstyret.

8. Hvis en udøver intimiderer vidner ved f.eks. at 
true andre til tavshed.

9. Hvis en udøver besidder eller sælger stoffer, 
der er på Dopinglisten.

10. Hvis en udøver medvirker til, at andre bry-
der antidopingreglerne.

11. Hvis en udøver har tilknytning til en træner 
eller andet støttepersonale, der er udelukket 
pga. overtrædelse af antidopingreglerne. 

Opgave 2
Gælder der de samme antidopingregler i Dan-
mark som i udlandet?

Forklaring:
Det internationale antidopingagentur, WADA, 
fastsætter de internationale antidopingregler, 
der gælder for eliteidrætsudøvere verden over. 
Disse regler er tilpasset danske forhold i de 
Nationale antidopingregler.

Reglerne er derfor de samme verden over.
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Dilemmaopgave: Kosttilskud
I denne dilemmaopgave skal udøverne diskutere brug af kosttilskud. Kosttilskud indeholder ikke 
altid det, der står på pakken, og derfor kan brug af kosttilskud udgøre en risiko for udøveren. 

Formålet med dette dilemma er at få udøverne til at forstå, at de skal være opmærksomme, når 
de benytter kosttilskud, samt tage stilling til, hvordan de vil handle, hvis de kommer ud for en lig-
nende situation. 

Dilemma
En af dine holdkammerater benytter et nyt 
kosttilskud. 

Han siger, det smager godt, og han får en 
masse overskud til træning. Han forsikrer dig 
om, at der ikke findes forbudte stoffer i kost-
tilskuddet. Han har også anbefalet det til to af 
jeres holdkammerater. 

Da du undersøger kosttilskuddet på internet-
tet, kan du da heller ikke umiddelbart se, at der 
skulle være forbudte stoffer i produktet. Du 

kan mærke, at du er lidt usikker på hele situati-
onen. 

Din holdkammerat spørger, om han skal bestil-
le noget med til dig, næste gang han bestiller 
kosttilskuddet.

a. Hvilke risici er der forbundet med at bruge 
kosttilskud?

b. Hvordan kan du reducere risikoen for at ind-
tage et forurenet kosttilskud?
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Faktaopgave: Kosttilskud
Denne opgave udføres som en sandt-eller-falsk-quiz. Her har udøverne mulighed for at teste 
deres viden om kosttilskud. 

Din rolle er som quizleder, så du præsenterer udsagnene og afgør, om svarene er rigtige eller 
forkerte. Det er også dig, der afgør, hvilket hold der først vinder svarretten. 

Formålet med denne opgave er at give udøverne en grundlæggende forståelse for de farer, der 
kan opstå ved brug af kosttilskud.

Spørgsmål 1
Kosttilskud er altid dopingfri
(Falsk)

Svar:
Nej. Der er ingen garanti for, at kosttilskud er 
fri for forbudte dopingstoffer.  

Spørgsmål 2
Kosttilskud kan indeholde stoffer, der er på 
Dopinglisten, selvom det ikke fremgår af vare-
deklarationen.
(Sandt)

Svar:
Ja. Selvom kosttilskud i udgangspunktet hver-
ken er farlige eller forbudte, kan de indeholde 
stoffer, der er på Dopinglisten.  Det kan f.eks. 
skyldes, at produktet er blevet forurenet 
undervejs i produktionen. Det kan også skyl-
des bevidst tilsætning af forbudte stoffer fra 
producentens side. 

Spørgsmål 3
Alle kosttilskud har en dokumenteret effekt.
(Falsk)

Svar:
Det er ikke i alle tilfælde, at en producent af et 
kosttilskud kan dokumentere en effekt. Derfor 
kan den effekt, man gerne vil opnå, måske lige 
så godt opnås ved at spise helt almindelig mad.

Spørgsmål 4
Jeg kan selv undersøge, om kosttilskud er te-
stet for dopingstoffer og dermed reducere min 
risiko for at benytte et forurenet kosttilskud.
(Sandt)

Svar:
Ja. På bl.a. Informed Sport og NFS Certified for 
Sport er det muligt at købe kosttilskud, der er 
testet for stoffer på Dopinglisten. 
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Spørgsmål 5
Det er ulovligt at købe kosttilskud fra udlandet.
(Falsk)

Svar:
Nej. Det er ikke ulovligt at købe udenlandske 
kosttilskud. Du skal dog altid være opmærksom 
på indholdet i produkterne. ADD anbefaler, at 
du udelukkende køber produkter, der er testet 
for dopingstoffer.

Spørgsmål 6
Det kan være en god idé at føre protokol over 
de kosttilskud, jeg indtager.
(Sandt)

Svar:
Ja, det er en god idé at føre protokol over de 
kosttilskud, du indtager, da du ved en doping-
kontrol skal oplyse, hvilke kosttilskud (og hvilken 
medicin) du har benyttet de seneste syv dage. 

Spørgsmål 7
Kosttilskud anbefalet af Team Danmark eller 
mit specialforbund er altid sikre at tage.
(Falsk)

Svar:
Dit specialforbund og Team Danmark kan vej-
lede dig i, hvor og hvordan du kan tjekke dine 

kosttilskud, og de kan have kendskab til, hvor du 
kan købe produkter, som er testet for doping-
stoffer. Men de kan aldrig garantere, at dine 
kosttilskud ikke indeholder forbudte doping-
stoffer. 

Spørgsmål 8
Urte- og naturpræparater er plantebaserede 
og derfor altid sikre at bruge.
(Falsk)

Svar:
Nej. Blot fordi der står urte- og/eller natur-
præparater på produktet, er det ikke ensbe-
tydende med, at der ikke kan findes forbudte 
dopingstoffer i produktet. 

Spørgsmål 9
Hvis jeg er i tvivl om, hvad et kosttilskud inde-
holder, bør jeg undgå det.
(Sandt)

Svar:
Ja. Du bør altid undgå et kosttilskud, hvis du er 
i tvivl om indholdet. Du har altid selv det fulde 
ansvar for, hvilke stoffer der findes i din krop, 
og du står altid til ansvar for en positiv doping-
prøve, også selvom den ikke er som følge af 
bevidst doping. Dette kaldes objektivt ansvar. 
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Dilemmaopgave: Dopinglisten
I denne dilemmaopgave skal udøverne diskutere brugen af smertestillende medicin og tilladte 
eller ikke tilladte metoder. Formålet med øvelsen er at få udøverne til at overveje, hvor de står i 
forhold til medicin og metoder, hvis de f.eks. oplever skader.

Dilemma
Før en træning fortæller din holdkammerat, at 
vedkommende dagen før har fået en lokalbe-
døvende indsprøjtning, også kaldet en blokade, i 
leddet. 

Personen fortæller dig, at det ville være umu-
ligt at gennemføre dagens træningspas uden 
denne behandling på grund af for mange smer-
ter. Du ved også, at en anden af jeres holdkam-
merater har benyttet Panodiler for at holde sig 
nogenlunde smertefri til samtlige træningspas 
hele året. 

Hverken blokaden eller brug af Panodiler er 
forbudt under træning ifølge Dopinglisten. 

a. Hvornår mener du, at det er i orden at be-
nytte smertestillende præparater for at kunne 
gennemføre træning i sin idræt?

b. Er der situationer, hvor du synes, at resulta-
tet kommer før udøverens helbred? Og er der 
situationer, hvor du synes, at udøverens hel-
bred kommer før resultatet? 
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Faktaopgave: Dopinglisten
Opgaverne er faktabaserede og har til formål at give udøverne en grundlæggende forståelse af, 
hvad Dopinglisten er, og hvad man skal vide om stoffer, der er på Dopinglisten.

Spørgsmål 1
Hvad er Dopinglisten?

Udsagn:
1. Dopinglisten er en oversigt over de personer, 
der har fået en sanktion efter at have brudt 
antidopingreglerne.

2. Dopinglisten er en liste over stoffer og me-
toder, der ikke er tilladte at benytte i idrætten.

Forklaring:
Dopinglisten er en oversigt over stoffer og me-
toder, der er forbudte at benytte i idrætten. 

Det er WADA’s oversigt over de forbudte 
stoffer og metoder, der gælder for alle aktive 
idrætsudøvere, som er omfattet af de Natio-
nale antidopingregler og Dopingreglement for 
motionsidræt.

Dopinglisten revideres årligt, og en ny liste 
træder i kraft ved årsskiftet. Men allerede 3 

måneder inden den træder i kraft, kan du se, 
hvilke ændringer der kommer til at gælde ved 
årsskiftet.

Spørgsmål 2:
Hvad betyder det, at du som udøver har objek-
tivt ansvar?

Udsagn:
1. Det betyder, at det er producentens ansvar, 
hvis du får en positiv dopingprøve som følge af 
et forurenet kosttilskud.

2. Det betyder, at din træner alene bærer an-
svaret, hvis du får en positiv dopingprøve som 
følge af et forurenet kosttilskud.

3. Det betyder, at du altid selv bærer ansvaret 
for, hvilke stoffer der findes i din krop, og at du 
altid står til ansvar for din positive dopingprø-
ve. Det kunne f.eks. være, hvis du får en positiv 
dopingprøve som følge af et forurenet kosttil-
skud eller medicin.
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Forklaring:
Objektivt ansvar betyder, at du selv bærer det 
fulde ansvar for, hvilke stoffer der findes i din 
krop.
 
Derfor står du selv til ansvar for din positive 
dopingprøve, også selvom det er som følge af 
ubevidst doping. 

Det er ikke en undskyldning, at du ikke kender 
reglerne eller ikke ved, hvad du har indtaget – 
f.eks. at du har fået et produkt uden at vide, 
hvad det indeholder, eller at et forbudt stof 
ikke er angivet på varedeklarationen.

Spørgsmål 3:
Dopinglisten skelner mellem tre kategorier – 
hvilket af disse tre udsagn er det rigtige?

Udsagn:
1. Dopinglisten skelner mellem stoffer, der er 
præstationsfremmende, stoffer, der er mo-
derat præstationsfremmende, og stoffer, der 
ikke er præstationsfremmende.

2. Dopinglisten skelner mellem stoffer, som er 
forbudt til enhver tid, stoffer, som er forbudt i 
konkurrence, og stoffer, som er forbudt i visse 
idrætsgrene.

3. Dopinglisten skelner mellem stoffer, som er 
tilladte, stoffer, som er forbudte, og stoffer, 
som i fremtiden vil blive forbudte.

Forklaring: 
Dopinglisten skelner mellem stoffer og meto-
der, som er forbudt til enhver tid, stoffer, som 
er forbudt i konkurrence, og stoffer, som er 
forbudt i visse idrætsgrene. 

At et stof er forbudt i konkurrence betyder, 
at det ikke må kunne spores i din krop under 
konkurrenceperioden. Derfor skal du være op-
mærksom på, at nogle stoffer kan spores i din 
krop længe efter, at du har indtaget dem.

NB. Konkurrenceperioden starter kl. 23.59 
dagen før konkurrencen og varer indtil afslut-
ningen af denne konkurrence samt en eventuelt 
efterfølgende dopingkontrol. 

Spørgsmål 4: 
Kan der være dopingstoffer i almindelige læge-
midler?

Udsagn:
1. Nej, lægemidler er godkendt af Lægemiddel-
styrelsen og kan derfor ikke indeholde doping-
stoffer.

2. Ja, der kan godt være dopingstoffer i almin-
delige lægemidler.

Forklaring:
Ja, der kan godt være dopingstoffer i alminde-
lige lægemidler. Lægemiddelstyrelsen skelner 
ikke mellem, om medicin indeholder stoffer, der 
er på Dopinglisten eller ej. Derfor skal du altid 
selv tjekke, om din medicin indeholder stoffer, 
der er på Dopinglisten. 

Spørgsmål 5:
Hvilket udsagn giver dig mulighed for at tjekke, 
om din medicin indeholder stoffer, der er på 
Dopinglisten?

1. Jeg kan tjekke min medicin på ADD’s app, ’Anti 
Doping Danmark’, og visse steder i udlandet kan 
jeg benytte Global DRO til lokalt at tjekke, om 
den medicin, jeg køber, indeholder stoffer, der 
er på Dopinglisten.

2. Jeg kan finde en komplet liste over medicin, 
der indeholder stoffer, der er på Dopinglisten, 
på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Forklaring: 
Du kan tjekke medicin der er købt i Danmark på 
ADD’s medicin app, ’Anti Doping Danmark’, og 
er du er i udlandet, kan du i nogle lande benytte 
Global DRO til lokalt at tjekke, om den medicin, 
du køber, indeholder stoffer, der er på Doping-
listen. 

ADD anbefaler, at du tjekker indholdsstofferne, 
hver gang du får ordineret en ny type medicin.

Spørgsmål 6: 
Der kan være forskel på indholdsstofferne i 
medicin købt i Danmark og medicin af samme 
mærke købt i udlandet?
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Udsagn:
1. Ja. Medicin, du køber i udlandet, kan have 
samme produktnavn som medicin købt i Dan-
mark, men indholdsstofferne kan være forskel-
lige.
 
2. Nej. Danske og udenlandske produkter af 
samme mærke skal ifølge lov indeholde de sam-
me indholdsstoffer, uanset hvilket land de er 
produceret i.

Forklaring: 
Ja. Medicin købt i udlandet kan godt have sam-
me produktnavn som medicin købt i Danmark. 

Men indholdsstofferne kan være forskellige. 
Tjek derfor altid din medicin lokalt. 

Flere lande har et system til online medicinsøg-
ning. Brug disse, hvis det er muligt.  I Australien, 
Canada, Japan, New Zealand, Schweiz, Stor-
britannien og USA kan man benytte www.glo-
baldro.com til at søge på medicin, der er føres i 
de respektive lande. 

Medicinoplysningerne baserer sig på den gæl-
dende dopingliste fra WADA. For en lang række 
andre lands medicinsøgning, kan man finde links 
på Global DRO’s hjemmeside.
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Dilemmaopgave: Medicinsk dispensation (TUE)
I disse dilemmaopgaver skal udøverne diskutere astmapræparater og tilladte/ikke tilladte me-
toder. Formålet med øvelserne er at gøre udøverne bevidste om brug af medicin, der indeholder 
forbudte stoffer eller metoder, hvor de skal de søge TUE. 

Dilemma 1
Du overhører to konkurrenter, som du kender 
perifert, stå og tale sammen. Den ene for-
tæller, at vedkommende har fået konstateret 
astma, og at lægen derfor har ordineret brug 
af astmapræparatet Bricanyl. 

Du ved, at Bricanyl er forbudt og kræver en 
medicinsk dispensation (TUE). Den anden for-
tæller, at vedkommende også har astma, men 
bruger Ventoline, da personen ikke kunne få en 
TUE til præparatet Bricanyl. 

Det er tydeligt, at den første udøver ikke ved, 
hvad en TUE er, men lader som ingenting og 
spørger ikke ind til det. Kort efter står perso-
nen alene tilbage blot tre meter fra dig.

a. Hvad er dilemmaet?

b. Vil du dele din viden med vedkommende?

c. Betyder det noget for dig, at vedkommende 
er en konkurrent?

Dilemma 2
Du har opdaget, at en træner har udleveret 
noget saltvandsopløsning til en udøver, som du 
kender godt. Saltvandsopløsning bruges ty-
pisk til behandling af dehydrering enten ved at 
drikke det eller sprøjte det ind i kroppen (intra-
venøs behandling). Du har hørt at udøveren har 
brugt det intravenøst. 

Det er ikke et forbudt stof, men du ved, at det 
er forbudt til enhver tid at modtage intravenøs 
behandling med over 100 ml over en periode på 
12 timer. 

a. Hvad er dilemmaet? 

b. Hvordan handler du?
 
c. Hvordan tror du, at du vil reagere, hvis du 
bliver tilbudt samme intravenøse behandling?
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Faktaopgave: Medicinsk dispensation (TUE)
Opgaverne er faktabaserede, og udøverne skal sammen finde frem til de rigtige svar. Formålet 
med opgaven er at give udøverne en grundlæggende viden om TUE.

Spørgsmål 1
Hvad er en medicinsk dispensation (TUE)? 

Svar:
TUE er en forkortelse for den engelske beteg-
nelse for medicinsk dispensation, Therapeutic 
Use Exemption, og er en tilladelse til at benytte 
et bestemt forbudt stof i en bestemt mængde 
eller at benytte en bestemt forbudt metode i 
en given tidsperiode.

Spørgsmål 2
Hvornår skal du søge medicinsk dispensation 
(TUE)? 

Svar:
Hvis du får brug for behandling med et stof el-
ler metode, der er forbudt i henhold til Doping-
listen, skal du i princippet søge en medicinsk 
dispensation (TUE).

Men om du skal søge TUE på forhånd eller 
retroaktivt (dvs. hvis antidopingmyndigheden 
beder dig om det) afhænger af din sportsgren 
og dit niveau. 

Du kan undersøge, hvilken udøvergruppe du 
tilhører på www.antidoping.dk.

Spørgsmål 3
Hvor skal du søge medicinsk dispensation 
(TUE)? 

Svar:
Hvor idrætsudøvere skal søge medicinsk 
dispensation (TUE) afhænger af niveau og 
idræt.

Som tommelfingerregel skal nationale idræts-
udøvere (altså udøvere der konkurrerer på 
højeste niveau inden for Danmarks grænser) 
søge TUE hos ADD.
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Spørgsmål 4
Er medicinsk dispensation (TUE) uretfærdigt 
over for raske udøvere?

Svar:
Den behandling, en medicinske dispensation 
(TUE) gælder for, må alene bringe udøveren op 
på vedkommendes normalniveau og giver der-
for ikke idrætsudøveren en fordel i forhold til 
raske idrætsudøvere.

Derfor er en medicinsk dispensation (TUE) ikke 
uretfærdig over for raske udøvere

Internationale udøvere (altså hvis man skal 
konkurrere uden for Danmarks grænser) skal 
undersøge, om de skal søge TUE hos eget in-
ternationale specialforbund eller hos ADD. 
   
Øvrige idrætsudøvere skal kun søge TUE på 
forespørgsel fra ADD. Såkaldt retroaktivt. Dog 
skal man kunne levere medicinsk dokumentati-
on for, at man har brug for medicinen. 

Er du i tvivl om, hvornår, hvordan og hvor du 
skal søge, så kontakt dit specialforbund eller 
ADD.



Dilemmaopgave: Dopingkontrol
Udøverne skal tage stilling til, hvordan de vil reagere, hvis de finder ud af, at personer de kender 
godt, benytter sig af præstationsfremmende midler eller rusmidler. Formålet med øvelserne er, 
at få udøverne til at reflektere over, hvordan de vil handle, hvis de en dag befinder sig i en lignen-
de situation.

Dilemma 1
Du finder ved et tilfælde ud af, at en af dine 
holdkammerater benytter sig af anabole ste-
roider. Du ved, at vedkommende på det seneste 
har haft det svært. Men du ved også at perso-
nen arbejder hårdt, er vellidt og bidrager posi-
tivt til gruppen. Alligevel står du med det svære 
valg, om du skal tale med din holdkammerat, 
gå til din træner, anmelde det eller noget helt 
andet.

a. Hvordan vil du handle?

b. Hvad kan være på spil for resten af holdet?  

Bonusinfo: 
I holdidrætter vil overtrædelse af reglerne ud 
over konsekvenser for den enkelte kunne med-
føre sanktioner for holdet (f.eks. tab af point 
eller diskvalificering). Dette afhænger af den 
enkelte idræts egne regler.

Dilemma 2
Du har gennem de seneste fem år været an-
fører på et hold, og du har hørt rygter om, at 
nogle af udøverne på holdet benytter sig af 
rusmidler, der er forbudte dopingstoffer, i fri-
tiden. 

Rusmidler kan være hash eller kokain og er 
forbudte i forbindelse med konkurrenceperio-
den, som i de fleste tilfælde begynder kl. 23.59 
dagen før konkurrencen, og varer helt frem til 
afslutningen af denne konkurrence samt en 
eventuelt efterfølgende dopingkontrol.

a. Hvad er dilemmaet?

b. Hvordan handler du?

c. Vil du ændre din handlemåde, hvis du finder 
ud af, at træner allerede kender til problema-
tikken?

23
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Faktaopgave: Dopingkontrol
Disse opgaver er faktabaserede, og udøverne skal sammen finde frem til de rigtige svar. Formålet 
med opgaven er at give udøverne en grundlæggende viden om dopingkontrol.

Spørgsmål 1
Kan du blive udtaget til en dopingkontrol under 
træning? 

Svar:
Ja. Du kan faktisk både blive udtaget til doping-
kontrol til træning og i forbindelse med konkur-
rence.

Dopingkontrollanten kan også komme uanmeldt 
forbi, hvor du bor, og foretage dopingkontrol.

Spørgsmål 2
Skal man deltage i en dopingkontrol?

Svar:
Ja. Hvis du bliver indkaldt til en dopingkontrol, 
skal du deltage. Hvis du undlader at medvirke i 
en dopingkontrol, som du er indkaldt til, kan du 
risikere udelukkelse fra idrætten i op til fire år.

Spørgsmål 3
Hvilke konsekvenser kan en positiv dopingprøve 
få?

Svar:
1. Du kan blive udelukket fra at deltage i kon-
kurrencer og træning i en periode på op til 4 år.

2. Din overtrædelse kan medføre, at dine re-
sultater diskvalificeres i den konkurrence, hvor 
den positive prøve er fundet. Måske flere.

3. Du kan få frataget resultater, medaljer, point 
og præmier.

4. Du kan helt eller delvist blive frataget økono-
misk støtte og miste sponsorer.

5. Din overtrædelse vil blive registreret i Do-
pingregistret.
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10. Du har ret til at bede om at få vist legitima-
tion fra dopingkontrollanten.

11. Du har ret til at bede om modifikationer af 
prøvetagningsproceduren, hvis det er nødven-
digt grundet handicap.

12. Du har ret til at modtage en kopi af doping-
protokollen.  

Spørgsmål 5
Hvilke pligter har du som udøver under en do-
pingkontrol?

Svar:
1. Du har pligt til at afgive en dopingprøve, når 
du er indkaldt til dopingkontrol.

2. Du har pligt til at lade dig overvåge, fra det 
tidspunkt, du er indkaldt til kontrol, og indtil 
kontrollen er gennemført.

3. Du har pligt til at oplyse, hvilken medicin og/
eller kosttilskud du har benyttet inden for de 
seneste syv dage.

4. Du har pligt til at fremvise identifikation, hvis 
det forlanges.

Spørgsmål 6
Må jeg arbejde sammen med en træner, læge 
eller andet støttepersonale, der er udelukket 
fra idrætten som følge af brud på antido-
pingreglerne?

Svar:
Nej. Det er ikke tilladt at samarbejde med per-
soner, der er udelukket fra idrætten som følge 
af brud på antidopingreglerne. Samarbejder du 
med en person, der er udelukket fra idrætten 
pga. overtrædelse af antidopingreglerne, vil 
ADD kontakte dig og bede dig afbryde samar-
bejdet. 

Fortsætter samarbejdet stadig herefter, vil du 
få en sanktion. Det hedder ”forbudt tilknytning.” 

6. Hvis du dyrker holdidræt, kan din overtræ-
delse af reglerne også medføre sanktioner for 
resten af dit hold ved f.eks. tab af point eller 
diskvalificering.

Spørgsmål 4
Hvilke rettigheder har du som udøver under en 
dopingkontrol?

Svar:
1. Du har ret til at have en ledsager og om nød-
vendigt en tolk med til dopingkontrollen (dog 
ikke under urinafgivelsen).

2. Du har ret til at få gennemgået kontrolpro-
ceduren.

3. Du har ret til at bede om udsættelse ved 
gyldig grund. Gyldig grund kan være, at du har 
flere konkurrencer samme dag, skal deltage i 
medaljeceremoni eller pressekonference. 

Du er dog under opsyn i hele perioden, hvis den 
ansvarlige dopingkontrollant godkender ud-
sættelsen, og du må ikke gå på toilettet, in-
den du aflægger dopingprøven, da prøven skal 
bestå af den første urin, der forlader din krop, 
efter du er indkaldt.

4. Du har ret til at kunne vælge mellem flere 
forskellige sæt prøveudstyr.

5. Du har ret til, at kontrollanten, der overvæ-
rer din urinafgivelse, er af samme køn som dig 
selv.

6. Du har ret til selv at håndtere din prøve, ind-
til den er forsvarligt forseglet.

7. Du har ret til at tjekke, at alle oplysninger er 
korrekt noteret i protokollen.

8. Du har ret til at notere i protokollen, hvis du 
oplever noget, der afviger fra den procedure, 
du kender. 

9. Du har ret til at bede om yderligere oplysnin-
ger om proceduren for prøveafgivelsen, hvis du 
er i tvivl om noget.



Anti Doping Danmark arbejder 
for at fremme integriteten i idrætten

www.antidoping.dk


