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1. Godkendelse af dagsordenen  

2. Introduktion til ADD 

3. Strategi 2023 - 2026 

4. Samarbejdsaftaler med DFHO og andre trænings- og fitnesscentre, herunder fastsættelse af gebyr 

5. Dopingsager 2022 

6. Elite Support 

7. Compliance 

8. Meddelelser 

9. Evt.  
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Introduktion til ADD 

Orientering 

 

 

Baggrund  

Bestyrelsen vil under punktet blive introduceret til følgende: 

a. ADD’s opgaver og organisering  
b. Bestyrelsesmøder, herunder SharePoint  
c. Informationssikkerhed  

 

I 2023 har ADD fået nye medlemmer i bestyrelsen, og er overgået til at dele bestyrelsesmødemateriale via 

SharePoint i stedet for ADDin. På den baggrund introduceres bestyrelsen for ADD’s opgaver og 

organisering, og ADD’s it-manager vil introducere bestyrelsen for systemet SharePoint, og hvordan 

bestyrelsesmedlemmerne fremover tilgår materiale på denne platform. ADD har i en lang årrække haft og 

har fortsat stor fokus på informationssikkerhed. I 2023 har trusselsbilledet vedrørende it-sikkerhed ændret 

sig igen, hvorfor bestyrelsesmedlemmerne ligeledes vil få en introduktion til informationssikkerhed, og hvad 

de skal være opmærksomme på qua deres rolle som bestyrelsesmedlem. 

Til dem der har lyst at dykke lidt mere ned i antidopingarbejdet, kan følgende e-læringsmoduler anbefales, 

som ADD har udviklet, og som udøvere, støttepersonale og andre i idrætten også løbende gennemfører:  

https://uddannelse.antidoping.dk/  

 

 

 

 

  

https://uddannelse.antidoping.dk/
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Strategi 2023 - 2026 

Beslutning 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen vedtager udkast til Strategi 2023-2026 samt tilhørende målskema.  

 

Baggrund  

Processen, der har ledt til nuværende udkast, har forløbet således:  

 

 
 

Det var en del af den oprindelig procesplan, at Kulturministeriet i løbet af efteråret også skulle give feedback 

på strategien, men ministeriets vurdering var, at embedsmændene ikke kunne behandle denne under 

valgkampen og regeringsforhandlingerne. Af den årsag har sekretariatet først kunnet afholde møde om 

strategien med Kulturministeriet i februar 2023 og et arbejdsmøde om strategi og det tilhørende målskema i 

marts 2023. Strategi og målskema vedhæftes som bilag til rammeaftalen med Kulturministeriet. 

Rammeaftalen indeholder en oversigt over ADD’s forventede økonomiske grundlag, visionen, samt afspejler 

opgaverne og målene, som er opstillet i strategien og målskemaet. Formanden underskriver rammeaftalen 

på vegne af ADD, når denne foreligger.  

 

Operationaliseringsprocessen internt i sekretariatet og kommentarerne fra Kulturministeriet afspejler sig i det 

endelige udkast til strategi 2023-2026 og målskemaet, som er vedlagt som bilag. Målskemaet er ikke endelig 

godkendt af Kulturministeriet, men de har nikket til udviklingsmål, delmål og nøgletal, hvorfor evt. rettelser vil 

have teknisk karakter i form af, hvordan der måles på målet.  

 

 

Bilag  

Bilag 1: Udkast til Strategi 2023 - 2026  

Bilag 2: Målskema 2023 - 2026 
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Samarbejdsaftaler med DFHO og andre trænings- og 

fitnesscentre, herunder fastsættelse af gebyr  

Orientering, drøftelse og om muligt beslutning 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen   

• tager Dansk Fitness og Helse Organisations (DFHO) betragtninger vedr. de nye samarbejdsaftaler 

herunder gebyret til efterretning.   

• drøfter mulige løsningsscenarier og om muligt træffer beslutning vedr. implementering af 

samarbejdsaftalerne, herunder fastsættelse af gebyr for henholdsvis DFHO’s medlemmer og andre 

trænings- og fitnesscentre.  

  

På mødet vil DFHO’s direktør, Morten Brustad, deltage under dette punkt. Morten Brustad vil indledningsvis 

fremlægge DFHO’s bestyrelses betragtninger vedr. de nye samarbejdsaftaler herunder gebyret. Efter Morten 

Brustads indlæg vil bestyrelsen få mulighed for at drøfte mulige løsningsscenarier. Om muligt vil drøftelsen 

munde ud i, at bestyrelsen træffer en beslutning vedr. implementering af samarbejdsaftalerne herunder 

fastsættelse af gebyr.   

 

Baggrund  

En udvikling i danskernes motionsvaner og nye tendenser i fitnessbranchen er baggrunden for en tilpasning 

af fitnesskonceptet, og de samarbejdsaftaler, som konceptet hviler på. Tendenserne er som følger: 

• Flere og flere unge bruger mange timer i fitnesscentrene  

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

kroppe, som er uopnåelige uden brug af dopingstoffer.   

• Fitnesscentret er blevet en social arena for de unge uden voksnes indblanding.  

• Tiden uden bemanding i fitnesscentrene øges.  

• Tilstedeværelsen af uddannet personale nedprioriteres i mange centre.  

• Det kræver ikke nogen forudsætninger at kalde sig personlig træner, hvilket kan medføre forkert og 

skadelig rådgivning.  

  

Processen for at tilpasse fitnesskonceptet til i endnu højere grad at afspejle et fokus på forebyggelse og at 

skabe sunde træningsmiljøer for unge påbegyndte i 2021. De indledende drøftelser med bestyrelsen herom 

var i februar 2021, hvorefter sekretariatet har arbejdet med at udvikle konceptet. I udviklingen har DFHO og 

dens medlemmer, i form af Fitness World og SATS, været involveret af flere omgange, ligesom der er blevet 

sparret med Bevæg Dig For Livet-fitness.   

 

Processen har medført at fitnesskonceptet og samarbejdsaftalerne indeholder punkter som: 

• øget uddannelse af personale i fitnesscentrene i form af e-læring leveret af ADD. 
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• fokus på tilstedeværelse af personale, når der er unge medlemmer til stede.  

• henstiller til at fitnesscentre i højere grad også gør brug af muligheden for at samarbejde med det 

kommunale SSP/gadeteam.  

  

I løbet af processen er følgende elementer i samråd med idrættens hovedorganisationer og fitnessbranchen 

desuden blevet implementeret i det reviderede koncept og de dertilhørende samarbejdsaftaler: 

• Blodprik som metode til gennemførsel af dopingkontrol, der gør det både hurtigere og mindre 

intimiderende at undergå en dopingkontrol. 

• Sagsbehandling flyttes fra det enkelte fitnesscenter til ADD, for at sikre større gennemsigtighed og 

ensartethed i sagsbehandlingen.   

• Appel af afgørelser flyttes fra DIF’s appelinstans til Motionsdopingnævnet.   

  
DFHO har givet udtryk for, at man ønsker at drøfte og revurdere gebyret, før man kan implementere en ny 

samarbejdsaftale. I forhold til gebyret for samarbejdet mellem fitnesscentre og ADD, blev der i forlængelse af 

indgåelsen af den ’Politiske stemmeaftale om idræt’ fra maj 2014 udarbejdet en ’Handlingsplan for 

intensivering af indsatsen mod motionsdoping’. Af handlingsplanen fremgår det bl.a., at gebyret for DFHO’s 

medlemmer skal nedsættes til en pris på 25 – 50 % af det daværende gebyr på 6.100 kr. I dag er gebyret 

inden for det angivne leje.   
 

 

Bilag  

Bilag 3: Handlingsplan for intensivering af indsatsen mod motionsdoping  
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Dopingsager 2022 

Orientering 

 

 

Baggrund  

Sekretariatets videnskabelige konsulent og seniorefterforsker vil præsentere bestyrelsen for dopingsagerne, 

der har været indbragt for dopingnævnet i løbet af 2022.  

 

Dopingsagerne bliver offentliggjort i Årsrapporten 2022, som er er under udarbejdelse, og er på 

dagsordenen til godkendelse til næste bestyrelsesmøde.   
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Elite Support 

Beslutning 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen godkender udkast til delegationsaftale, forretningsorden og 

sagsbehandlingsmanual.  

 

Baggrund  

Et bredt flertal i Folketinget godkendte d. 20. april 2021 en ændring af lov om eliteidræt. En af de væsentlige 

ændringer var, at Team Danmark skulle stå for udviklingen af en såkaldt ’selvstændig funktion’, som atleter 

og trænere kan henvende sig til, hvis de oplever uacceptabel adfærd i de elitetræningsmiljøer, som Team 

Danmark samarbejder med. Team Danmarks bestyrelse besluttede i maj 2022, på baggrund fra input fra en 

lang række aktører i idrættens verden, at delegere opgaven til ADD.  

Siden maj har der været et større juridisk arbejde i gang for at klargøre målgruppe og kompetencer for 

funktionen. Som et led i det forberedende arbejde er funktionen blevet navngivet ’Elite Support’. På 

nuværende tidspunkt ligger der udkast til delegationsaftale, forretningsorden og sagsbehandlingsmanual klar 

til godkendelse.  

 

Bilag  

Bilag 4: Delegationsaftale [Internt dokument] 

Bilag 5: Forretningsorden [Internt dokument] 

Bilag 6: Sagsbehandlingsmanual [Internt dokument] 
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Compliance  

Orientering 

 

 

Baggrund  

WADA gennemfører i forbindelse med revidering af WADA-kodekset en stor undersøgelse blandt parterne, 

der har underskrevet WADA-kodekset. Undersøgelsen kaldes Code Compliance Questionnaire (CCQ) og 

består af en række spørgsmål, der gør det muligt for WADA at vurdere, hvorvidt parten lever op til kodekset 

og de dertilhørende standarder og i hvilken grad. ADD gennemførte undersøgelsen inden sommerferien. På 

baggrund af besvarelsen modtager man en rapport, der beskriver hvilke korrigerende handlinger, man skal 

iværksætte, en såkaldt Corrective Action Report (CAR). Handlingerne prioriteres i tre kategorier: kritisk, høj 

prioritet og generel.  

Sekretariatet vil give en aktuel status på gennemførelsen af de korrigerende handlinger.  
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Meddelelser 

Orientering 

 

 

Baggrund  

 

Sekretariatet orienterer løbende bestyrelsen om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer og 

vil på mødet orientere om aktuelle forhold. 


