
Guide til brug af 
Dopingregistret.dk
Foreningsbaseret center



Baggrund

Dopingregistret.dk blev oprettet i 2013, og tager udgang-
spunkt i ”Lov om fremme af idrættens integritet”. I det 
elektroniske register føres oplysninger om alle personer, 
der har en gældende dopingsanktion, og som derfor er 
udelukket fra at træne i motions- og fitnesscentre, der sa-
marbejder med Anti Doping Danmark og dyrke idræt under 
idrætsorganisationerne. 

Formål 

Dopingregistret forbedrer muligheden for at udelukke 
personer med gældende dopingsanktioner på tværs af den 
foreningsbaserede idrætsverden og de kommercielle fit-
nesscentre. Dopingregistret skaber desuden retssikkerhed 
for de dopingsanktionerede, da al information i registret 
behandles i henhold til Datatilsynets krav om behandling af 
personfølsomme data.



Sådan bruger du registret  
- Foreningsbaseret center 

Personer med en ansvarsfunktion i foreningen, typisk et 
bestyrelsesmedlem, kan få adgang til Dopingregistret.

Du søger i registret ved hjælp af et kendt CPR-nr. Det er 
derfor nødvendigt at bede om CPR-nr. på det medlem, du 
gerne vil slå op i registret.

Sådan gør du: 

1.      På www.dopingregistret.dk logger du ind med dit 
NemID.

2.      Første gang du logger ind, skal du oprette en bruger 
og anmode om at få adgang til registret.

3.      Efter 1-2 hverdage modtager du en bekræftelse på, 
at du er godkendt som bruger, og du kan nu logge dig 
ind i registret.

4.        Du skriver det CPR-nr. du vil søge på 2 gange af 
sikkerhedshensyn. Det ser således ud på skærmen:

Resultatet af din søgning vil enten være: 

Et gult felt = det pågældende CPR-nr. er i registret, 
men det er nødvendigt at kontakte ADD for at få oplyst 
nærmere. Det kan fx dreje sig om en sanktion udstedt i 
idrætten for stoffer, som ikke er forbudt i motions- og 
fitnesscentre.

Et rødt felt = det pågældende CPR-nr er i registret, og 
personen har derfor en gældende dopingsanktion og har 
karantæne fra at træne i centret. Du får oplyst, hvornår 
sanktionen udløber.

Et grønt felt = det pågældende CPR-nr er ikke i registret, 
og personen har dermed ikke en dopingsanktion:



Det er første gang, du logger ind på Dopingregistre.dk. Du skal derfor sende en anmodning om at blive oprettet som bruger. 

Når du er registreret, modtager du en e-mail med en godkendelse af din bruger indenfor 2 hverdage. Hvis du efter 2 hverdage endnu ikke har modtaget en godkendelse 
af din bruger, kan du kontakte Anti Doping Danmark på kontakt@antidoping.dk eller tlf. 4326 2550.

Anti Doping Danmark forbeholder sig retten til at afvise din anmodning om adgang til Dopingregistret.dk

Organisationens navn:

Organisationens adresse:

Forbundet/foreningen/fitnesscentret: Kontaktperson/bruger:

Dit fornavn:

Dit efternavn:

Din e-mail:

Dit tlf. nr:

Postnr:

By:

Evt. CVR nr.:
Evt. EAN nr.:

Organisationens e-mail:

Organisationens tlf. nr: +45

+45

Jeg har læst og accepterer de generelle betingelser for brug af Dopingregistret.dk

Din stilling/funktion i
forbund/klub etc:

Forside Betingelser FAQ Log ud

Opret bruger

Anmod om adgang

Anti Doping Danmark | Idrættens Hus | Brøndby Stadion 20 | 2605 Brøndby | Tel. +45 4326 2650 | kontakt@antidoping.dk

Resultat af søgning:

Du bedes kontakte Anti Dpoing Danmark på tlf. 4326
2550 for yderligere information om det søgte CPR-nr.

Personen med det indtastede CPR-nr. har en 
dopingsanktion og er dermed udelukket fra al træning i 
samtlige motions- og fitnesscentre, der har aftale med
ADD eller er medlem af DFHO, samt for al idrætslig
virksomhed under DIF, DGI og Firmaidrætten.

Sanktionen udløber d. p.7.2019.

Det søgte CPR-nr. er ikke registreret i
Dopingregistret.dk, og vedkommende har derfor ingen
dopingsanktion.

Resultat af søgning:

Resultat af søgning:

Indtast CPR-nr. 2 gange på den person du ønsker at søge efter i Dopingregistret.dk

OBS! Det er vigtigt, at du er opmærksom på at indtaste det korrekte CPR.nr. 

DDMMÅÅ-XXXX:

DDMMÅÅ-XXXX:

Søg

-

-



Sikkerhed

Oplysninger, som indhentes gennem registeret, må kun 
anvendes til at håndhæve en dopingsanktion.

Parter, som har adgang til oplysninger via registeret, er 
underlagt tavshedspligt med hensyn til de pågældende 
oplysninger. Oplysninger må deles med en ansvarsperson i 
foreningen, som eventuelt skal bortvise en person med en 
gældende dopingsanktion eller på anden vis have  kontakt 
med denne i forbindelse med en eventuel bortvisning. 
Denne anden ansvarsperson er selvsagt underlagt samme 
tavshedspligt.

Alle opslag og søgninger logges i systemet. Opslag, søg-
ninger eller udlevering af oplysninger fra Dopingregistret.
dk, som er i strid med betingelser for brug, kan efter 
 omstændighederne straffes. 

Se mere om betingelser for brug, sikkerhed m.m. på  
www.dopingregistret.dk



ANTI DOPING DANMARK
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Tel. +45 4326 2550
Fax +45 4326 2546
info@antidoping.dk
www.antidoping.dk


