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Ansvarsområder og opgaver

ADD er med afsæt i lov om fremme af integritet i 

idrætten en offentlig selvejende institution under 

Kulturministeriet, som har til opgave at fremme 

bekæmpelsen af doping i idræt. 

 

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 ADD’s virkeområde. 

ADD udfører dopingkontrol og varetager oplysnings- og 

forebyggelsesopgaver både inden for den organiserede 

idræt og inden for uorganiseret idræt, herunder på 

motions- og fitnessområdet.

En lovændring i 2015 har desuden åbnet mulighed 

for at etablere et sekretariat for en platform for 

koordinering af bekæmpelse af manipulation af 

idrætskonkurrencer – i daglig tale matchfixing. Ved 

indgangen til 2016 har ADD har fået tildelt ansvaret og 

opgaven for i en koordinerende rolle og i samarbejde 

med idrættens organisationer, andre myndigheder og 

samarbejdspartnere på området at beskytte dansk 

idræt mod manipulerede resultater.

ADD’s mål inden for de forskellige aktivitetsområder 

er nærmere fastlagt i en rammeaftale med 

Kulturministeriet gældende for 2016-2018.

THE ANNUAL REPORT 2016 IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH AT ANTIDOPING.DK
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FORORD

Fair konkurrence og  
ren træning

Fair konkurrence og ren træning – sådan lyder  

missionen, der for alvor er blevet italesat og 

har fungeret som et gennemgående pejle-

mærke i ADD’s arbejde i 2016. 

Arbejdet er sket på mange fronter, men 

 fælles for indsatsen har været at sikre den 

fair  konkurrence og den rene træning for de 

mange, som brænder for idrætten. 

Det gælder alle fra de dygtigste eliteudøvere,  

der kæmper om OL- og PL-medaljer, til  

motionister i løbesko, med volleybold eller 

tennis ketsjer lokalt i idrætsforeningerne. Og 

det gælder den engagerede fan, som har sat 

100 kroner på sejr til favoritholdet.

Det handler om de fitnessglade danskere, 

der skal kunne træne i rene træningsmiljøer, 

hvor overarme, brystkasser og fedtprocent 

er udtryk for disciplin og dedikation snarere 

end forbudte og sundhedsskadelige genve-

je. Lige som forældre trygt skal kunne sende 

teenage børn ned i det lokale træningscenter 

uden bekymring for, om de unge mennesker 

bliver en del af et miljø med tvivlsomme rolle-

modeller og let adgang til dopingstoffer.

Russisk snyd – når virkeligheden 
overgår fantasien

I den internationale idrætsverden mødte 

 arbejdet for fair konkurrence og ren træning  

udfordringer i 2016. Virkeligheden overgik 

fantasien og kastede skygger på den inter-

nationale antidopingindsats, da Rusland som 

et uskønt ekko af koldkrigstidens doping-

programmer viste, at nogle stater fortsat  

er villige til at gøre sig store og utrolige 

 anstrengelser for at snyde sig til succes på 

den internationale idrætsscene. Rapporter 

afslørede, at Rusland gennem flere år har 

benyttet avancerede metoder for at omgå 

det internationale antidopingsystem. Posi-

tive doping prøver blev forvandlet til negative i 

 systemerne, ligesom ombyttede dopingprøver 

gennem låger i laboratorievægge og udskift-

ning af urin i prøvebægre tegnede sig som 

 billeder fra en dårlig fiktionsfilm, men desvær-

re viste sig at være smertelige fakta.

De ansvarlige russiske ledere og politikere 

krydrede bedraget ved gennem deres ageren  

og håndtering af omverdenens kritik samt 

deres benægtelser af den dokumenterede 

systemiske og statsorganiserede doping at 

sætte nye standarder for, hvor lavt respekten 

for idrætten, udøverne og antidopingarbejdet 

kan synke.

Fokus på good governance

Ruslands alvorlige brud på antidoping reglerne 

og den manglende vilje til at anerkende og 

rette  op på tingene samt internationale 

idrætsorganisationers efterfølgende tøven 

med sanktioner har aktualiseret og forstær-

ket behovet for god ledelse og forvaltning, 

den såkaldte good governance, i såvel anti-

doping- som idrætsverdenen – og i staterne 

kunne man tilføje.

Good governance er fundamentet for, at ADD 

kan udføre det arbejde, organisationen er sat 

i verden for at udføre, korrekt og på et trans-

parent grundlag med henblik på bl.a. at sikre 
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udøverne bedst muligt. Idrættens bidrag til 

antidopingarbejdet er afgørende, men erfa-

ringerne fra 2016 viser, at der på en række 

punkter er behov for øget uafhængighed, ikke 

mindst når idrætten for eksempel tager stil-

ling til dopingsanktioner.

Arbejdet med at forbedre ledelsen og forvalt-

ningen inden for antidopingområdet interna-

tionalt har derfor ligget højt på ADD’s dags-

orden i 2016. ADD har prioriteret at deltage 

aktivt i de internationale drøftelser for at 

bakke op om et ensrettet og stærkt antido-

pingsystem, der sikrer fair vilkår i interna tional 

konkurrence. Men også fordi ADD vurderer, at 

vi fra dansk side har noget at byde ind med. Vi 

tror på, at de værdier, vores arbejde bygger 

på, er rigtige, og vi tør derfor også melde klart 

ud over for omverdenen. Det er i den forbin-

delse en klar styrke, at der er en høj grad af 

konsensus i det danske idrætspolitiske land-

skab i forhold til f.eks. Ruslands forseelser.

Samarbejde fremmer  
forståelsen – og indsatsen

Arbejdet for fair konkurrence og ren træning 

i Danmark står stærkt i bekæmpelsen af både 

doping og matchfixing. En væsentlig årsag 

til den stærke danske indsats er det tætte 

 samarbejde mellem de mange aktører i og om-

kring idrætten. Det gælder blandt de mange  

aktører i og omkring idræts- og motions-

miljøerne, men som 2016 viste også i forhold 

til myndigheder og andre organisationer, hvis 

arbejde trækker tråde til både antidoping- 

og matchfixingindsatsen. Udfordringerne er 

komplekse, og en effektfuld indsats kræver 

derfor et bredt funderet samarbejde, som 

trækker på alle gode kræfter, kompetencer 

og fagligheder blandt aktørerne.

ADD mærker heldigvis stort engagement og 

samarbejdsvillighed. Det gælder for eksempel  

i samarbejdet og dialogen med idræt-

tens  organisationer og specialforbund om 

at fremme  dopingfri miljøer i dansk idræt. I 

Danmark fejer vi for egen dør. Det stiller os 

stærkt, når vi som i 2016 fra dansk side  træder 

frem og kæmper de danske udøveres  sag in-

ternationalt ved at påpege stærkt  kritisable 

 forhold i andre landes antidoping arbejde, og 

når vi  arbejder for reformer og styrkelse af 

det  internationale antidopingarbejde.

ADD har af Kulturministeriet fået til opgave 

at etablere og drive sekretariatet for den 

 nationale platform for bekæmpelse af match-

fixing. Samarbejde er afgørende, og den unikke  

danske platformskonstruktion har i 2016 

 fundet sine ben at stå på. Indgåelsen af en 

samarbejdsaftale mellem ADD og Rigspolitiet 

har været et vigtigt skridt i det arbejde.

Viljen til at imødegå dopingudfordringerne 

er tilsvarende stor, når vi i ADD ud fra et 
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sundheds mæssigt afsæt løbende er i dialog 

med de enkelte motions- og fitnesscentre, 

og når vi samarbejder med de øvrige aktører 

i branchen om at fremme ren træning. I den 

forbindelse har ADD i 2016 indgået nye, for-

bedrede og billigere samarbejdsaftaler med 

de kommercielle motions- og fitnesscentre 

og brancheorganisationen Dansk Fitness & 

Helse organisation (DFHO). 

Denne fælles indsats for rene motions- og 

 fitnessmiljøer har det erklærede sigte at 

forebygge, at motions- og fitnessglade dan-

skere lader sig friste til at tage risikofyldte 

smutveje, da brug af for eksempel steroider 

kan have sundhedsskadelige virkninger ikke 

kun kortsigtet, men også på den lange bane, 

som et ADD-støttet forskningsprojekt på 

Herlev Hospital i 2016 har dokumenteret.

Jeg vil benytte lejligheden til at kvittere for 

det store engagement og gode samarbejde 

med alle vores samarbejdspartnere og opfor-

dre til, at alle andre, som kan og vil bidrage til 

arbejdet for fair konkurrence og ren træning i 

idrætten og motionsmiljøet, melder sig under 

fanerne. Kun med en fælles indsats kan vi sikre 

fair konkurrence og ren træning – og dermed 

vise anerkendelse og respekt for de mange, 

som brænder for idrætten.

Mette Hartlev, bestyrelsesformand

Maj 2017



havde til formål at styrke bekæmpelsen af 

doping. 

ADD accepterede invitationen til at delta-

ge i en Pre Games Task Force. Sammen med 

fem andre nationale antidopingorganisatio-

ner, WADA og IOC var ADD med til at vurdere 

alle OL-deltagere på en række risikopara-

metre som idræt, niveau og forudgående 

kontrol program for at forbedre kontrollen af 

højrisiko udøvere forud for OL. 

Sammen med det internationale svømme-

forbund, FINA, deltog ADD og en række andre 

nationale antidopingorganisationer desuden i 

en målrettet kontrolindsats forud for OL, der 

skulle sikre ensrettet kontrol af alle top-8 

OL-svømmere. 

Whereabouts betyder opholdssted. Ud-

øvere, der indgår i en prioriteret testgrup-

pe, skal indberette oplysninger om deres 

whereabouts, herunder en daglig træffe-

tid på 60 minutter, hvor de kan lokaliseres 

til dopingkontrol uden for konkurrence.

Hvad er whereabouts?
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OL OG PL -  
DANSKE UDØVERE PÅ 
MEDALJEJAGT

De danske deltagere ved de olympiske og para-

lympiske lege i Rio 2016 kæmpede og vandt et 

rekordhøjt antal medaljer til Danmark. OL- og 

PL-året havde også indflydelse på ADD’s ind-

sats i første del af 2016 frem mod legene.

ADD gennemførte målrettet kontrol, der 

 sikrede, at alle OL-deltagere var testet uden 

for konkurrence inden OL. Indsatsen inklude-

rede flere ekstraanalyser, rejser til udlandet 

for at gennemføre kontrol på udøverne uden 

for konkurrence og ekstra blodprøver. 

Samtidig øgede ADD informationsindsatsen 

med en særlig temaside på hjemmesiden og 

udsendelse af et informationsbrev målret-

tet alle potentielle deltagere ved OL og PL og 

 deres støttepersonale. 

Centralt for hele indsatsen var sikringen af 

udøverne gennem såvel kontrol som informa-

tion om antidopingforpligtelser med henblik at 

undgå utilsigtede overtrædelser af reglerne. 

ADD med i OL-forberedelser

ADD ønsker at bidrage med viden og erfaring 

i de internationale sammenhænge, hvor det 

 giver mening. Derfor tog ADD forud for OL del 

i to internationale antidopinginitiativer, der 



Tæt samarbejde med 
specialforbund

Samarbejdet med DIF, Team Danmark og 

 special forbundene under DIF får ekstra op-

mærksomhed i OL-år. Men samarbejdet med 

især specialforbundene er kontinuerligt og af-

gørende for ADD’s løbende antidoping indsats 

– særligt på det forebyggende område. 

Det gælder tilrettelæggelsen af indsatsen 

i de enkelte idrætter. Special forbundenes 

kendskab til og tilbagemeldinger om deres  

idræt, træningsmønstre, udøvere og støtte-

personale kan bidrage til en målrettet 

 kontrol-  og forebyggelsesindsats, hvor ADD 

tilpasser og justerer i forhold til hver enkelt 

idræt. Samtidig  er specialforbundene en vigtig  

bro bygger fra ADD til foreninger, udøvere og 

støtte personale.

Informationsmøder for alle specialforbund, 

nyt informationsmateriale samt en række  

individuelle møder med specialforbund i 

risiko idrætter og i forbund med prioritere-

de udøvere  er blandt eksemplerne på ADD’s 

 aktiviteter for specialforbundene i 2016.

En gruppe af landets eliteudøvere er 

udtaget til den nationale prioriterede 

testgruppe. Udøvere i denne gruppe 

er forpligtet til at indberette såkaldte 

whereabouts- oplysninger . 

ADD vurderer, hvilke udøvere der indgår 

i den nationale prioriterede testgruppe 

på baggrund af en række faktorer som 

niveau og krav til fysisk formåen i deres 

idræt. ADD udvælger udøvere i priori-

teret testgruppe i dialog med special-

forbundene, der har et grundlæggende 

kendskab til deres udøvere og idræt.

Danske udøvere kan også indgå i en prio-

riteret testgruppe i deres interna tionale 

specialforbund Nogle er derfor både 

 prioriterede i ADD og deres interna-

tionale specialforbund. Udøvere får 

 direkte information, hvis de er en del af 

en priori teret testgruppe.

Prioriterede udøvere
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NÅR EN STAT UNDERSTØTTER 
EN DOPINGKULTUR

2016’s afsløringer af statsorganiseret doping 

i Rusland satte deres præg på ADD’s arbejde.  

Tre uafhængige WADA-rapporter påviste  

markante omgåelser af det internatio-

nale antidopingssystem fra russisk side med 

 eksempler som snyd med positive prøver og 

udskiftning af urinprøver.

Med afsløringerne fulgte uro i det interna-

tionale idrætslandskab, som også forplantede 

sig til Danmark. 

ADD gav klart udtryk for, hvilke konsekven-

ser afsløringerne burde have: Udelukkelse af 

Rusland fra de forestående lege i Rio. ADD’s 

 udmelding skete ud fra betragtningerne om, 

at en sådan omgåelse af antidopingsystemet 

og idrættens etiske regler bør have betyde-

lige konsekvenser, og at udøverne skal sikres 

fair konkurrencevilkår. 

ADD’s holdning fik opbakning fra DIF og Kultur-

ministeriet, hvor den daværende kulturmi-

nister Bertel Haarder tog initiativ til en dekla-

ration vedrørende Rusland underskrevet af 

sportsministrene fra andre europæiske lande.  

Samarbejde mellem nationale 
antidopingorganisationer

Da dønningerne havde lagt sig oven på beslut-

ningerne om, hvorvidt russiske udøvere kunne 

deltage ved OL og PL, var ADD med i de første 

initiativer til at diskutere forbedringer af det 

internationale antidopingsystem. 

ADD var vært ved den såkaldte ’NADO Leaders 

Summit’, der fandt sted i København i august 

2016 med repræsentation fra 17 nationale 

antidopingorganisationer fra hele verden. 

Lederne diskuterede antidopingindsatsen og 

fandt fælles fodslag om en række konkrete 

forslag til reformer, som peger i retning af en 

styrkelse af antidopingsystemet. De såkaldte 

’Copenhagen Reform Proposals’ har siden ind-

gået som et indspil til fremtidens antidoping-

arbejde i forskellige internationale idræts-

politiske sammenhænge.

Kompromittering af data 

I halen på Rusland-afsløringerne fulgte en 

række forsøg fra hackergruppen Fancy Bear 

på ulovligt at skaffe sig adgang til data hos 

forskellige antidopingorganisationer. 

Det lykkedes uretmæssigt gruppen at skaffe 

sig adgang til en del af WADA’s internetbase-

rede databasesystem, ADAMS, og en række 

mails i WADA og USADA. 

Dette fik konsekvenser for danske udøvere, da 

Fancy Bear efterfølgende valgte at offentlig-

gøre en række danske OL-medaljetageres 

medicinske dispensation, TUE (læs mere om 

TUE på side 13).

Når danske udøvere viser tillid til antidoping-

systemet, må systemet også beskytte de 

informationer, udøverne indleverer. ADD så 

derfor med allerstørste alvor på lækken af de 

danske udøveres personlige medicinske data. 

ADD valgte i dialog med udøverne og deres 

specialforbund at anmelde lækken af data til 

politiet.
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Ved NADO Leaders Summit i København 

i august 2016 tilsluttede deltagerne fra 

de nationale antidopingorganisationer sig 

 dokumentet ’Copenhagen Reform Proposals’ 

med en række konkrete reformforslag til det 

inter nationale antidopingsystem. 

Størstedelen af reformforslagene havde 

ledel se og forvaltning på antidopingområdet 

som omdrejningspunkt – det såkaldte good 

governance. 

Blandt de konkrete forslag var øget uafhæn-

gighed i WADA’s beslutningsorganer. Også en 

styrkelse af WADA var blandt forslagene, hvor 

lederne fra de nationale antidopingorganisa-

tioner lagde op til, at WADA skal have mandat 

til at sanktionere en stat, hvis en situation 

 tilsvarende den i Rusland igen skulle opstå.

Copenhagen Reform 
Proposals

Digitale indbrudstyve

2016 bød på eksempler, hvor informationer 

blev kompromitteret, da kriminelle hacker-

grupper ulovligt skaffede sig adgang til 

data hos bl.a. WADA og den amerikanske 

antidoping organisation, USADA. 

I 2016 fortsatte ADD indsatsen med at 

 optimere sikkerhedsniveauet – herunder it-

sikkerheden. Hændelserne i andre antidoping-

organisationer bekræftede behovet og de 

ressourcemæssige prioriteringer fra ADD’s 

side i forhold til at sikre sine data. 



#12    Anti Doping Danmark

Kontrol er en kerneydelse i ADD’s antidoping-

indsats. Det gælder i det daglige arbejde med 

at bekæmpe og forebygge brug af  doping, 

men også ved særlige begivenheder som 

 sommerens OL, hvor ADD var repræsente-

ret med fire kontrollanter og en observatør i 

 WADA’s  uafhængige observatørgruppe. 

Valget af ADD som deltager i observatør-

gruppen var en betydelig anerkendelse af 

ADD’s arbejde og troværdighed. Samtidig var 

indsatsen en mulighed for at bidrage til udvik-

lingen af det internationale antidopingarbejde 

og at blive klogere på kontrol i forbindelse 

med en event, hvor et massivt antal doping-

test gennemføres og analyseres. 

Ansigtet udadtil

ADD’s kontrollanter i konkurrenceidrætten og 

fitnesskonsulenter på motions- og fitness-

området er vigtige repræsentanter for ADD 

og organisationens primære ansigt udadtil. 

Når udøvere – fra OL-medaljetagere til motio-

nister – er i kontakt med ADD, er det ofte kon-

trollanter og fitnesskonsulenter, de møder. 

Grundlæggende er procedurerne de samme,  

når kontrollanter og fitnesskonsulenter 

gennem fører kontrol blandt idrætsaktive i 

Danmark, men deres øvrige funktioner adskil-

ler sig fra hinanden.

Kontrollanterne gennemfører som udgangs-

punkt altid kontrol, når de er ude i idræt-

ten. Kontrollen kan foregå både i og uden for 

konkur rence. I alt gennemførte kontrollanter-

ne næsten 1.700 prøver i idrætten i 2016.

KONTROL OG 
FOREBYGGELSE - EN 
KERNEOPGAVE

ADD har et korps af kontrollanter og fitness-

konsulenter, der varetager dopingkontrol i 

konkurrenceidrætten samt fitnessbesøg og 

dopingkontrol på fitnessområdet.

ADD har 34 kontrollanter i konkurrenceidræt-

ten, der er uddannet til at gennemføre kontrol 

med urin- og blodprøve. 

ADD har otte fitnesskonsulenter, der gen-

nemfører fitnessbesøg i landet motions- og 

fitnesscentre. I tilfælde, hvor fitnesskonsu-

lenterne vurderer, at der er relevante per-

soner at udtage til kontrol, gennemfører de 

dopingkontrol med urinprøve.

Kontrollanter og fitnesskonsulenter udfører 

dopingkontrol og fitnessbesøg på deltid. 

Kontrol og fitnessbesøg

Fitnesskonsulenterne gennemfører i mod-

sætning til kontrollanterne ikke altid  kontrol, 

når de er på besøg i landets kommercielle 

og foreningsbaserede motions- og fitness-

centre. Her er forebyggelse og dialog centrale 

elementer, og kontrollen bliver brugt som et 

værktøj i den samlede indsats. Af fitness-

konsulenternes godt 1.200 besøg i landets 

motions- og fitnesscentre havde tre fjerde-

dele alene fokus på dialog og forebyggelse, 

mens en fjerdedel af besøgene blev suppleret 

af kontrol.
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Nogle udøvere kan have sygdomme eller lidel-

ser – kroniske eller midlertidige – der kræver 

medicinsk behandling med præparater eller 

metoder, der er forbudt i henhold til doping-

listen. For at dette ikke skal være en hindring 

for at deltage i konkurrenceidræt, er der mu-

lighed for at få en medicinsk dispensation – en 

såkaldt TUE (Therapeutic Use Exemption). 

For at få en TUE skal udøveren leve op til 

en række krav. Udøveren skal have en vel-

dokumenteret diagnose, og den medicinering, 

udøveren får, skal alene bringe udøverens 

 fysik tilbage til normalniveau, så udøveren ikke 

opnår en uretmæssig fordel som følge af sin 

 behandling.

Om man skal søge TUE på forhånd eller ej 

 afhænger af udøverens alder, niveau, idræt 

og præparatets dopingkategori. Det er  altid 

 muligt at kontakte ADD i forbindelse med 

tvivlsspørgsmål om TUE. 

ADD’s uafhængige TUE-komité bestående af 

fire speciallæger vurderer på baggrund af 

den dokumenterede diagnose, om den enkel-

te udøver kan få en TUE. Der kan være andre 

krav, hvis TUE’en skal gives i regi af et inter-

nationalt specialforbund. 

Medicinsk dispensation - TUE
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#RENTRÆNING  
- RESULTATER UDEN 
FORBUDTE GENVEJE

ADD rullede i 2016 #ren-kampagnen ud på 

motions- og fitnessområdet med henblik på 

at skabe opmærksomhed om, at man kan opnå 

mærkbare og synlige træningsresultater uden 

brug af forbudte stoffer. Omdrejningspunktet 

for kampagnen er hashtaggene #RenTræning, 

#RenStyrke og #RenDedikation, som tre træ-

ningsprofiler har ført ud på sociale medier. 

Profilerne træner rent, seriøst og med fokus 

på resultater som den målgruppe af aktive, 

ADD forsøger at nå med kampagnen. 

For og ikke imod

Nogle grupper i fitnessmiljøerne associe-

rer antidopingarbejdet med forbud – alt det 

man ikke må. Med #ren-kampagnen har ADD 

grundlæggende forsøgt at vende billedet på 

hovedet ved i stedet at være for den rene 

træning i indsatsen mod motionsdoping: At 

skabe en platform, hvor de træningsaktive 

har mulighed for med hashtaggene at blive en 

del af et onlinefællesskab, der handler om at 

skabe  og vise træningsresultater uden brug 

af doping . 

ADD har ønsket at træde i baggrunden og i 

stedet skabe en brugerdrevet kampagne med 

profilerne som formidlere af budskaberne. 

Valget om en brugerdrevet kampagne er ta-

get for at skabe ejerskab i målgruppen og for 

at understøtte troværdigheden i budskabet. 

ADD har modtaget midler fra Sundheds-

ministeriets ’Pulje for sundhedsfremme og 

sygdomsforebyggelse’ til det forebyggende 

 arbejde i motions- og fitnessmiljøet, herunder 

til at gennemføre #ren-kampagnen. 
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Målrettet kontrol rammer plet

Når ADD besøger landets motions- og fitness-

centre, udtager fitnesskonsulenterne kun de 

personer til kontrol, de vurderer potentielt 

har taget forbudte stoffer. 

Den målrettede kontrol sker med henblik på 

at fjerne dårlige rollemodeller i centrene, og 

de senere års indsats bekræfter, at fitness-

konsulenterne formår at spotte de fitness-

medlemmer, som har taget forbudte stoffer. 

ADD gennemførte  i 2016 1.234 besøg, og ved 

308 af besøgene var der relevante personer 

at indkalde til kontrol. Halvdelen af indkaldel-

serne resulterede i en dopingsag.

ADD ønsker at samarbejde med flest  mulige 

motions- og fitnesscentre om dopingfri 

 træningsmiljøer. Derfor har ADD prioriteret 

en prisnedsættelse på samarbejdsaftaler for 

at imødekomme prisbarrieren for centre, hvis 

eneste udfordring har været prisen. 

Fra 2017 falder prisen for en almindelig sam-

arbejdsaftale direkte med ADD eller gennem 

Dansk Fitness & Helse Organisation, ligesom 

en generel prisdifferentiering gør det muligt 

for centre med meget lav risiko at få en redu-

ceret pris, hvis de lever op til specifikke krav. 

Ud over prisændringen betyder de nye  aftaler 

en øget professionalisering af sagsgangene  

i forbindelse med konkrete dopingsager, 

 ligesom det løbende samarbejde og dialogen 

 mellem centrene og ADD i de nye aftaler i end-

nu større grad bliver fremhævet.

Nye samarbejdsaftaler med motions- og fitnesscentre

Resultaterne af kontrolindkaldelser



ERHVERVSSKOLEELEVER  
I RISIKOGRUPPEN

Eleverne på en række af landets erhvervs-

skoler var i 2016 omdrejningspunkt for en 

 særlig oplysningsindsats fra ADD’s side. 

 Afsættet var resultater fra undersøgel-

sen ’Ungeprofilen 2014’ (Statens Institut for  

 Folkesundhed), der viste, at erhvervsskole-

elever i betydeligt større udstrækning end 

gymnasieelever har erfaring med at bruge 

dopingmidler. 

Konkret udmøntede indsatsen sig i besøg 

på erhvervsskolerne. Besøgene tog afsæt i 

 materialerne fra ADD’s #ren-kampagne med 

fokus på, hvordan man kan opnåe  træningsmål 

på en ren og sund måde. Derfor deltog de 

tre fitnessprofiler fra #ren-kampagnen ved 

 arrangementerne med konkrete træningsråd 

til de unge og som inspi ration til, at man godt 

kan opnå resultater uden brug af forbudte 

motions dopingstoffer. 

Skræddersyede besøg

I 2016 har skoler med interesse for sundhed 

haft førsteprioritet for at få g jort de første 

erfaringer om, hvordan ADD bedst gennem-

fører besøgene på skolerne. Besøgene har 

været skræddersyet efter de muligheder, øn-

sker og behov, der har været fra den enkelte 

skoles side. Skolerne har indgående kendskab 

til deres egen skole, og hvordan et ADD-besøg 

bedst fungerer i netop deres regi. 

Mod slutningen af 2016 satte ADD sig 

 sammen med Dansk Firmaidrætsforbund, 

der også har sundhedsindsatser på en række 

erhvervs skoler, med henblik på at se på  mulige 

samarbejds flader. De to organisationers 

 udgangspunkt og fokus i sundhedsindsatsen 

varierer, men der er snitflader, hvor det er 

oplagt at bringe hinandens kompetencer i spil. 

Et konkret initiativ har været en fælles stand 

ved DM i Skills i begyndelsen af 2017 – hånd-

værkernes DM – der sætter fokus på sund 

træning. 

Erhvervsskoleprojektet blev lanceret i 2016 og 

løber til og med 2017. Projektet har modtaget 

støtte fra Kulturministeriets ’Pulje til sund-

hedsfremmende initiativer’.



STEROIDBRUG HAR 
LÆNGEREVARENDE 
KONSEKVENSER
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Mens der i nogen tid har været indikationer 

på længerevarende konsekvenser ved brug 

af anabole androgene steroider (AAS), har 

reel videnskabelig viden været savnet. I 2016 

præsenterede forskere fra Herlev Hospital 

de første resultater af et stort studie blandt 

nuværende og tidligere mandlige brugere af 

AAS, som dokumenterer, hvad der sker i krop-

pen efter endt brug af AAS.

Bivirkninger kan vare i årevis

De første resultater fra studiet viste, at brug 

af AAS kan hæmme kroppens egen produktion 

af testosteron i op til flere år efter, at brugen 

af steroider er indstillet. Resultaterne indike-

rer yderligere, at nogle mænd måske ikke gen-

vinder deres normale testosteronniveau. 

En del af mændene oplever bivirkninger som 

træthed, nedsat sexlyst, impotens og depres-

sion - symptomer som kan knyttes til nedsat 

testosteronniveau. Yderligere viser studiet, 

at der ikke nødvendigvis er sammenhæng 

mellem den indtagede mængde AAS og konse-

kvenserne. 

Projektet, der har høstet international op-

mærksomhed, har modtaget støtte fra ADD’s 

forskningspulje, og resultaterne er med til at 

skabe et stærkt vidensgrundlag for ADD’s ar-

bejde for ren træning.



ADD varetager på bemyndigelse fra Kulturmi-

nisteriet funktionen som sekretariat for den 

nationale platform for bekæmpelse af match-

fixing. Med i platformen er Danmarks Idræts-

forbund, Dansk Boldspil-Union, Danske Spil, 

Danish Online Gambling Association, Rigs-

politiet, Rigsadvokaturen, Spillemyndigheden 

og Kulturministeriet. ADD har i 2016 modta-

get en million kroner af Kulturministeriet til 

etablering af sekretariatet for platformen. 

Synergi i indsatsen mod doping 
og matchfixing

Placeringen af sekretariatet for den natio-

nale platform til bekæmpelse af matchfixing 

i ADD, der ellers alene har beskæftiget med 

bekæmpelse af doping, har givet mulighed for 

at arbejde med de synergier, der er mellem 

indsatsen på begge områder. 

Inden for både antidopingarbejdet og bekæm-

pelsen af matchfixing og anden uetisk adfærd 

indgår eksempelvis indberetning, efterforsk-

ning og efterretning som centrale redskaber. 

Sig noget, hvis du ser noget!

Ser eller hører du om matchfixing eller anden 

uetisk adfærd i idrætten, kan du indberette 

din viden til Stop Matchfixing-hotlinen – via 

www.stopmatchfixing.dk, appen Stop Match-

fixing eller telefon 70 70 70 94. 
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FÆLLES INDSATS 
MOD MATCHFIXING

I 2016 lød startskuddet til ADD’s sekretariats-

funktion for den nationale platform for 

 bekæmpelse af matchfixing. Platformen for-

ener kræfterne fra forskellige typer af orga-

nisationer i en fælles indsats mod matchfixing. 

ADD varetager som sekretariat bl.a. koor-

dinering, indsamling af indberetninger samt 

vurdering og videresendelse af sager til de 

relevante organisationer. 

Forrest i feltet

Danmark har i international sammenhæng 

været med helt fremme i arbejdet med at 

etablere en national platform til bekæmpelse 

af matchfixing. 

Andre lande har derfor skelet til Danmark for 

de første erfaringer med arbejdet. Dette har 

resulteret i oplæg for og møder med andre 

integritetsorganisationer, myndigheder og 

idrætsorganisationer fra en række forskellige 

lande rundt i verden, der har ønsket at ind-

drage de danske erfaringer i  deres match-

fixingindsats. 



ADD bidrog i 2016 til kampagnen ’Sig noget, 

hvis du ser noget’, der havde til formål at 

 skabe opmærksomhed omkring matchfixing 

og informere om indberetningsmulighederne 

på Stop Matchfixing-hotlinen. 

I kampagnen deltog ambassadører for indsat-

sen mod matchfixing fra idrætterne fodbold, 

håndbold, ishockey, tennis og badminton. 

Topklubber fra alle fem idrætter deltog i 

en stor synlighedskampagne, hvor hold og 

spillere fik taget et holdfoto med et Stop 

Matchfixing- skilt i efteråret 2016. Holdfoto-

ene skabte stor opmærksomhed på de sociale 

medier, hvor såvel klubber som udøvere hjalp 

med at sprede billederne. 

Ligeledes medvirkede udvalgte ambassadører 

i en kampagnevideo. 

Afsenderne af kampagnen var ADD, Kultur-

ministeriet, Danmarks Idrætsforbund, Dansk 

Boldspil-Union og Danske Spil.

#stopmatchfixingdk
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Et vigtigt skridt i arbejdet med at optimere 

efterforsknings- og efterretningsindsatsen i 

ADD har været etablering af dialog med andre 

myndigheder og organisationer. På baggrund 

af dette faldt den første formelle samar-

bejdsaftale på plads med Rigspolitiet i 2016.

Aftalen formaliserer samarbejdet mellem de 

to myndigheder og imødekommer de juridiske 

krav, der stilles for at kunne samarbejde om 

f.eks. udveksling af informationer, herunder 

persondata. 

Konkret åbner aftalen mulighed for at målret-

te og koordinere de to myndigheders indsats 

mod f.eks. organiseret og økonomisk krimina-

litet inden for ADD’s områder, ligesom ADD og 

politiet kan udveksle informationer om bl.a. 

fremgangsmåder og mistænkte.

Højere sikkerhedsniveau

Samarbejdsaftalen er bl.a. g jort mulig af, at 

ADD har opgraderet sikkerheden yderligere. 

Det gælder den fysiske sikkerhed og pro-

cedurer, men også mere formelt i forhold 

til at ADD-medarbejderne i 2016 alle blev 

sikkerheds godkendt med hjælp fra PET. 

Øget efterforskningsindsats

Samarbejdsaftaler er centrale for ADD’s 

efter forsknings- og efterretningsarbejde, 

som har fået øget fokus i 2016. Erfaringerne 

har over de senere år vist, at dopingkontrol 

ikke gør det alene, hvis man ønsker at bekæm-

pe doping. Uanset om det gælder statsorga-

niseret doping i Rusland eller salg af steroider 

i det lokale fitnesscenter, er der behov for en 

mere helhedsorienteret tilgang til doping-

bekæmpelsen. Det betyder, at forebyggelses- 

og kontrolindsatsen bliver suppleret af efter-

forskning og efterretning.

Konkret har det udmøntet sig i ansættelsen af 

en efterforskningsmedarbejder, der beskæf-

tiger sig med efterforskning og efterretning 

inden for såvel doping som matchfixing. 

Informationer får ADD bl.a. fra de to indberet-

ningslinjer, ’Stop Matchfixing’ og ’Stop Doping’, 

gennem dialog med forbund, fra kontrol-

statistikker og andre kilder til information. 

Informationerne bliver lagret i en database, 

og sammen med relevant software bliver det 

muligt at afdække mønstre på baggrund af de 

indsamlede informationer. 

ØGET SAMARBEJDE 
MED POLITIET
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Plads i WADA-panel

NYE METODER TIL 
DOPINGKONTROL
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I slutningen af 2016 fik ADD i samarbejde 

med Institut for Idræt og Ernæring ved 

 Københavns Universitet og Norges Labora-

torium for Dopinganalyse tilsagn om støtte 

fra Innovationsfonden til et erhvervs-ph.d.-

projekt. 

Forskningsprojektet skal over de kommende 

tre år udvikle brugen af såkaldte dried blood 

spots til dopingprøver og -analyse. Ved dried 

blood spots får personen, der skal testes, et 

prik i fingeren, hvorfra en dråbe blod over-

føres til et stykke papir. Denne tørre blod-

dråbe kan derefter analyseres for forbudte 

stoffer. 

Endnu er teknikken under udvikling, og konkret 

skal projektet se nærmere på, hvordan man 

bedst behandler blodet inden analyse, ligesom 

projektet undersøger, hvordan man identi-

ficerer de relevante dopingstoffer insulin, 

testos teron og clenbuterol. 

Med projektet håber ADD at udvikle metoder-

ne til dopingkontrol, så det potentielt i frem-

tiden bliver lettere og mindre intimiderende 

at afgive en dopingprøve.

ADD har med en plads i WADA’s Project Review 

Panel øget sin indflydelse i det inter nationale 

antidopingarbejde. Panelet vurderer alle 

forskningsansøgninger, som WADA modtager, 

og indstiller relevante ansøgninger til WADA’s 

Health Medical and Research Committee.

Deltagelsen i panelet giver mulighed for at 

få indsigt i den forskning, der finder sted på 

antidopingområdet internationalt.



IT OG SIKKERHED - SIKRING 
AF ADD’S ARBEJDE

It- og sikkerhedsniveauet i ADD har høj prio-

ritet. I 2016 fik it og sikkerhed derfor ekstra 

opmærksomhed, og der er tilført øgede res-

sourcer til opgradering. 

Formålet har været at understøtte ADD’s 

myndighedsrolle, hvor organisationen har 

fået øgede beføjelser med bl.a. tildelingen af 

funktionen som sekretariat for den nationale 

platform for bekæmpelse af matchfixing samt 

øget efterforsknings- og efterretningsfokus. 

Det har skærpet de krav, som ADD selv og 

omverdenen stiller til sikkerheden.

Sikring af data

ADD håndterer udøveres informationer og 

data, der er relevante for antidoping- og 

matchfixingindsatsen. I takt med udviklingen 

af it- og sikkerhedsområdet er det vigtigt for 

ADD løbende at holde organisationen opdate-

ret og opgradere, så data om kontrol, infor-

mation om udøvere og indberetninger fortsat 

opbevares korrekt og forsvarligt. 

Der er ud over PET-sikkerhedsgodkendelse af 

samtlige medarbejdere gennemført en række 

konkrete it- og sikkerhedstiltag, der har høj-

net organisationens sikkerhed og viden samt 

øget bevidstheden om procedurer blandt 

medarbejderne. 
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Regnskab 2016
RESULTATOPGØRELSE   Note 2016 Budget 2016 2015

  i t.kr. i t.kr. i t.kr.

INDTÆGTER    

     

Tilskud, Kulturministeriet   18.642 18.200 17.041

Tilskud, ISM oplysning og forebyggelse   0 0 17

Tilskud, SUM 2015/2017  1 570 570 600

DFHO Fitnesscentre   1.395 1.400 1.399

KUM Kommuneprojekt (satspuljemidler)  2 10 0 300

Tilskud, KUM Motion/Fitness 2013/2014  3 32 0 144

Tilskud, KUM Bekæmpelse af matchfixing  4 683 0 0

Tilskud, KUM Erhvervsskoleprojekt  5 214 0 0

Tilskud, KUM Fitnessdatabase  6 477 0 0

Øvrige indtægter 1.571 1.600 1.849

Indtægter i alt   23.594 21.770 21.350

     

OMKOSTNINGER    

     

Bestyrelsen 7 359 348 274

Administration 8 3.944 3.745 3.621

Kontrolvirksomhed 9 13.243 11.495 11.240

Oplysning og forebyggelse 10 4.910 4.440 3.898

Medicin/TUE 11 177 230 256

Forskningsvirksomhed 12 239 500 303

Kvalitetssystem og -ledelse 13 110 90 83

Internationalt arbejde 14 144 200 175

Anmeldelse og indbringelse af sager 15 1.474 1.675 812

Bekæmpelse af matchfixing 16 421 175 0

Omkostninger i alt   25.021 22.898 20.662

Årets resultat    -1.427 -1.128 688 

Disponering

Overført til egenkapital   -1.427 -1.128 688
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 BALANCE  Note 2016 2015

  i t.kr. i t.kr.

AKTIVER    

     

Omsætningsaktiver    

Tilgodehavender

Tilgodehavende, debitorer 144 282

Forudbetalt 117 135

Tilgodehavender, diverse 78 20

Tilgodehavender i alt 339 437

Likvide beholdninger 5.219 6.003

Omsætningsaktiver i alt 5.558 6.440

AKTIVER I ALT 5.558 6.440 

     

PASSIVER    

Egenkapital    

Egenkapital, primo 2.220 1.532

Overført resultat -1.427 688

Egenkapital i alt 793 2.220

Kortfristede gældsforpligtelser    

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.703 1.789

Forudbetalt tilskud

- Kulturministeriet Motion/Fitness 2013/2014 0 32

- Kulturministeriet Erhvervsskoleprojekt 335 0

- Kulturministeriet Fitnessdatabase 194 0

- Kulturministeriet Bekæmpelse af matchfixing 317 0

- Kulturministeriet Kommuneprojekt (satspuljemidler) 375 0

Feriepengeforpligtelse 1.012 778

Anden gæld 829 1.621

Gældsforpligtelser i alt 4.765 4.220

     

PASSIVER I ALT   5.558 6.440
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STATISTIK

KVINDER MÆND

I konkurrence I konkurrence 
total

Uden for konkurrence Uden for 
konkurrence 

total

Total I konkurrence I konkurrence
total

Uden for konkurrence Uden for 
konkurrence 

total

Total Hovedtotal

Idræt Blod Blodpas Urin Blod Blodpas Urin Blod Blodpas Urin Blod Blodpas Urin

Amerikansk 
fodbold

23 23 22 22 45 45

Atletik 32 32 3 10 15 28 60 32 32 4 11 22 37 69 129

Badminton 2 2 5 5 10 12 3 3 13 14 27 30 42

Basketball 17 17 17 17

Boksning 1 1 1 4 4 4 10 14 18 19

Bordtennis 1 1 1 3 3 3 4

Brydning 8 8 5 9 14 22 22

Cykling 5 5 4 5 9 18 23 1 106 107 3 61 71 135 242 265

Dans 2 2 2 2 2 2 4

Dart 1 1 1 2 2 2 3

Fodbold 98 98 10 71 81 179 179

Fægtning 1 1 1 1 1 1 2

Golf 2 2 2 5 5 1 1 6 8

Gymnastik 2 2 2 2 2 2 4

Håndbold 14 14 8 8 22 42 42 15 61 76 118 140

Ishockey 7 7 7 38 38 6 30 36 74 81

Judo 2 2 2 2 4 4 4 4 8

Kano/kajak 4 4 6 8 11 25 29 8 8 5 3 9 17 25 54

Karate 3 3 3 3 3 3 6

Kickboxing 2 2 2 11 11 11 13

Klatring 3 3 3 3

Motocross 8 8 8 8

Orienteringsløb 1 5 6 2 3 5 11 3 3 3 6 9 12 23

Ridning 4 4 4 2 2 2 6

Roning 6 6 11 19 30 36 5 5 1 14 24 39 44 80

Rugby 26 26 19 19 45 45

Sejlsport 1 1 1 1 2 4 4 4 6

Skydning 1 1 1 2 2 2 3

Squash 4 4 4 4

Styrkeløft 7 7 6 8 14 21 16 16 6 35 41 57 78

Surfing 1 1 1 1

Svømning 2 2 9 20 28 57 59 18 18 1 9 22 32 50 109

Taekwondo 1 1 1 1 2 3 3 3 3 6 8

Tennis 1 2 2 5 5 5

Triatlon 1 18 19 4 16 27 47 66 29 29 2 23 51 76 105 171

Volleyball 12 12 1 5 6 18 18

Vægtløftning 6 6 1 12 13 19 23 23 6 3 32 41 64 83

Hovedtotal 0 2 119 121 34 79 164 277 398 0 1 563 564 69 140 525 734 1.298 1.696

Dopingkontrol

Elite- og konkurrenceidræt 

I regi af ADD’s testprogram 2016 er der gennemført 685 dopingtest i konkurrence og 1.011 uden for konkurrence. I alt 1.696 dopingtest. 
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KVINDER MÆND

I konkurrence I konkurrence 
total

Uden for konkurrence Uden for 
konkurrence 

total

Total I konkurrence I konkurrence
total

Uden for konkurrence Uden for 
konkurrence 

total

Total Hovedtotal

Idræt Blod Blodpas Urin Blod Blodpas Urin Blod Blodpas Urin Blod Blodpas Urin

Amerikansk 
fodbold

23 23 22 22 45 45

Atletik 32 32 3 10 15 28 60 32 32 4 11 22 37 69 129

Badminton 2 2 5 5 10 12 3 3 13 14 27 30 42

Basketball 17 17 17 17

Boksning 1 1 1 4 4 4 10 14 18 19

Bordtennis 1 1 1 3 3 3 4

Brydning 8 8 5 9 14 22 22

Cykling 5 5 4 5 9 18 23 1 106 107 3 61 71 135 242 265

Dans 2 2 2 2 2 2 4

Dart 1 1 1 2 2 2 3

Fodbold 98 98 10 71 81 179 179

Fægtning 1 1 1 1 1 1 2

Golf 2 2 2 5 5 1 1 6 8

Gymnastik 2 2 2 2 2 2 4

Håndbold 14 14 8 8 22 42 42 15 61 76 118 140

Ishockey 7 7 7 38 38 6 30 36 74 81

Judo 2 2 2 2 4 4 4 4 8

Kano/kajak 4 4 6 8 11 25 29 8 8 5 3 9 17 25 54

Karate 3 3 3 3 3 3 6

Kickboxing 2 2 2 11 11 11 13

Klatring 3 3 3 3

Motocross 8 8 8 8

Orienteringsløb 1 5 6 2 3 5 11 3 3 3 6 9 12 23

Ridning 4 4 4 2 2 2 6

Roning 6 6 11 19 30 36 5 5 1 14 24 39 44 80

Rugby 26 26 19 19 45 45

Sejlsport 1 1 1 1 2 4 4 4 6

Skydning 1 1 1 2 2 2 3

Squash 4 4 4 4

Styrkeløft 7 7 6 8 14 21 16 16 6 35 41 57 78

Surfing 1 1 1 1

Svømning 2 2 9 20 28 57 59 18 18 1 9 22 32 50 109

Taekwondo 1 1 1 1 2 3 3 3 3 6 8

Tennis 1 2 2 5 5 5

Triatlon 1 18 19 4 16 27 47 66 29 29 2 23 51 76 105 171

Volleyball 12 12 1 5 6 18 18

Vægtløftning 6 6 1 12 13 19 23 23 6 3 32 41 64 83

Hovedtotal 0 2 119 121 34 79 164 277 398 0 1 563 564 69 140 525 734 1.298 1.696

De ti mest testede idrætsgrene var: Cykling (265), Fodbold (179), Triatlon (171), Håndbold (140), Atletik (129), Svømning (109), Vægtløftning 

(83), Ishockey (81), Roning (80) og Styrkeløft (78).
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STATISTIK

Motions- og fitnesscentre
 
ADD gennemførte i 2016 i alt 1.234 besøg i landets motions- og fitnesscentre. I forbindelse med en fjerdedel (308) af besøgene 
blev der gennemført kontrol af én eller flere personer. 

383 personer blev indkaldt til kontrol i forbindelse med besøgene. Heraf resulterede halvdelen af indkaldelserne i en dopingsag 
som følge af en positiv prøve, eller at den indkaldte undlod at medvirke til kontrollen. 

Undladelser Positive Sager i alt

Foreninger (DIF, DGI og Firmaidrætten) 3 1 4

Kommercielle centre 100 87 187

Total 103 88 191

Forebyggelses- 
og dialogbesøg

Forebyggelses- og dialogbesøg 
inkl. dopingkontrol

Indkaldte* Besøg i alt

Foreninger  
(DIF, DGI og Firmaidrætten)

190 15 27 205

Kommercielle centre 736 293 356 1.029

Total 926 308 383 1.234

* Flere kan være indkaldt i forbindelse med hver kontrol. Antallet af indkaldte er derfor højere end antal besøg inkl. dopingkontrol.

Medicinsk dispensation - TUE
 
ADD har i 2016 udstedt 96 medicinske dispensationer, såkaldte TUE (Therapeutic Use Exemption). Dispensationer til udøvere på 
internationalt eliteniveau udstedes i de internationale specialforbund, hvorfor disse ikke fremgår af nedenstående skema. 

Indholdsstof Lidelse Antal

Terbutalin Astma 45

Methylphenidat ADHD 15

Prednisolon eller lignende tabletbehandling Betændelsestilstand 8

Insulin Diabetes 7

Øvrige - 21

Total 96
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Dopingkontrol udført af ADD på bestilling
 
ADD har foretaget 307 dopingtests på kontrakt eller efter aftale med internationale specialforbund, danske specialforbund m.v.

Regi Bestilt af Total blod Total urin

DIF Salg
 
 

Dansk Atletik Forbund 0 4

Dansk Triatlon Forbund 0 6

Lillerød Vægtløfter Klub 0 16

Total   0 26

Træningsprøver bestilt af internationale 

specialforbund (IF) og nationale 

antidopingorganisationer (NADO)
 
 
 
 

Antidoping Norge 7 10

Badminton World Federation 0 1

Drug Free Sport New Zealand 1 1

European Handball Federation 0 8

Federation Internationale de l’Automobile 0 1

International Orienteering Federation 2 2

NOC Iceland 0 3

Sveriges Riksidrottsforbund 0 2

USADA 2 6

World Curling Federation 0 1

Total   12 35

Konkurrenceprøver bestilt af nationale 

og internationale forbund og andre 

idrætseventarrangører
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badminton Danmark 0 12

Badminton World Federation 13 13

Challenge Denmark 0 14

Dansk Atletik Forbund 0 5

Dansk Bicycle Club 0 2

Dansk Døve-Idrætsforbund 0 3

Dansk Ride Forbund 0 20

Dansk Handicap Idræts-Forbund 0 4

European Handball Federation 0 12

International Handball Federation 0 16

International Ice Hockey Federation 0 12

International Paralympic Committee 0 26

International Association of Athletics Federations 0 10

Postnord Danmark Rundt 0 15

Union Cycliste Internationale/Danmarks Cykle Union 0 11

World Archery/Bueskydning Danmark 0 10

World Curling Federation 0 8

Total   13 193

Salg øvrige Dansk Professionel Bokseforbund 0 4

Færøernes Idrætsforbund 0 26

Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond/ 
Dansk Galop/Dansk Travsports Centralforbund

0 15

Union Sportive des Polices d’Europe/Dansk 
Politiidrætsforbund

0 8

Total 0 53

Hovedtotal   25 307
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Dopingsager i konkurrenceidrætten
 
ADD har i 2016 haft otte dopingsager i konkurrenceidrætten. 

Sag nr. Idræt Testtype Køn Overtrædelse Sanktion

1 Styrkeløft I konkurrence Kvinde Anabole steroider 4 års udelukkelse

2 Rugby I konkurrence Mand Cannabis 1 måneds udelukkelse

3 Brydning Uden for 
konkurrence

Mand Whereabouts-
overtrædelse

1 års udelukkelse  
(9 måneder betinget)

4 Svømning I konkurrence Mand Higenamine Ingen sanktion 
(frifindelse)

5 Rugby I konkurrence Mand Terbutalin Reprimande

6 Kickboxing I konkurrence Mand Clomifen og tamoxifen 2 års udelukkelse

7 Cykling Uden for 
konkurrence

Mand Unddrage, undlade eller 
nægte prøvetagning

4 års udelukkelse

8 Kickboxing I konkurrence Mand Falsk angivelse af navn 4 års udelukkelse

STATISTIK

Idræt Testtype Køn Overtrædelse Overdraget til

Brydning Uden for konkurrence Mand Positiv prøve NADO Slovakiet

Antidopingorganisation Idræt Testtype Køn Overtrædelse Sanktion

World Curling Federation Curling I konkurrence Kvinde Positiv prøve 15 måneders udelukkelse

NADO Vlaanderen Svømning I konkurrence Kvinde Positiv prøve Reprimande

 
Danske udøvere sanktioneret af en anden antidopingorganisation i 2016. Sanktionen er anerkendt af DIF og ADD.

 
Udenlandske udøvere testet positiv af ADD. Sagen er overdraget til behandling i anden antidopingorganisation.
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