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Forord
2010 var et år, som bød på både økonomiske 
og organisatoriske udfordringer for ADD. ADD 
måtte i slutningen af 2010 med kort varsel sige 
farvel til sekretariatschef Finn Mikkelsen, som 
i mere end 24 år har præget det danske og 
internationale antidopingarbejde. ADDs besty-
relse traf beslutning om at opslå stillingen som 
direktør for ADD med besættelse 1. august 2011. 
I den mellemliggende periode på 10 måneder 
har Christina Friis Johansen været udpeget som 
konstitueret leder. Bestyrelsen er taknemmelig for 
at Christina Friis Johansen påtog sig dette ansvar 
i en vanskelig tid.

I 2010 gik Kirsten Thomsen på pension efter 21 
år i antidopingarbejdets tjeneste. Kirsten Thomsen 
var i mange år ansvarlig for håndtering af doping-
sager og behandling af medicinske dispensationer 
til eliteidrætsudøvere. Bestyrelsen ønsker Finn og 
Kirsten alt godt fremover. 

Blandt andet på grund af mangelfuld periodisering 
af indtægter gik ADD ud af 2010 med et under-
skud, som betød, at der er foretaget forskellige 
omlægninger især inden for kontrolarbejdet.  
Omlægningerne betyder, at ADD forventer at 
have løst de økonomiske og organisatoriske 
udfordringer senest ved udgangen af 2011. 

I 2010 har der været færre internationale ar-
rangementer i Danmark i sammenligning med 
2009, som var et år med rekord i antal gen-
nemførte dopingkontroller (3294 prøver). Dette 
sammenholdt med en nødvendig reduktion på 
grund af en presset økonomi, har betydet, at 
der i år har været udført færre kontroller både 
nationalt og international (2749 prøver).

Til trods for den kvantitative nedgang i aktiviteten 
har ADD i 2010 været i stand til at arbejde 
med kvaliteten af kontrolarbejdet. Takket være 
et ekstra tilskud fra Kulturministeriet har ADD 
i 2010 kunnet påbegynde det indledende ar-
bejde med etablering af blodprofiler for udvalgte 

eliteidrætsudøvere i cykling, kano/kajak, roning, 
svømning og triathlon. Formålet med programmet 
er i korte træk at etablere en profil over hver 
enkelte udøvers naturlige blodbillede gennem 
gentagne blodprøver fra samme udøver. Profilen 
kan benyttes til at detektere unaturlige udsving, 
som eventuelt kan skyldes doping. Programmet 
skal foreløbig løbe frem til OL i London i 2012.

Antidopingarbejdet i Danmark er i konstant 
forandring både i eliteidrætten og på moti-
ons- og fitnessområdet, hvilket medfører nye 
opgaver og ændringer i arbejdsform. Nye regler 
og retningslinjer fra WADA skal løbende imple-
menteres i det danske program, hvilket stiller 
store krav til en relativ lille organisation som ADD. 
Omkostningerne forbundet med målrettet og 
effektiv dopingkontrol i eliteidrætten, herunder 
blodprofilprogrammet, er stadigt stigende og vil 
næppe reduceres fremover. Hvis vi også frem-
over skal kunne levere et antidopingprogram i 
eliteidrætten af høj international klasse i en tid, 
hvor andre antidopingorganisationer ekspanderer 
i menneskelige ressourcer og faglig kompetence, 
er det afgørende at sikre en optimal udnyttelse 
af de ressourcer der stilles til disposition. 

Siden 2008 har der med udgangspunkt i 
regeringens handlingsplan for bekæmpelse af 
motionsdoping været fokus på dette område. 
Der har været iværksat initiativer for at sætte 
motionsdopingproblematikken på dagsordenen, 
både hos de unge, i offentligheden, hos relevante 
beslutningstagere og i medierne. 2010 er året der 
markerer afslutningen på flere af de igangsatte 
initiativer.

Den landsdækkende oplysningskampagne, hvor 
ADD med projektet ”Steroider er stærkere end 
dig”, har belyst de problemstillinger, der relaterer 
sig til brugen af anabole steroider, er dermed 
afsluttet og evalueret i år. Ét af ønskerne ved 
kampagnens start var at skabe dialog og tættere 
samarbejde med fitnesscentrene og i denne 
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forbindelse, at give dem et lokalt medansvar i 
arbejdet mod motionsdoping. Evalueringen af 
kampagnen viser bl.a., at fitnessinstruktørerne 
vurderede kampagnens sprog, stil og tone som 
vellykket, og de mener desuden at kampagnen 
er et positivt skridt mod at gøre dopingmisbrug 
”usmart”. Projektet har haft et samlet budget på i 
alt 5,6 mio. kr. og har været støttet af Trygfonden, 
Kulturministeriet, Indenrigs – og Sundhedsmini-
steriet, DFHO, DIF, DGI og DFIF.

Undersøgelsen til afdækning af danskernes hold-
ning til midler som fremmer præstationsevnen, 
med fokus på unge mænd som ofte træner i 
motions og fitnesscentre, blev igangsat på ADDs 
initiativ i 2009 og udført af Syddansk Universitet, 
er publiceret i rapporten: Motionsdoping i Dan-
mark (feb. 2010). Undersøgelsen der afdækker 
holdninger hos et bredt udvalg af den danske 
befolkning i alderen 15-60 år, peger på øget behov 
for oplysning indenfor dette område.

Med udgangen af 2010 havde ADD aftaler om 
dopingkontrol og oplysning med 220 kom-
mercielle fitnesscentre i Danmark, hvor der er 
gennemført i alt 870 prøver, hvoraf 167 (ca. 20 
%) har været positive, hvilket er det samme niveau 
som tidligere år. Der er således behov for en 
fortsat dopingbekæmpelse i landets fitnesscentre 
og Anti Doping Danmark fortsætter indsatsen i 
2011 og afventer resultatet af den evaluering af 
mærkningsordningen, som Kulturministeriet har 
igangsat og hvor Anti Doping Danmark bidrager 
med vidensdeling og fagekspertise. Resultatet af 
evalueringen foreligger ultimo 2011. 

ADD har i projektperioden generelt styrket 
samarbejdet med vores partnere på motions-
dopingområdet: idræts- og brancheorganisationer, 
fitnesscentre, sundhedspersonale, misbrugsbe-
handlere, Politiet, SKAT og smuglerikontrollen 
m.fl. Dette samarbejde har været særdeles nyttigt 
og vi vil derfor søge det videreført og udbygget 
i de kommende år.

2010 sluttede af med tildelingen af EU støtte på 
232.000 Euro til projektet kaldet ”Strategy for 
Stopping Steroids”, som ADD skal gennemføre 

i samarbejde med Sverige, Polen, Holland og 
Cypern med henblik på at styrke den europæiske 
indsats mod motionsdoping. ADD er initiativtager 
og tovholder på projektet som løber frem til 
midten af 2012.

ADD er i 2011 klar til fortsat at arbejde målrettet 
med dopingbekæmpelsen på både eliteområdet, 
hvor målet er at opnå en dopingfri dansk deltagelse 
ved OL i London 2012, og på motionsområdet, 
hvor vi vil videreføre de positive resultater fra 
den afsluttede projektperiode. Herudover ser vi 
frem til at genoptage vores bidrag til antidoping-
forskningen i Danmark. 

Det står klart, at økonomi i de kommende år vil 
spille en væsentlig rolle for indsatsen på alle vores 
aktivitetsområder, og som det ser ud i skrivende 
stund, er vi afhængige af eksterne tilskud fra vores 
samarbejdspartnere for at sikre en optimal indsats 
mod doping i Danmark. 

Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden 
til at takke alle gode kræfter både i og udenfor 
idrættens organisationer, som arbejder for en 
dopingfri idræt.

God fornøjelse med læsningen!

Jens Evald (formand)
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Loven
I henhold til lov nr. 1438 af 22. december 2004 
samt bekendtgørelse nr. 1579 af 16. december 
2010 om fremme af dopingfri idræt har Anti Do-
ping Danmark til opgave at fremme bekæmpelsen 
af doping i idræt.

Vision
Anti Doping Danmarks vision er at bekæmpe 
brugen af doping i dansk idræt og fremme og 
udvikle national og international harmonisering 
af antidoping-arbejdet, og herved udbygge 
Danmarks placering blandt foregangslandene i 
et internationalt antidoping-arbejde.

Mission
Anti Doping Danmarks virksomhed omfatter :

• Dopingkontrol

• Oplysningsvirksomhed

• Forsknings- og udviklingsvirksomhed vedr. 
bekæmpelse af doping

• Deltagelse i internationalt samarbejde om 
bekæmpelse af doping

• Rådgivning og bistand til offentlige myndighe-
der i sager indenfor ADD’s virkeområde

Anti Doping Danmark skal i samarbejde mellem 
regeringen og idrættens organisationer bekæmpe 
brugen af doping og styrke de grundlæggende 
værdier i både eliteidrætten og den brede folke-
lige idræt i Danmark. I samarbejde med World 
Anti-Doping Agency (WADA) og internationale 
samarbejdspartnere skal Anti Doping Danmark 
skabe optimale rammer for at løse Anti Doping 
Danmarks opgaver i overensstemmelse med ”Lov 
om fremme af dopingfri idræt” og internationale 
regler på området. 

Værdier	
For at skabe bedst mulige vilkår for bekæm-
pelsen af doping i dansk idræt baserer Anti 
Doping Danmark organisationens virksomhed 
på  følgende kerneværdier : Kvalitet, uafhængighed, 
troværdighed og faglighed.

• Antidoping-arbejdet skal være forankret i et 
ISO-certificeret kvalitetsledelsessystem, så det 
sikres, at antidoping-arbejdet planlægges og 
gennemføres i overensstemmelse med alle 
internationale standarder og retningslinier, 
hvorved udøvernes retssikkerhed varetages 
på bedst mulig måde. Kvalitetssystemet skal 
til enhver tid være certificeret i henhold til 
ISO 9001:2008 standarden.

• Anti Doping Danmarks arbejde må ikke være 
bundet af politiske og kommercielle hensyn 
eller interesseorganisationer. Kun derved 
sikres Anti Doping Danmarks uafhængighed 
og troværdighed

• Anti Doping Danmarks arbejde skal være 
baseret på en høj grad af international og 
national kompetence og viden.

Vision,	mission	
og	værdier
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Højdepunkter	
2010

For	Anti	Doping	Danmark	
bød	2010	bl.a.	på	start	af	
blodprofilprogram,	EU	
støtte	samt	nyt	website

• 2749 dopingtests foretaget i alt 

• 184 sanktioner for overtrædelser af antido-
pingreglerne 

• Implementering af blodprofilprogram påbe-
gyndt

• ADD fik tilsagn om projektstøtte på 232.000 
Euro fra EU til projektet ”Strategy for Stop-
ping Steroids” mod motionsdoping i Europa 
i 2011-2012 

• Ditlev Traasdahl Madsen modtog Kulturmini-
steriets Idrætspris 2010 for sin indsats mod 
motionsdoping efter indstilling fra ADD

• Nyt website til skoleelever lanceret med 
opgave- og undervisningsmateriale

• Befolkningsundersøgelsen ”Motionsdoping i 
Danmark – en kvantitativ undersøgelse om 
brug af og holdning til muskelopbyggende 
stoffer” gennemført i samarbejde med Syd-
dansk Universitet

• 220 kommercielle fitnesscentre i Danmark 
havde ved udgangen af 2010 frivillig aftale 
med ADD om dopingkontrol

• 2 temamøder afholdt i nationalt netværk 
mod anabole steroider om hhv. kriminalitet 
og trafficking

• Samarbejde med smuglerikontrollen udbygget 

• ADDs kvalitetssystem er re-cer ticiferet i 
henhold til ISO 9001:2008 
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Bestyrelse

Bestyrelsen	havde	
1.	januar	2010	
følgende	sammensætning:
• Jens Evald,                                           
 professor, dr. jur. (formand)

• Vibeke Backer, 
 professor, dr. med

• Morten Brustad, 
 markedsdirektør

• Lene Volke Roesen, 
 vicepolitidirektør

• Michael Andersen,    
 direktør, Team Danmark

• Camilla Andersen, 
 direktør, Team Danmark

• Lars Dahl-Nielsen, 
 advokat, DIF

• Pia Holmen, 
 direktør, DIF

• Birgitte Nielsen, 
 næstformand, DGI

• Claus Schou Jensen, 
 Bestyrelsesmedlem, Firmaidrætten (DFIF)

• Lars Bonde,     
 landstræner,  trænerrepræsentant

• Rikke Rønholt, aktivrepræsentant 
 - afløst af Dorte Dahl 13..4.2010 
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Bestyrelsen har ageret inden for rammen af 
ADDs vedtægter og ført regelmæssigt tilsyn med 
organisationen. Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder 
i løbet af 2010

Pr. 1. januar 2010 beskæftigede ADD 9 fuld-
tidsansatte i administrationen: Finn Mikkelsen, 
sekretariatschef, Jakob Berget, leder af oplysning, 
Malene Radmer Johannisson, projektkonsulent, 
Kirsten Thomsen, teknisk koordinator, Trine Skov 
Møgelvang, formidlingskoordinator, Christina Friis 
Johansen, Quality Manager, Gitte Knudsgaard, pro-
jektmedarbejder, Anders Lund, Doping Control 
Manager, og Carsten Riis, medhjælper. ADD har 
i 2010 gennemgået en væsentlig organisatorisk 
forandring. I året er Finn Mikkelsen fratrådt efter 
24 års ansættelse pr. 31/10 2010, Kirsten Thomsen 
er fratrådt efter 21 års ansættelse pr. 30/4 2010 
og endelig er medhjælper Carsten Riis fratrådt 
pr. 31/3 2010. 

Christina Friis Johansen varetager pr. 1/11 
2010 rollen som konstitueret sekretariatschef. 
Trine Skov Møgelvang er pr. 1/5 2010 teknisk 
koordinator. 

Hertil kommer 5 deltidsansatte eksterne med-
arbejdere, herunder læge for TUE-certifikater, 
læger på Dopinglinjen, postgraduat til besvarelse 
af spørgsmål fra ADD’s hjemmesider og ca. 50 
dopingkontrollanter og 25 dopingeskorter.

ADD har aftale med DIF økonomi om regnskabs-
styring og lønudbetaling. KPMG er valgt som 
revisionsselskab.  

OrganisationKvalitetssystem
og	ledelse
En rammeaftale mellem Kulturministeriet og 
ADD fastlægger de ønskede resultater af ADDs 
virksomhed i aftaleperioden 2009-2012 og de 
vilkår, der politisk gives herfor. Der afholdes årlige 
virksomhedsmøder med Kulturministeriet, hvor 
mål og resultater gennemgås på baggrund af 
skriftlig afrapportering fra ADD.

ADDs dopingkontrol og oplysningsarbejde er ISO 
certificeret i henhold til 9001:2008- standarden. 
Kvalitetssystemet og virksomhedens kvalitets-
ledelse skal sikre, at alle regler og procedurer 
efterleves og udføres på en ensartet og effektiv 
måde, sådan at ADDs kunder i og uden for den 
organiserede idræt får gennemført forsvarligt 
antidopingarbejde. ADDs kvalitetssystem er 
udviklet og implementeret, så det tilfredsstiller 
kravene i World Anti-Doping Program som 
defineret af WADA.

I 2010 har kvalitetssystemet gennemgået recertifi-
ceringsaudit udført af Det Norske Veritas, der har 
foretaget ekstern revision af hhv. dopingkontrol 
i praksis og administrationen i sekretariatet. Der 
har i overensstemmelse med den gældende plan 
været gennemført 2 interne audits af sekretaria-
tets administrative procedurer for dopingkontrol 
og oplysning. Yderligere er 1 markaudit gen-
nemført af dopingkontrolprocedurerne udført i 
praksis. Der er efterfølgende fulgt op og foretaget 
justeringer af procedurer på alle observationer 
og afvigelser. Kemiker Karina Klempel Eriksen 
forestår ADDs interne audits.
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Anti Doping Danmark (ADD) har i 2010 gen-
nemført i alt 2.749 prøver (3.294 i 2009), hvilket 
svarer til en reduktion på 16 % i forhold til 2009, 
forårsaget dels af færre internationale arrange-
menter på dansk grund, dels af en nødvendig 
tilpasning af dopingkontrolaktiviteterne på grund 
af økonomi.

Kontrolvirksomhed
Der er gennemført 1.508 prøver i det nationale 
program på idrætsudøvere under Danmarks 
Idræts-Forbund.  99,9 % af prøverne er foretaget 
uden varsel. 

Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund 
har herudover tilkøbt i alt 25 ekstra prøver i 
2010, så der i alt er foretaget 1533 prøver på 
idrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund 
(1.665 i 2009).

Den overvejende del er udført i forbindelse med 
træning (61 %), idet 929 prøver er foretaget uden 
for konkurrence og 579 prøver er foretaget i 
konkurrence. 

Fordeling af prøver mellem forskellige idrætsgrene 
og discipliner sker i henhold til årlig risikovurde-
ring, som foretages på baggrund af fysiologiske 
krav i idrætten, internationalt niveau, idrættens 
størrelse, forskningsresultater samt dopinghistorik 
og erfaringer fra tidligere år.  

52 prøver er foretaget på danske eliteudøvere 
under ophold i udlandet af ADDs egne doping-
kontrollanter eller af andre antidopingorganisa-
tioner på ADDs anmodning. Tilsvarende tal for 
2009 var 67 prøver. 

I 2010 gennemførte ADDs dopingkontrollanter 
501 udrykninger i det nationale program under 
DIF, hvoraf 43 resulterede i ’bomture’, hvor det 
ikke var muligt at indsamle prøver - typisk pga. 
ændret træningstid, aflysning af træning m.m. 

Antallet af indsamlede prøver pr. kontrol er faldet 
over de seneste år – primært på grund af flere 
enkeltudrykninger til de prioriterede udøvere 
i deres 60-minutters træffetid. I 2008 blev der 
i gennemsnit foretaget 3,4 prøver pr. kontrol, i 
2009 3,28 prøver pr. kontrol og i 2010 3,0 prøver 
pr. kontrol.

Antallet af kontroller, hvor der kun er foretaget 
1 prøve er steget fra 75 enkeltprøvekontroller i 
2009 til 113 enkeltprøvekontroller i 2010. 

De mest kontrollerede idrætsgrene under 
Danmarks Idræts-Forbund i 2010 er fodbold 
(188), cykling (171), håndbold (153), ishockey 
(109), styrkeløft (90), svømning (86), atletik (64), 
roning (64), amerikansk fodbold (61).

Nationalt	program
Tilkøbte	
prøver

Samlet	
antal
kontroller

Forbund

(Out-Of-
Competition)	
(stk.)

In-Competition	
(stk.)

I	alt	
(stk.)

Amerikansk fodbold 35 26 61

Atletik 52 12 64 3 (IC) 67

Fodbold 124 64 188 16 (OOC) 204

Brydning 10 3 13

Cykling 61 110 171

Håndbold 95 58 153

Ishockey 67 42 109

Kano & Kajak 20 9 29

Orientering 14 6 20

Rosport 46 18 64

Styrkeløft 72 18 90

Svømning 65 21 86

Triathlon 28 14 42

Vægtløftning 36 11 47 6 (OOC) 53

Badminton 25 15 40

Basketball 15 12 27

Boksning 18 11 29

Bordtennis 11 9 20

Bueskydning 0 8 8

Judo 9 5 14

Karate 8 6 14

Kick- og Thaiboxing 11 6 17

Militæridræt 3 3 6

Motorsport 4 7 11

Rugby 20 15 35

Rulleskøjter 0 7 7

Sejlsport 6 8 14

Ski 4 6 10

Skøjter 1 0 1

Taekwondo 8 6 14

Tennis 6 2 8

Volleyball 25 10 35

Andre (30 forbund)* 30 31 61

Dopingtests	fordelt	på	forbund	og	type	af	test
For	nationalt	program	(DIF-medlemmer)	samt	tilkøbte	prøver	2010

*Andre omfatter bl.a. floorball, golf, gymnastik, handicap idræt, hockey, skydning, squash og vandski.

IC = In-Competition= I konkurrence, OOC = Out-Of-Competition = Under træning 
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Hos DGI og DFIF er der gennemført i alt 156 
tests. Foreninger under DGI har herudover 
tilkøbt i alt 9 prøver, så der i alt er foretaget 
165 prøver under DGI/DFIF (210 i 2009). I 
Foreningsfitness er der udført 36 tests. (11 i 
2009).
Hertil kommer i alt 1015 prøver foretaget på 
bestilling fra ADDs samarbejdspartnere: 
113 prøver er foretaget ved internatonale 
konkurrencer i Danmark, hvilket er en markant 
nedgang i forhold til året før. (418 i 2009)
I alt 220 kommercielle fitnesscentre havde 
dopingkontrolaftaler med ADD i 2010. Der 
er foretaget i alt 669 prøver på medlemmer i 
disse centre i 2010. 

14 prøver er foretaget under Dansk 
Professionel Bokse-Forbund.
For Kriminalforsorgen blev der foretaget 107 
test blandt indsatte i 7 af landets statsfængsler.

Dansk Travforbunds Centralforbund, 
Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond har 
fået foretaget 47 prøver under deres kontrakt 
med ADD. 

ADD har ikke foretaget dopingkontrol under 
Dansk Bodybuilding og Fitness Forbund i 2010.

Dopingprøver fordelt på organisation 2008-2010

Organisation 2010 2009 2008

DIF/TD 1508 1.658 1700

DIF medlemmer – tilkøb 25 7 15

Bestilt til internationale/nationale. Konkurrencer 113 418 133

Bestilt af internationale forbund/andre antidopingorganisationer 15 28 13

DGI/ DFIF 156 191 206

DGI-medlemmer tilkøb 9 8 5

Foreningsfitness 36 11 0

Kommercielle Fitnesscentre 669 751 465

Grønland og Færøerne 36 28 38

Professionel Boksning: 14 10 19

Kriminalforsorgen 107 107 67

Trav og galop 47 59 36

Øvrige tests 14 18 4

I alt 2749 3294 2701

Oversigt over sager (ADRV) samt sanktion – Nationalt program (DIF-medlemmer) 2010

Idrætsgren Dopinggruppe Stof
Testtype
OOC/IC

Dopingnævnet
(Sanktion)

Appel-udvalget
(Sanktion)

Amerikansk fodbold S6 Methylhexanamin IC 2 år 6 mdr.

Amerikansk fodbold S6 Kokain og amfetamin IC 2 år -

Amerikansk fodbold S1a Stanozolol OOC 2 år -

Amerikansk fodbold S1a og S7 Nandrolon og oxycodon IC 2 år -

Styrkeløft Nægtelse - OOC 2 år (*) -

Styrkeløft S1a Nandrolon OOC 2 år (*) -

Styrkeløft S1a Boldenon OOC 2 år (*) -

Styrkeløft S1a Dehydrochloromethyl /Testosteron OOC 2 år (*) -

Vægtløftning Nægtelse - OOC 2 år (*) -

Vægtløftning Nægtelse - OOC 2 år (*) -

Hockey S8 Cannabis IC 3 mdr. -

Hockey S8 Cannabis IC 3 mdr. -

Triathlon Tilståelse - 2 år -

Rugby S8 Cannabis IC 3 mdr. -

Roning S1a Stanozolol OOC 2 år (*) -

Cykling S6 Modafinil IC 2 år -

Rugby S6 Kokain og amfetamin IC 2 år -

Kick- og Thaiboxing S8 Cannabis IC 3 mdr. -

Boksning S3 Terbutalin OOC 3 mdr. -

* Motionsdopingudvalget har sanktioneret udøver

IC = In-Competition= I konkurrence, OOC = Out-Of-Competition = Under træning 
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Positive	prøver	(ADRV)	samt	test	fordelt	på	regi	fra	2008-2010

Regi 2010 2009 2008
Positive 
(ADRV)

Antal
test

Positive 
(ADRV)

Antal
test

Positive 
(ADRV)

Antal
test

DIF-medlemmer 19 1508 12 1658 14 1700

DIF-medlemmer (Tilkøb) 0 25 1 7 0 15

Bestilt til internationale 
og nationale konkurrencer N/A 113 1 418 N/A 133

Bestilt af NADO/IF N/A 15 N/A 28 N/A 13

DGI/DFIF/DDS-medlemmer 19 156 26 191 25 206

Foreningsfitness 2 36 0 11 - -

DGI-medlemmer (Tilkøb) 7 9 4 8 2 5

Fitnesscentre kommercielle 139 669 151 751 111 465

Salg øvrige** 20 218 41 222 24 164

N/A - ADD er ikke Results Management Authority for disse prøver og modtager derfor ikke svar.

** Kriminalforsorgen, HTC m.fl.

Dopingsager
Blandt udøvere testet under Danmarks Idræts-
Forbund resulterede de 1533 prøver i 19 sager 
(1,2 %) i forhold til 14 sager ud af 1665 prøver i 
2009 (0,8 %). 3 af de 19 sager vedrører nægtelser 
og 1 sag vedrører en tilståelse om dopingmisbrug 
(EPO). 

Sagerne er ligeligt fordelt mellem kontroller 
foretaget i konkurrence (50%) og kontroller 
foretaget uden for konkurrence (50%).

Ingen af sagerne involverer Team Danmark støt-
tede udøvere eller udøvere på absolut nationalt 
eliteplan. 

Antallet af sager i de kommercielle fitnesscentre 
er fortsat højt og ligger på ca. 20 %. 669 prøver 
har resulteret i 139 sager. 

Antallet af nægtelser er højt og udgør 51 % af 
antallet af sager i fitnesscentre i 2010, hvilket 
er en stigning fra 46 % i 2009. De positive 
analyseresultater vedrører overvejende anabole 
steroider, som fortsat er udbredt i nogle af landets 
kommercielle fitnesscentre.

Prioriteret	testgruppe	og	
whereaboutsprogrammet
Et af de væsentligste elementer i gennemførslen 
af et målrettet og intensivt dopingkontrolprogram 
i eliteidrætten er whereaboutssystemet. Oplys-
ninger om idrætsudøveres konkurrenceplaner 
og træningskalender er afgørende for at kunne 
planlægge uanmeldte dopingkontroller på det 
mest optimale tidspunkt.

Da whereaboutsreglerne er omfattende og 
indgribende i den enkelte idrætsudøvers hverdag, 
arbejder Anti Doping Danmark med propor-
tionalitet som et grundliggende kriterium, sådan 
at det kun er relevante udøvere, der udtages 
til prioriteret testgruppe og som derfor skal 
indberette whereabouts.

Udvælgelse til prioriteret testgruppe sker i tæt 
samarbejde mellem ADD og specialforbundene 
på baggrund af ADDs risikovurdering og evalu-
ering af de enkelte udøveres internationale niveau.

Stoffer	fundet	fordelt	på	regi	2010
Regi Dopinggr. Stofgruppe Testtype

Konkurrence/træning
(IC/OOC)

I	alt

DIF-medlemmer S1
S3
S6
S7
S8

AAS
Beta-2-agonister
Stimulerende stoffer
Narkotika
Cannabinoider

1 stk. / 5 stk.
0 stk. / 1 stk.
0 stk. / 4 stk.
0 stk. / 1 stk.*
0 stk. / 4 stk.

6
1
4
1
4

DGI/DFIF/ 
DDS/foreningsfitness-
Medlemmer

S1 AAS 0 stk. / 16 stk. 16

DGI medlemmer 
Tilkøb

S1 AAS 0 stk./ 4 stk. 4

Fitnesscentre S1
S4

AAS
Hormonelle antagonister
 og modulatorer

0 stk./ 66 stk.
0 stk. / 2 stk.

66
2

Salg øvrige** S1
S6

AAS
Stimulerende stoffer

0 stk. / 19 stk.
1 stk. / 0 stk.

19
1

*1 udøver er testet positiv for både S1 og S7 i samme prøve.

IC = In-Competition= I konkurrence, OOC = Out-Of-Competition = Under træning
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1. Fuldt navn, telefonnummer, post- og bopæls-
adresse samt e-mailadresse 

2. Fuldt navn, telefonnummer, post- og bo-
pælsadresse 

3. Navn og adresse på regelmæssige trænings-
steder samt de normale tidsrammer for 
træning

4. Konkurrenceplan for det pågældende kvartal, 
herunder dato, navn og adresse for hvert af 
de steder, hvor der er planlagt konkurrere i 
det pågældende kvartal 

DERUDOVER skal udøvere der er udtaget til 
prioriteret testgruppe A indberette:

5.  Et 60 minutters træffepunkt mellem kl. 6 og 
23 for hvér dag i det pågældende kvartal 
(inklusiv weekender), hvor idrætsudøveren 
skal kunne lokaliseres til uanmeldt doping-
kontrol uden for konkurrence. 

Kriterier	for	udtagelse	til	ADDs	
prioriterede	testgruppe
En idrætsudøvere kan udtages til ADDs priorite-
rede testgruppe A, såfremt han/hun opfylder ét 
eller flere af følgende kriterier :

• Konkurrerer i en risikoidræt og er udpeget 
til prioriteret testgruppe af hans/hendes 
internationale forbund

• Konkurrerer på internationalt niveau i en 
risikoidræt

• Konkurrerer om nationale mesterskaber i 
en risikoidræt

• Udøver har vist klar og uventet præstations-
forbedring de seneste 12 måneder

• Dopingdømt

• Udøver ønsker at vende tilbage til interna-
tional elite efter pause

• Særligt udpeget på baggrund af risiko eller 
andet

ADDs prioriterede testgruppe B består af 
udøvere med internationalt eller nationalt kon-
kurrenceniveau, som ikke er udtaget til gruppe 
A, men hvor generelle whereaboutsoplysninger 
er nødvendige for at udøverne kan lokaliseres til 
uanmeldt dopingkontrol udenfor konkurrence. 

Overtrædelser	af	whereaboutsreglerne	
(advarsler)	
ADD har i 2010 udstedt 4 advarsler på grund af 
mislykkede forsøg på dopingkontrol, hvor der ikke 
har været en gyldig forklaring på idrætsudøverens 
manglende tilstedeværelse som angivet i hans/
hendes whereabouts (missed tests). Herudover er 
der udstedt 2 advarsler på baggrund af manglende 
rettidig og korrekt indberetning (filing failures). 

4 udøvere har i 2010 haft 2 advarsler udstedt af 
Anti Doping Danmark.

Anti Doping Danmark har siden 2009 haft 
etableret et uafhængigt advarselsudvalg til 
behandling af klager fra udøvere over advarsler 
udstedt af ADDs administration. Udvalget skal på 
udøverens forlangende vurdere sagsgrundlaget 
for en advarsel for at bedømme, om alle kravene 
til udstedelse af advarslen i henhold til ar tikel 
11.4.3 i ”International Standard for Testing” er 
opfyldt, eller om der foreligger gyldig grund til at 
advarslen kan frafaldes.  

Ingen udøvere har i 2010 ønsket at indbringe 
deres advarsel for udvalget. 

Gruppe		A: 	 Gruppe	B: 	

Atletik 2 Atletik 2

Bordtennis 1 Badminton 13

Brydning 2 Handicap 1

Curling 10 (kun til OL) Styrkeløft 5

Cykling 13 Tennis 1

Handicapidræt 1 Vandski 2

Kano/Kajak 6

Orientering 4

Roning 8

Skøjte 1 (kun til OL)

Ski 9 (kun til OL)

Svømning 11

Triathlon 9    

I alt 77  Ialt  24

Fodbold Kvinder A-Landshold

Fodbold Mænd
A-Landshold
U21 landshold
Superligahold

Håndbold Kvinder
A-landshold
Ligahold

Håndbold Mænd
A-landshold
Ligahold

Ishockey Mænd
A-landshold
Ligahold Overtrædelser	af	whereaboutsreglerne

2008-2010
2010 2009 2008

Missed tests 4 3 4

Filing failure 2 2 6

Følgende	holdidrætter	har	været	inkluderet	
i	prioriteret	testgruppe	B	i	2010:

Anti Doping Danmark har i 2010 udtaget to 
prioriterede testgrupper, hhv. A og B, som er 
underlagt krav om indberetning af whereabouts, 
sådan at de herved er tilgængelige for målret-
tede og uanmeldte dopingkontroller udenfor 
konkurrence. 

Senest sidste dag forud for et nyt kvartal skal 
alle idrætsudøvere i en prioriteret testgruppe 
indberette følgende whereabouts-information 
til Anti Doping Danmark:

Pr.	1.	januar	2010	var	de	to	prioriterede	
testgrupper	sammensat	som	følger:
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Blodprofilprogram
Implementeringen af et blodprofilprogram for 
eliteidrætsudøvere er påbegyndt i 2010 med 
henblik på opstart af selve blodprøvetagningen 
i starten af 2011. 

Formålet med programmet er i korte træk at 
etablere en profil over hver enkelte udøvers na-
turlige blodbillede gennem gentagne blodprøver 
fra samme udøver. Profilen kan benyttes til at 
detektere unaturlige udsving, som eventuelt kan 
skyldes doping. Programmet skal foreløbig løbe 
frem til OL i London i 2012.

Procedurer for blodprøvetagning er udarbejdet 
i overensstemmelse med WADAs retningslinjer. 
Blodprøvekontrollanter er uddannet på work-
shop og udstyr er testet og indkøbt, ligesom der 
er indgået aftale med analyselaboratorium.

Idrætsudøvere fra følgende idrætsgrene indgår 
i blodprofilprogrammet: cykling, kano og kajak, 
roning, svømning og triatlon. 

Analyse	af	dopingprøver
Alle prøver er analyseret efter godkendte meto-
der på WADA og IOC akkrediteret laboratorium. 
Alle danske urinprøver analyseres og vurderes ved 
Norges laboratorium for dopinganalyse på Oslo 
universitetssygehus i Aker. 

50 prøver foretaget under DIF er analyseret for 
EPO (42 i 2009).

14 prøver foretaget under DIF viste en forhøjet 
T/E ratio (over 4) og der er foretaget opfølgende 
IRMS analyse på 8 af prøverne (de resterende 6 
var tidligere udredt). Ingen af analyserne påviste 
eksogent tilførte steroider. 

10 prøver foretaget i kommercielle fitnesscentre 
viste forhøjet T/E ratio, heraf var 4 positive. 1 
IRMS analyse er foretaget på en prøve fra DGI. 
Prøven var positiv.

Herudover blev der i 2010 registreret 4 tilfælde 
af Adverse Analytical Findings, hvor analysen viste 
spor af et ulovligt stof, men hvor der forelå gyldigt 
TUE for den pågældende idrætsudøver. 

TUE
ADDs TUE-udvalg har afholdt 2 møder i 2010, 
hvor relevante spørgsmål relateret til medicinske 
dispensationer har været drøftet. Læge Jens 
Elers har forestået den løbende behandling af 
dispensationer på udvalgets vegne. Relevante 
ansøgninger har været videresendt til fageksperter 
i udvalget for vurdering.

Der er udstedet i alt 269 dispensationer (TUE). Se 
bilag for oversigt over hvilke stofgrupper, der er 
givet dispensationer til i de forskellige idrætsgrene. 

Administrationen af behandlingen af dispensa-
tionsansøgninger (TUE) er stadig meget omfat-
tende på trods af indførelsen af ’Declaration of 
Use’ af bl.a. inhalerede glukokortikoider samt 
Beta-2-agonisterne salbutamol og salmeterol.  
Anti Doping Danmark har til dopinglistens 
revision både i 2011 og 2012 henstillet til at 
WADA kigger på disse regler.

Også kommunikationen af reglerne besværlig-
gøres af de forskellige regler for astmapræparater.

Dopingkontrollanter
Alle dopingkontroller gennemføres af et højt 
uddannet korps af ca. 50 dopingkontrollanter og 
ca. 25 dopingeskorter på vegne af Anti Doping 
Danmark. 

Ledelse og opdatering af korpset varetages 
via løbende information fra sekretariat og fra 
regionskoordinatorer i form af nyhedsbreve og 
øvrig kommunikation. 

Der er i 2010 afholdt regionale midtvejsmøder i 
alle regioner for både kontrollanter og eskorter. 
Årsseminaret for kontrollanter blev grundet 
samarbejde med Antidoping Norge afholdt i 
november 2009. 

ADDs dopingkontroller er ISO cer tificeret i 
henhold til ISO 9001:2008 og gennemgår lø-
bende kvalitetskontroller for at sikre kvaliteten 
i henhold til WADAs regler og retningslinjer for 
procedurerne. 

Der blev i 2010 gennemført 2 kvalitetsaudits på 
dopingkontroller udført af ADDs kontrollanter 

og eskorter (hhv. 1 ekstern og 1 intern). 

Vurdering
Dopingkontrolaktiviteten har været reduceret i 
2010, primært på grund af færre internationale 
arrangementer i Danmark, men også grund af 
begrænsninger i økonomien til dopingkontrol. 

Spørgsmålet om fordeling af prøver mellem elite-
idrætsudøvere, øvrige konkurrenceidrætsudøvere 
og motionister og fitnessmedlemmer har været 
centralt og vil med en uændret økonomi også 
fremover være en central udfordring i det danske 
dopingkontrolarbejde.

Prøvetagningen i 2010 viser, at problemerne 
omkring misbrug af anabole steroider i landets 
motions- og fitnesscentre i Danmark endnu ikke er 
løst. Dopingkontrol bør suppleres af mere oplysning 
til denne målgruppe. 

Antidopingarbejdet i Danmark er i konstant 
forandring både i eliteidrætten og på motions- og 
fitnessområdet, hvilket medfører nye opgaver og 
ændringer i arbejdsform.

Nye regler og retningslinjer fra WADA skal løbende 
implementeres i det danske program, hvilket stiller 
store krav til en lille organisation som ADD. 

Omkostningerne forbundet med målrettet og 
effektiv dopingkontrol i eliteidrætten, herunder 
blodprofilprogrammet er stadigt stigende og vil 
næppe reduceres fremover. 

Hvis vi også fremover skal kunne levere et antido-
pingprogram i eliteidrætten af høj international 
klasse, er det afgørende, at sikre en optimal udnyt-
telse af de ressourcer, der stilles til disposition. Det 
er en udfordring i en tid, hvor andre antidopingor-
ganisationer ekspanderer i menneskelige ressourcer 
og faglig kompetence.

Tæt dialog og erfaringsudveksling med nationale og 
internationale samarbejdspartnere vil derfor fortsat 
være vigtig for gennemførelsen af koordineret, 
målrettet og effektiv prøvetagning til mindst mulige 
omkostninger. 
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hjemmesider. I perioden 11.2.2010 - 14.1.2011 
blev indholdet vist 12.338 gange.

Den 30. juni 2010 startede ADD op på Facebook 
med egen fan-side samt applikation rettet mod 
de unge - særligt dem som overvejer brug af 
steroider. I perioden 30. juni 2010 - 31.december 
2010 havde siden 661 brugere og indholdet blev 
vist 6410 gange.

Støttepersonale	(trænere	og	ledere)
Hæftet ”Anti-doping og mig 2010” om især 
dopingkontrol og regler blev trykt i 10.000 
eksemplarer og udsendt til alle forbund under DIF, 
DGI, doping-kontrollanter, læger, fysioterapeuter, 
DIF dopingnævn, apotekernes uddannelsescenter, 
Sundhedsstyrelsen m.v. Dopinglisten revideres 
årligt af WADA, og på baggrund af denne liste 
har ADD udgivet ”Præparatfortegnelsen 2010” 
i en trykt udgave, som ligeledes findes på www.
antidoping.dk samt i uddrag i hæftet ”Anti-doping 
og mig 2010”.

Der er foretaget en kvalitetssikring af personalet 
på Dopinglinien ved afholdelse af 3 møder med 
de læger, som varetager linien. Dopinglinien har 
modtaget ca. 143 opkald, hvilket er lidt mindre 
end i 2009.

Den 7. maj var ADD en del af Region Syddanmarks 
”Praksisdag Syd for læger og sygeplejersker”. Via 
deltagelse med en bemandet messestand var 
målet at øge kendskabet til TUE ansøgningspro-
cessen hos de praktiserende læger.

Foredrag	og	undervisning	m.m.
Der blev afholdt education managers seminar 
på Island om udvikling og erfaringsudveksling på 
uddannelses- og informationsområdet på tværs 
af de nordiske lande.

Den 14. april præsenterede ADD den aktuelle 
motionsdopingstrategi for den svenske forebyg-

Eliteudøvere
I 2010 påbegyndte vi udviklingen af et nyt inter-
aktivt site til de bedste atleter herhjemme. Sitet 
kommer til at hedde Ren Vinder og lanceres i 
2011. Ren Vinder er et videobaseret e-learnings-
program, som giver atleter og deres trænerstab 
viden om bl.a. dopingprocedurer og rutiner, WA-
DAs Dopingliste, whereabouts, dispensation fra 
dopinglisten m.m. E-learningsprogrammet består 
af 9 forskellige moduler.

Programmet lader atleterne lære gennem dialog 
med rigtige skuespillere og spørgsmål undervejs. 
Hvert modul starter med en atlet, der har behov 
for hjælp fra brugeren. Gennem programmet vil 
brugeren gradvist lære om antidoping-reglerne, 
blive mere bevidst om egne handlinger, samt se 
konsekvenserne af doping. Målet er, at atleter og 
støttepersonale vil blive yderligere motiveret til 
at bidrage til en ren sport og være en Ren Vinder.

I 2010 er Anti Doping Danmarks hjemmesider 
(www.antidoping.dk, www.steroids.dk, www.
undervisning.antidoping.dk)  blevet opdateret 
med nyheder, den seneste forskning samt en op-
dateret præparatfortegnelse (listen over forbudte 
og tilladte dopingpræparater) samt WADA’s 
Dopingliste i en opdateret 2010-version m.m..

Oversigt	over	besøgende:	

Oplysningsvirksomhed
Til brug på Idrættens Træner Akademi udviklede 
og gennemførte ADD et nyt antidoping-modul 
med fokus på det internationale perspektiv samt 
motiverne bag doping.   

Børn	og	unge
I 2010 lancerede ADD et nyt undervisningssite 
rettet mod skoleelever. Adressen er http://www.
undervisning.antidoping.dk. På siden kan man 
se, hvordan en dopingkontrol foregår, læse om 
bivirkningerne ved doping, få indblik i dopingens 
historie eller stille spørgsmål til eksperten.

Der findes også værktøjer til læreren i form af op-
gaver, der kan benyttes i den daglige undervisning 
eller mulighed for at bestille Dopingavisen lavet i 
samarbejde med Ekstra Bladet Skole.

Endelig er indholdet på siden i højere grad end 
tidligere blevet emneopdelt med hur tige og 
intuitive indgange, og særligt vigtigt indhold er 
blevet fremhævet på forsiden.

ADD	på	sociale	medier
Den 11.februar 2010 startede ADD’s Youtube-
kanal. Kanalen fungerer både som selvstændigt in-
formationsmedie, men også som teknisk platform 
for de videoer, som ADD præsenterer på sine 

	 www.antidoping.dk	 www.steroids.dk
	
Sidevisninger  437.893    58.598  

Besøg    104.461    15.271   

Unikke besøgende  69.852    11.297   

Top 5 over mest besøgte sider 1) Dopinglisten   1) Det får du (bivirkninger)

     2) Hvad er doping?   2) Ditlev ville være stor

     3) Anabole steroider   3) Megareksi

     4) Clenbuterol   4) De mest benyttede stoffer

     5) Præparatfortegnelsen   5) Om steroider
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gende instans STAD  (Stockholm förebygger 
alkohol- och drogproblem).

Der blev i 2010 afholdt mere end 30 foredrag 
for eliteudøvere, trænere og ledere, skole- og 
ungdomsmiljøer, motionister, idrættens støt-
tepersonale samt for presse og offentligheden. 
Undervisningen gennemfør tes blandt andet 
for DIF’s Diplomtræneruddannelse, Idrættens 
Træner Akademi, Dansk Amerikansk Fodbold 
Forbund, Foreningsfitness, Haderslev- , Ålborg og  
Mariagerfjord kommune, SKAT, Kriminalforsorgen 
og mange flere.

Som led i det internationale antidoping-arbejde 
deltog ADD i CoE Advisory group on Education 
møde i Strassbourg 18. juni, og var efterføgende 
del af en arbejdsgruppe som forestod revision af 
CoE’s Model Guidelines For Core Information/
Education Programmes To Prevent Doping In 
Sport.

Motionsdopingkampagne	2008-2010
17. november 2008 lancerede Anti Doping Dan-
mark (ADD) oplysningskampagnen ”Steroider 
er stærkere end dig”. Kampagnen blev udadtil 
startskuddet på en øget og målrettet indsats mod 
motionsdoping i Danmark. 

Kampagnen er gennemfør t med økonomisk 
tilskud fra DIF, DGI, DFIF, TrygFonden, DFHO, 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Kultur-
ministeriet. 

Indsatsen har dels fokuseret på generel oplysning 
om steroider og deres bivirkninger til den primære 
målgruppe; unge mænd mellem 15-25 år samt res-
sourcepersonerne omkring dem; fitnesspersonale, 
pårørende og bl.a. SSP-konsulenter, praktiserende 
læger og politi. Især har det været en målsætning 
at gøre problemstillingen klar for fitnessbranchen 
selv, idet fitnesscentrene er den primære sociale 
og fysiske arena i forhold til steroidmisbrug. Det 
har derfor været et ønske at skabe dialog og 
samarbejde med fitnesscentrene og i denne 
forbindelse at give dem et lokalt medansvar i 
arbejdet mod motionsdoping.

Derudover har der været fokus på at sætte 
motionsdopingproblematikken på dagsordenen, 
både hos de unge, i offentligheden, hos relevante 
beslutningstagere og i medierne. Dette har været 
søgt opnået ved hjælp af samarbejder med andre 
relevante organisationer og myndigheder samt en 
løbende, målrettet PR-indsats.

Materialer	og	øvrige	produktioner
I kampagneperioden er der udarbejdet forskellige 
produktioner, som har kunnet lanceres på forskel-
lige platforme gennem hele perioden. 

Et grundelement i den generelle oplysningsindsats 
er hjemmesiden www.steroids.dk. Her findes bl.a.:

• viden om de mest benyttede motionsdo-
pingstoffer

• opsummering af potentielle bivirkninger 
ved steroider

• casehistorier - både som tekst og film
• guides til hhv. læger, forældre og kærester 

ved mistanke om steroidbrug
• danmarkskort med diverse søgemulighe-

der efter centre med dopingkontrol
• guide til større muskler – trænings- og 

kostvejledning
• gode råd til antidopingarbejde i fitnes-

scentre
• ny forskning 

 
I forbindelse med lancering af kampagnen blev 
der udarbejdet en generel oplysningsfolder ; 
”Steroider er stærkere end dig”. Denne folder 
findes, sammen med en kampagneplakat, i alle fit-
nesscentre med dopingkontrol. Folderen er siden 
også distribueret til fængsler, træningsfaciliteter på 
landets kaserner, misbrugsbehandlingsinstitutioner, 
skoler m.m.

Ligeledes i forbindelse med lancering af kampag-
nen blev oplysningsfolderen ”Kan du genkende 
en steroidmisbruger?” udarbejdet og sendt til 
praktiserende læger. 

Til fitnesspersonalet blev udarbejdet en ”Fitnes-
shåndbog – råd og vejledning om antidoping”. 

Den bliver, som foldere og plakater, sendt til alle 
fitnesscentre med dopingkontrol. Fitnesshånd-
bogen er ligeledes sendt til træningsfaciliteter på 
landets kaserner, til fængsler, misbrugsbehand-
lingsinstitutioner m.m. 

ADD har i samarbejde med Ekstra Bladet Skole 
lavet en skoleavis om doping, hvori der bl.a. er 
sat fokus på motionsdoping. Sammen med avisen 
følger opgavesæt tilpasset Fælles Mål 2009.

I samarbejde med Antidoping Norge har ADD 
produceret en film med Ditlev Traasdahl Madsen, 
som fortæller om sit liv som steroidmisbruger. 
Han fortæller, hvordan han blev introduceret til 
steroider, hvordan hans misbrug udviklede sig, og 
om de konsekvenser det har medført. Filmen lig-
ger på www.steroids.dk, på ADDs Youtube-kanal 
samt på Jyllands-Postens web-TV.

ADD har initieret og bidraget til befolkningsun-
dersøgelsen ”Motionsdoping i Danmark – en 
kvantitativ undersøgelse om brug af og holdning 
til muskelopbyggende stoffer” gennemført af Cen-
ter for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund 
på Syddansk Universitet. 

På det sociale medie Facebook, som er flittigt 
brugt af kampagnens primære målgruppe, har Anti 
Doping Danmark en fanside. Hertil er produceret 
en applikation i form af en test,

”Bryst eller bryster”, som sætter fokus på udvikling 
af gynækomasti (brystudvikling hos mænd), som 
er en typisk bivirkning ved anabole steroider. Der-
udover findes der på fansiden en spil-applikation, 
”Tisse-spillet”, som gennem et humoristisk og 
underholdende fokus på dopingkontrol skal 
generere nye fans på siden, og dermed flere 
modtagere i ADDs informationsloop.

ADD bidrog med en artikel i tidsskriftet STOF 
– tidsskrift for stofmisbrugsområdet, nr. 15: ”An-
abole Androgene Steroider – et overset stof i 
misbrugsbehandlingen”. 
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steroidproblematikken, og senest har Station 
Bellahøj i København afsat ressourcer til fokus 
på samme.

ADD har indgået dialog med Retskemisk afdeling 
ved Aarhus Universitet om at undersøge, i hvilket 
omfang man kan screene for AAS ved rutinesager 
(både på sigtede i voldssager og afdøde) samt 
om muligheder for fremtidig forskning indenfor 
området.

For at skabe en tættere dialog med fitnessbran-
chen har ADD opfordret alle fitnesscentre med 
dopingkontrolaftale til at udpege en antidopingan-
svarlig, som udover at være kontaktperson for 
ADD, forpligter sig til at tilegne sig viden om de 
mest anvendte dopingstoffer, varetage dialog med 
medlemmer ved fx mistanke om steroidmisbrug 
samt sørge for tilgængeligt oplysningsmateriale 
i centret. Ved kampagnens udløb har 233 fit-
nesscentre udpeget en antidopingansvarlig. De 
antidopingansvarlige modtager nyhedsbreve fra 
ADD minimum en gang i kvartalet.

Pr. 1. januar 2011 er doping et særligt indsats-
område hos SKAT på landsplan. Det betyder 
bl.a., at der er afsat ressourcer til flere aktioner 
på dopingområdet, uddannelse af hunde til at 
opsnuse dopingstoffer m.m.

I 2010 blev beslutningsforslag ”B-52 Forslag til 
folketingsbeslutning om behandlingstilbud til 
steroidmisbrugere” fremlagt i folketingssalen. 
ADD har dels bidraget med baggrundsmateriale 
til beslutningsforslaget og efterfølgende med 
baggrundsinformation til Sundhedsstyrelsens 
behandling af sagen. 

Epinions	eksterne	evaluering	af	
motionsdopingkampagnen
Evalueringsbureauet Epinion har evalueret 
oplysningskampagnen ”Steroider er stærkere 
end dig”, som løb fra november 2008-2010. 
Kampagne-evalueringen er lavet på baggrund af:

• 3 kvantitative online spørgeskema-undersø-
gelser i den primære målgruppe - danske 

Etablerede	samarbejder	med	øvrige	
relevante	organisationer,	myndigheder	m.fl.
Ved kampagnens afslutning havde 220 kom-
mercielle fitnesscentre en frivillig aftale om 
dopingkontrol. Til sammenligning kom ADD i 67 
centre ved udgangen af 2007.

Det samlede antal dopingkontroller og resultater 
for kommercielle og foreningsbaserede fitnes-
scentre fordeler sig således:

År Prøver Positive Procent
2010 870 167 19,2%

2009 961 181 18,9%

2008 676 139 20,6%

 
Gennem kampagneperioden har ADD holdt 
foredrag om steroidproblematikken for ; SKAT 
- smuglerikontrollen, misbrugsbehandlere i 
Kriminalforsorgen, politi og SSP.

ADD etablerede i 2009 Nationalt Netværk mod 
Anabole Steroider, der samler en stor del af de 
organisationer og myndigheder, som er relevante 
for steroidproblematikken. Her udveksles erfa-
ringer, udfordringer og arbejdes på at begrænse 
motionsdoping i Danmark. Netværket har betydet 
nære relationer og et tæt samarbejde mellem 
ADD og flere af de øvrige medlemmer, bl.a. SKAT, 
som ADD bl.a. bistår med identificering af beslag-
lagte stoffer. I netværket sidder repræsentanter fra:

• Anti Doping Danmark
• Kulturministeriet
• Indenrigs- og Sundhedsministeriet
• Justitsministeriet
• Forsvaret
• Kriminalforsorgen
• DFHO
• DGI
• DIF
• Foreningsfitness
• SKAT
• Rigspolitiet (NEC)
• Det Kriminalpræventive Råd
• SSP-Samrådet
• Dopinglinien

• Misbrugsbehandler
• Klinisk Psykolog
• Endokrinolog

 
Forsvaret, som også er repræsenteret i netvær-
ket, har udpeget en antidopingansvarlig i hvert 
træningscenter på landets kaserner. Her findes 
desuden oplysningsmateriale i form af plakater 
og foldere. Også på den årlige Forsvarets Dag 
uddeles folderen ”Steroider er stærkere end dig” 
til de unge mænd.

ADD har gennem kampagneperioden etableret 
et tæt samarbejde med Ditlev Traasdahl Madsen, 
som tager rundt i hele Danmark og holder fore-
drag om sit liv på steroider og de konsekvenser, 
det har haft for ham. ADD anbefaler Ditlev til 
foredrag baseret på hans personlige historie, som 
især appellerer til de unge. Derudover henvises 
medierne til Ditlev, når de ønsker en personlig 
vinkel på en historie/et indslag om steroidpro-
blematikken.

Ditlev modtog Kulturministeriets Idrætspris 
2010 for hans samfundsrelevante indsats på 
motionsdopingområdet efter indstilling fra ADD.

På portalen www.netstof.dk har man på opfor-
dring fra ADD inkluderet anabole steroider i 
arbejdet, således at unge kan henvende sig med 
spørgsmål til psykolog, læge eller andre unge med 
spørgsmål relateret til steroider.

Morten Zacho, cand.scient, som ejer og admi-
nistrerer den anerkendte træningsside www.
motion-online.dk (MOL), har lavet ”Guide til 
større muskler” for ADD med råd og vejledning 
om både kost og træning. Guiden ligger tilgængelig 
på MOL, og ADD linker direkte til guiden fra 
www.steroids.dk. 

Nye	eksterne	tiltag	som	følge	af	fokus	på	
motionsdoping-problematikken
Nogle politikredse har gennem kampagnepe-
rioden sat mere fokus på steroider. Bl.a. har 
Sydøstjyllands Politi arrangeret en konference 
for lokalråd, politi, SSP-konsulenter m.fl. om 
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15-25-årige mænd (præmåling, midtvejsmå-
ling (effektmåling) samt slutmåling) 

• 2 kvantitative online spørgeskemaundersø-
gelser blandt brugere af træningsforummet 
www.motion-online.dk (præmåling samt 
effektmåling) 

• Spørgeskemaundersøgelse blandt prakti-
serende læger 

• 2 fokusgruppe-interview med fitnessinstruk-
tører fra kommercielle og foreningsbaserede 
fitnesscentre 

• En PR-måling i forbindelse med kampag-
nelancering 

• En måling specifikt på kampagneaktiviteter 
på nettet, herunder kampagnesiden www.
steroids.dk, ADD’s fanside på facebook 
samt spørgsmål i ekspertpanelet på ADD’s 
hjemmesider.  

	
Evalueringens	hovedkonklusioner
Kampagnen vurderes at have opnået en høj 
grad af kendskab i den primære målgruppe. 
Kampagnen har desuden haft en effekt på den 
primære målgruppes viden og adfærd allerede i 
midtvejsmålingen, mens påvirkning af målgruppens 
holdning var mere udtalt i slutmålingen. 

Derimod vurderedes indsatsen målrettet de 
praktiserende læger at være mindre vellykket. Kun 
få af de deltagende læger tilkendegiver, at deres 
praksis har deltaget i kampagnen. Dog finder de 
læger, der har læst den fremsendte folder, at den 
indeholder relevant information.

Fitnessinstruktørerne vurderede kampagnens 
sprog, stil og tone som vellykket, og de mener 
desuden at kampagnen er et positivt skridt mod 
at gøre dopingmisbrug ”usmart”.

Kampagnen opnåede ved lanceringen megen 
omtale fordelt bredt på medier, og PR-indsatsen 
vurderes derfor som vellykket.

Kampagnesiden www.steroids.dk vurderes af 
fitnessinstruktørerne til at være professionel, tro-
værdig og et godt og varigt produkt. Hjemmesiden 
har gennemsnitligt haft 1.193 unikke besøgende 

hver måned siden lanceringen i november 2008. 
Fansiden på Facebook har desuden bidraget til 
større kendskab til antidoping-arbejdet.

Generelt finder både den primære målgruppe 
og fitnessinstruktørerne kampagnens budskab og 
kampagnens udformning relevant og troværdig.

Det	fremadrettede	arbejde
På baggrund af kampagnens evaluering vil ADD 
ved udvikling af nyt kampagnemateriale arbejde 
mod et mere simpelt og klar t grafisk udtryk. 
Derudover vil ADD i højere grad promovere 
hjemmesiden www.steroids.dk, både til den pri-
mære målgruppe og til fitnessinstruktører, idet 
hjemmesiden angiveligt indeholder den informa-
tion, man eftersøger og finder relevant. Fitnessin-
struktørerne er vigtige aktører i bekæmpelsen af 
motionsdoping, og ADD vil derfor fortsat arbejde 
målrettet på at motivere instruktørerne til en lokal 
antidoping-indsats i centrene ved at appellere til 
medansvarlighed og medejerskab af indsatsen.

Samlet	opsamling	på	
motionsdopingkampagnen
Det er gennem de seneste 3 år lykkedes 
ADD at skabe en øget viden om omfanget af 
steroidproblemet i Danmark og tillige en øget 
bevidsthed om motionsdopingproblematikken 
- i fitnessbranchen, i relevante organisationer og 
myndigheder og i befolkningen generelt. 

Alt i alt har den 3-årige kampagne bidraget til 
forbedret samarbejde om  motionsdopingpro-
blemet mellem idræts- og branceorganisationer, 
fitnesscentre, sundhedspersonale, Politiet, SKAT 
og smuglerikontrollen m.fl. Derudover har ADD 
positioneret sig som relevant aktør og vidensbank 
på steroid – og motionsdopingområdet, både 
for unge der søger information, bekymrede 
pårørende samt de myndigheder, som i dag også 
arbejder med problemstillingen. Dette har blandt 
andet udmøntet sig i en konstruktiv politisk debat 
om forbedring af lovgivning på området mv. 

Derudover modtager ADD i dag mange spørgs-
mål både via telefon, hjemmesiderne og pr. mail. 

Dels fra skoleelever, som vælger at skrive opgave 
om doping, især anabole steroider, hvilket blandt 
andet vidner om en stor bevågenhed på området 
og en stor relevans for de unge. Dels bliver ADD 
i højere grad kontaktet af toldere og ikke mindst 
politiet, som søger rådgivning i forbindelse med 
beslag.

Den 3-årige motionsdopingkampagne har med 
den øgede fokus på motionsdoping afdækket 
et alvorligt samfundsproblem, som strækker sig 
langt ud over idrætten og for så vidt også ud af 
fitnesscentrene og ind i de kriminelle miljøer. De 
seneste 3 års arbejde må derfor anses som første 
skridt i en fremtidig langsigtet indsats på området. 
Der vil fortsat være behov for en forebyggende 
indsats over for de unge i risikogruppen og deres 
influenter, hvor bl.a. spørgsmål som kropsiden-
titet, kropsidealer og sundhed er væsentlige at 
diskutere. 

Derudover må man fortsat arbejde på at oplyse 
og motivere relevante myndigheder og organisa-
tioner til fokus og udvikling af det lokale arbejde 
på området.  

Vurdering
ADD har i 2010 arbejdet målrettet med både 
afslutning af den 3-årige motionsdoping-strategi 
og udvikling af nye uddannelsesværktøjer til både 
eliteudøvere samt børn- og unge gruppen. 2010 
blev også året, hvor ADD for alvor tog hul på 
dialogen med vores brugere gennem brug af de 
sociale medier. 

Året sluttede af med udarbejdelse af et fælles 
europæisk projekt kaldet ”Strategy for Stopping 
Steroids”. De erfaringer Danmark bl.a. har opnået 
gennem motionsdopingkampagnen vil blive delt 
og formidlet i forbindelse med projektet som 
opnåede støtte fra EU. Projektet skal laves i sam-
arbejde med Sverige, Polen, Holland og Cypern, 
og afsluttes med en europæisk konference i Kø-
benhavn i foråret 2012 samt en opsummerende 
rapport på projektets resultater, som vil blive 
distribueret til alle EU-lande.
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Forsknings-	
og	udviklingsvirksomhed

ADD	yder	støtte	til	forskning,	som	kan	øge	
vores	viden	inden	for	medicinske,	
fysiologiske,	samfundsvidenskabelige	og	
juridiske	områder	indenfor	antidoping.

Danmark har tidligere været et foregangsland mht. 
forskning i antidoping, som kan øge vores viden 
inden for medicinske, fysiologiske, samfundsviden-
skabelige og juridiske områder.  Det har dog i 2010 
ikke været muligt at uddele forskningsbevillinger 
på grund af ADDs økonomiske situation, men vi 
ser frem til at genoptage forskningsstøtten i 2011 
og på sigt styrke denne del af vores aktiviteter. 

Enkelte af de forskningsprojekter, som ADD 
støttede i 2009 blev præsenteret på forsknings-
seminar 5. februar 2010 i forbindelse med 
årsmødet i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, hvor 
også udenlandske eksperter præsenterede deres 
erfaringer indenfor antidopingarbejdet.
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International	
indsats

ADD skal påvirke og støtte udviklingen og 
harmoniseringen af internationale antidopingpro-
grammer af høj kvalitet gennem eget eksempel, 
internationale aktiviteter og samarbejde, så der 
herved bidrages til at opnå ensartede konkur-
rencevilkår for danske udøvere. 

ADD støtter internationale konventioner og 
aftaler om antidoping og bidrager med faglig 
kompetence og erfaring. 

Vi ønsker at sikre, at det nationale testprogram 
i eliteidrætten omfatter ’best practice’ på om-
rådet, sådan at den seneste udvikling i metoder 
til afsløring og forebyggelse af doping løbende 
indarbejdes. Derfor forsøger ADD at deltage i alle 
relevante internationale møder og netværksgrup-
per. 

Der er i stigende grad sat fokus på bagmænd 
og netværk knyttet til udøvernes dopingmisbrug 
både i den organiserede idræt og i motions- 
og fitnesscentre. Som et led i arbejdet med at 
bekæmpe indførslen af dopingstoffer til Danmark 
er det internationale samarbejde med andre 
antidopingorganisationer og diverse interna-
tionale myndigheder på området stadigt mere 
betydningsfuldt, og ADD vil også i fremtiden 
prioritere det brede internationale netværk.

WADA
The World Anti-Doping Agency (WADA) leder 
fortsat kampen på den internationale scene for en 
fair og ren idræt for alle idrætsudøvere. Fra dansk 
side støtter vi kraftigt op omkring WADAs arbejde 
og lederskab, idet vi kun ved stærkt internationalt 
samarbejde på tværs af lande og organisationer, vil 
kunne sikre, at danske udøvere konkurrerer mod 
”rene” konkurrenter og på ensartede konkur-
rencevilkår, når de rejser udenlands.

I april 2010 deltog ADD på WADAs årlige 
symposium for nationale antidopingorganisa-
tioner og internationale forbund i Lausanne, 

Schweiz. Temaet var identifikation af fremtidige 
udviklingsområder i antidopingarbejdet, herunder 
samarbejde med politi, toldvæsen og INTERPOL, 
samt erfaringsudveksling omkring bl.a. blodprofi-
lering samt de internationale standarder, der blev 
revideret i 2009. 

ADD har endvidere bidraget med besvarelser 
omkring det danske antidopingarbejde til WADAs 
kortlægning af antidopingorganisationers compli-
ance, ligesom der er indsendt høringssvar ved alle 
høringsprocesser under The World Anti-Doping 
Program, bl.a. omkring Dopinglisten for 2011 og 
den internationale standard for databeskyttelse.

Council	of	Europe
ADD har i 2010 deltaget i 3 møder i regi af 
Europarådet: ét i regi af ”Monitoring Group” i 
Strasbourg, ét i regi af Advisory Group on Legal 
Issues i Paris og ét i regi af Advisory Group on 
Education i Strasbourg. 

IADA	
ADD har samarbejdet med Kulturministeriet 
omkring overholdelse af danske forpligtelser i 
IADA-samarbejdet (International Anti-Doping Ag-
reement). Et multi-lateralt samarbejde som IADA 
repræsenterer, er afgørende for videreudvikling af 
antidopingarbejdet, især indenfor områder som 
samarbejde med politi- og toldvæsen omkring 
bekæmpelse af produktion og distribution af 
dopingstoffer. 

Nordisk	samarbejde
Samarbejdet med de øvrige nordiske lande er 
værdifuldt for ADD. Der afholdes årlige nordiske 
møde på ledelsesniveau, hvor mulige samarbejder 
og fælles udfordringer diskuteres. I 2010 var 
FINADA vært for møde i Helsinki, hvor bl.a. 
regeringssamarbejde og databeskyttelse blev 
drøftet. 

Endvidere har ADD i 2010 deltaget i nordisk 
workshop hos Anti Doping Norge omkring 

blodprofiler og testplanlægning. 

Der er desuden afholdt møde i Reykjavik 
for oplysningsmedarbejdere i de nordiske 
antidopingorganisationer, hvor et muligt fælles 
oplysningsprojekt var på dagsordenen. 

En svensk delegation under Kulturministeriet og 
Riksidrottsforbundet besøgte Anti Doping Dan-
mark for at få information og erfaringer omkring 
drift af en selvstændig antidopingorganisation, med 
henblik på at undersøge om antidopingarbejdet 
også i Sverige skal udskilles fra idrætten. 

ANADO
ADD har også I 2010 været medlem af ANADO 
– Association of National Anti-Doping Organi-
zations – der fungerer som et fællesorgan for 
nationale antidopingorganisationer. ADD deltog 
i april 2010 i ANADO’s generalforsamling i 
Lausanne, hvor organisationens prøvetagningsfor-
retning organiseret under ANADO Anti-Doping 
Services blev drøftet indgående, specielt pga. 
dårlig økonomi. Der forventes ændringer af 
ANADO-organisationen i de kommende år.
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ADD ønsker at sikre koordinering blandt for-
skellige parter involveret i dopingbekæmpelsen 
for at modvirke anvendelse og udbredelse af 
dopingmidler. Vi har et bredt netværk og an-
erkender, at vi især på det sundhedsfaglige og 
sundhedsforebyggende område skal spille tæt 
sammen med andre aktører, der kan supplere 
vores fagkompetencer for at vi kan bekæmpe 
doping som sundhedsproblem i samfundet 
generelt. Omfanget af misbruget af især anabole 
steroider er for stor t til, at vi alene kan løse 
problemerne. En alliance mellem idrætten og 
sundhedsmyndighederne er derfor nødvendig.

Nationalt	Netværk	mod	anabole	steroider
Det nationale netværk mod anabole steroider, 
der samler en stor del af de organisationer og 
myndigheder, som er relevante for steroidpro-
blematikken, har i 2010 afholdt 2 tematiserede 
møder om hhv. forebyggelse og kriminalitet 
og trafficking. Her er der udvekslet erfaringer, 
udfordringer og der er løbende arbejdet tvær-
fagligt på at begrænse motionsdoping i Danmark. 
Netværket har betydet nære relationer og et tæt 
samarbejde mellem ADD og flere af de øvrige 
medlemmer, bl.a. SKAT, som ADD bl.a. bistår med 
identificering af beslaglagte stoffer.

I netværket sidder bl.a. Kulturministeriet, Inden-
rigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, 
Forsvaret, Kriminalforsorgen, DIF, DFHO, DGI, 
Foreningsfitness, SKAT, Rigspolitiet (NEC), Det 
Kriminalpræventive Råd, SSP-Samrådet, Doping-
linien, en misbrugsbehandler, en klinisk psykolog 
samt en endokrinolog.

Rådgivning	og	bistand	til	
offentlige	myndigheder
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Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender optages til nominel værdi. 
Værdien reduceres med nedskrivninger til 
imødegåelse af forventet tab.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi, 
svarende til nominel værdi.

KPMG	
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anti Doping Danmark har i 2010 opnået ind-
tægter på i alt 17 mio. kr., heraf 13 mio. kr. fra de 
faste bidragsydere, Kulturministeriet, DIF, Team 
Danmark, DGI og DFIF.

De samlede udgifter på 18 mio. kr. er anvendt på 
følgende hovedomkostningsgrupper :

• Kontrolvirksomhed

• Oplysning og forebyggelse

• Øvrige aktiviteter

• Administration m.v.

• Ekstraordinære poster

Godt 50% af de samlede midler anvendes til 
kontrolvirksomhed, hvor der i løbet af året 
har været gennemført 2.749 dopingprøver af 
idrætsudøvere i forskellige miljøer. Af de samlede 
midler anvendes 16% til oplysning og forebyggelse 
og 22% anvendes til bestyrelse og administration.

I 2010 er 10% af midlerne derudover anvendt til 
ekstraordinære poster.

Regnskabet for 2010 udviser således et underskud 
på 1,4 mio. kr., efter at der er afholdt ekstraordi-
nære udgifter på 1,8 mio. kr.. 

Underskuddet skal ses i lyset af 4 forhold.

• For det første har Kulturministeriet givet et 
tilskud til dopingtest i private fitnesscentre 
på 1,0 mio. kr., der ikke var budgetteret. 
Beløbet er indtægtsfør t i 2010 med 0,8 
mio. kr.

• For det andet er der, som følge af neden-
stående øgede udgifter, iværksat besparelser 
i løbet af året i administration og forsk-
ningsvirksomhed, der har medført samlede 
besparelser på 0,7 mio. kr.

• For det tredje er der afsat 1,8 mio. kr. i 

Økonomi
fratrædelsesomkostninger til den afgående 
sekretariatschef.

• For det fjerde er der anvendt i alt 1,1 mio. 
kr. mere til motionsdopingkampagnen end 
budgetteret i 2010. Dette skyldes en fejlagtig 
indregning af indtægterne, idet en væsentlig 
del af indtægterne er medtaget i regnskabet 
for 2007, selvom de først er anvendt i 2008 
eller senere. Der er således ikke anvendt 
flere midler samlet set til kampagnen end 
forventet, men der har været foretage en 
fejlagtig periodisering af indtægterne, jf. 
nedenstående regnskab.

Regnskabets balancesum udgør 6 mio. kr., og som 
følge af det store underskud er egenkapitalen 
negativ med 0,8 mio. kr. 

Resultatet anses for utilfredsstillende. 

Bestyrelsen har som følge heraf iværksat væ-
sentlige besparelsesaktiviteter der medfører, at 
egenkapitalen reetableres til 2009 niveau i løbet 
2011.

Begivenheder	indtruffet	efter	den	31.	
december	2010
I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæg-
gelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet for-
hold, som vurderes at have væsentlig indflydelse 
på vurderingen af årsrapporten.

Anvendt	regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 
om regnskab og revision for tilskudsmodtagere 
under Kulturministeriets ressort, som modtager 
tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier 
og væddemål.

Resultatopgørelse
Der foretages periodisering af alle indtægter og 
omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet 
efter aktiviteter.
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Anvendt	regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under 
Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Årsregnskab	
1.	januar	-	31.	december

Resultatopgørelse

	 	 	 	 	 	 Note	 	 2010	 Budget	2010	 2009	
	 	 	 	 	 	
Indtægter

Tilskud, Kulturministeriet       4.397.000  4.508  4.397.000

Tilskud, Danmarks Idræts-Forbund      2.592.000  2.592  2.533.000

Tilskud, Team Danmark       3.831.000  3.831  3.740.000

Tilskud, DGI        1.500.000  1.500  1.460.000

Tilskud, DFIF        452.000  451  439.000

Projektmidler, oplysning       333.000  683  333.000

Projektmidler, blodprofil       42.000  0  0

Tilskud til Motionsdoping       0  0  1.000.000

Test, Fitnesscentre       1.220.000  1.200  1.752.000

Ekstra tilskud, Kulturministeriet      767.000  0  0

Øvrige indtægter     1  1.583.000  1.600  2.425.000

    

Indtægter	i	alt	 	 	 	 	 	 	 	 16.717.000	 	 16.365	 	 18.079.000

Omkostninger

Bestyrelsen      2  251.000  310  294.000

Administration      3  3.821.000  4.160  4.290.000

Kontrolvirksomhed     4  9.000.000  9.030  10.624.000

Oplysning og forebyggelse     5  2.825.000  2.070  2.112.000

Medicin/TUE      6  143.000  130  129.000

Forskningsvirksomhed     7  187.000  500  667.000

Kvalitetssystem og -ledelse     8  88.000  65  59.000

Internationalt arbejde     9  47.000  100  106.000

    

Omkostninger	i	alt	 	 	 	 	 	 	 16.362.000	 	 16.365	 	 18.281.000

    

Årets	resultat	før	ektraordinære	poster	 	 	 	 	 	 355.000	 	 0	 	 -202.000

Ektraordinær omkostning 2010      -1.769.000  0  0

Årets	resultat	 	 	 	 	 	 	 	 -1.414.000	 	 0	 	 -202.000

Disponering

Overført til egenkapital       -1.414.000  0  -202.000

    

tkr.
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Balance

	 	 	 	 	 	 	 	 Note	 2010	 2009	
	 	 	
Aktiver

Materielle	anlægsaktiver       10  

Bil          0  124.000 

 

Materielle	anlægsaktiver	i	alt		 	 	 	 	 	 	 	 0	 	 124.000

   

   

Omsætningsaktiver	 	 	

Tilgodehavender   

Tilgodehavende, debitorer         216.000  185.000

Forudbetalt          63.000  15.000

Tilgodehavende, DFHO         0  0

Tilgodehavende, Fitness         0  768.000

Tilgodehavender, diverse         768.000  204.000

   

Tilgodehavender	i	alt		 	 	 	 	 	 	 	 	 1.047.000	 	 1.172.000

   

   

Likvide beholdninger         5.094.000  4.054.000

Omsætningsaktiver i alt         6.141.000  5.226.000

   

Aktiver	i	alt		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 6.141.000	 	 5.350.000

   

   

Passiver   

Egenkapital   

Egenkapital, primo         635.000  837.000

Overført resultat         -1.414.000  -202.000

   

Egenkapital	i	alt	 	 	 	 	 	 	 	 	 -779.000	 	 635.000

   

Kortfristede	gældsforpligtelser   

Leverandører af varer og tjenesteydelser        1.338.000  1.576.000

Forudbetalt tilskud, Kulturministeriet        2.567.000  1.090.000

Forudbetalt, DGI         0  0

Mellemregning, True Winners        43.000  47.000

Feriepenge forpligtelse         386.000  561.000

Anden gæld          2.586.000  1.441.000

   

Gældsforpligtelser	i	alt	 	 	 	 	 	 	 	 	 6.920.000	 	 4.715.000

   

Passiver	i	alt	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 6.141.000	 	 5.350.000
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Regnskab	for	motionsdoping-kampagnen	
2007-2010 Regnskab	for	hele	perioden Faktisk	afholdt	i	følgende	perioder:

I	1.000	kr. Faktisk Budget Afvigelse 2007 2008 2009 2010
       

Samlet tilskud i perioden (indtægt) 5.649 5.650 1 1.000 2.983 1.333 333

Fase	1 	 	 	 	

1.1 Foranalyse af kvalitativ karakter 237 125 -112 237 0 0 0

1.2 Hovedundersøgelse 429 325 -104 0 0 100 329

I alt 666 450 -216 237 0 100 329

       

1.3 Information og formidling        

Udarb. af kom.kampagne 220 200 -20 0 220 0 0

Medieplan til kampagnen 980 1.200 220 0 980 0 0

 - Produktion af ny film/spil 182 200 18 0 0 0 182

 - Udarbejdelse af interface samt IT 158 200 42 0 158 0 0

 - Informationsmateriale 263 200 -63 0 40 1 222

 - Distribution/markedsføring 241 350 109 0 231 0 9

I alt 2.044 2.350 306 0 1.629 1 413

       

1.4 Understøttende aktiviteter        

Samtalevejledning mv. 187 200 13 0 73 114 0

Konsulent til rådgivning 1.076 1.100 24 6 299 399 372

I alt 1.263 1.300 37 6 372 513 372

Fase	2 	 	 	 	

2.1 Information og formidling        

Udvikling af nye materialer 683 800 117 0 590 93 0

SDU - undersøgelse del 2 250 50 -200 0 0 0 250

I alt 933 850 -83 0 590 93 250

       

2.2 Understøttende aktiviteter        

Udarbejdelse af materiale mv. 83 100 17 0 11 63 9

Opbygning af netværk mv. 223 300 77 0 0 0 223

Evaluering af kampagne 466 300 -166 0 150 150 165

I alt 772 700 -72 0 161 213 397

               

Resultat -27 0 27 757 231 413 -1.428
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Mål	for	rammeaftale

Mål	fra	rammeaftalen	
2009	-	2012

Metoder	til	målopfyldelse
indenfor	rammeaftalen

Resultat Aktiviteter

Dopingkontrol

Det danske dopingkontrol-program under 

ADD skal beskytte danske idrætsudøveres 

ret til at konkurrere i en fair og dopingfri 

idræt og fremme sundhed for alle udøvere.

Dopingkontrol i Danmark skal være af 

højeste internationale standard. 

Prioritere urin- og blodtest af ud-

øvere i dopingbelastede idrætsgrene 

og idrætsgrene, hvor Danmark har højt 

internationalt konkurrenceniveau, men 

således at der også foretages et passende 

antal forebyggende test blandt ikke-elite 

udøvere.  

Opfyldt Elite

Der er pr. 31/12 2010 foretaget 1508 urinprøver under 

DIF. 

Af de 1508 prøver er 75% foretaget blandt eliteudøvere 

i dopingbelastede idrætsgrene og idrætsgrene, hvor 

Danmark har højt internationalt konkurrenceniveau, 

dvs. i ADDs risikogruppe 1 (som består af 14  forbund), 

21 % er foretaget i risikogruppe 2 (18 forbund) og 4 % i 

gruppe 3 (30 forbund).

Af de 1508 prøver er 621 prøver gennemført på 

eliteudøvere i prioriteret testgruppe A og B, som er de 

udøvere, der har højt internationalt konkurrenceniveau 

og/eller deltager i idrætter defineret som risikoidræt i 

henhold til ADDs risikoanalyse. 

Der er pr. 31/12-2010 registreret 19 sager under DIF 

(1,2%), hvoraf 1 er en ren tilståelsessag (EPO) og 3 er 

nægtelser. I 2009 var der tilsvarende 14 sager ud af 1658 

prøver (0,84%). 

Ikke-elite (Motion/Fitness)

Der er gennemført 470 prøver (107 sager = 22,7%) 

i fitnesscentre under DFHO, 197 prøver (32 sager 

=16,2%) i centre med direkte aftale med ADD samt 

201 prøver (28 sager =14%) i DGI regi inkl. DGI salg og 

Foreningsfitness. 

Se i øvrigt samlet statistik for kontrolvirksomhed 2010.

 Indarbejde blodprøver med henblik på 

profilering af specifikt identificerede ud-

øvere i overensstemmelse med WADAs 

retningsliner.  

Delvis opfyldt Der er indgået aftale med laboratorie omkring analyse 

af blodprøver til blodprofil programmet med opstart i 

1. kvartal 2011. 

40-50 udøvere er udtaget til programmet fra hhv. 

cykling, kano og kajak, roning, svømning og triatlon i 

blodprofilprogrammet. 

Blodprøvetagere uddannet ved seminar.

Implementere det reviderede WADA-ko-

deks samt tilhørende internationale stan-

darder og arbejde for øget international 

harmonisering på dopingkontrolområdet. 

Opfyldt De nationale antidopingregler er revideret og godkendt 

i december 2010 af hhv. ADDs og DIFs bestyrelse for 

at give ADD hjemmel til at foretage blodprøver med 

henblik på profilering.
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Mål	fra	rammeaftalen	
2009	-	2012

Metoder	til	målopfyldelse
indenfor	rammeaftalen

Resultat Aktiviteter

Dopingkontrol

Det danske dopingkontrol-program under ADD skal 

beskytte danske idrætsudøveres ret til at konkurrere i 

en fair og dopingfri idræt og fremme sundhed for alle 

udøvere.

Dopingkontrol i Danmark skal være af højeste interna-

tionale standard. 

Opretholde et højt kvalificeret og uddan-

net korps af kontrollanter.

Opfyldt Der blev i 2010 gennemført 2 kvalitetsau-

dits (hhv. 1 ekstern og 1 intern) af ADDs 

kontroller med efterfølgende opfølgning 

og orientering til hele korpset i form af ny-

hedsbreve og udarbejdelse af opdaterede 

procedurebeskrivelser. 

ADDs dopingkontroller blev i 2010 re-

certificeret i henhold til ISO 9001:2008 og 

opfylder alle krav i WADAs Internationale 

Standard for Testing.  

ADDs dopingkontrollanter har fået tilbud 

om dopingkontrolarbejde ved OL i Lon-

don 2012. Ansøgningsproces s opstartet 

i 2010.

Oplysningsvirksomhed 

 ADDs oplysnings-virksomhed skal have forebyggende 

effekt ved at øge befolkningens kendskab til konse-

kvenserne ved brug af ulovlige stoffer. 

 

ADDs oplysnings-virksomhed skal påvirke idrættens 

og den øvrige omverdens holdninger til og viden om 

dopingproblemet.

Nå ud til målgrupperne via udvikling 
af kampagnemateriale og afholdelse af 
foredrag i relevante målgrupper. 

Opfyldt Der blev i 2010 afholdt mere end 30 

foredrag for eliteudøvere, trænere og 

ledere, skole- og ungdomsmiljøer, motio-

nister, idrættens støttepersonale samt for 

presse og offentligheden. Undervisningen 

gennemførtes blandt andet for DIF’s Di-

plomtræneruddannelse, Idrættens Træner 

Akademi, Dansk Amerikansk Fodbold 

Forbund, Foreningsfitness, Haderslev- , 

Ålborg og  Mariagerfjord kommune, SKAT, 

Kriminalforsorgen og mange flere.

I 2010 er Anti Doping Danmarks hjem-

mesider (www.antidoping.dk og www.ste-

roids.dk)  blevet opdateret med nyheder, 

den seneste forskning samt en opda-

teret præparatfortegnelse (listen over 

forbudte og tilladte dopingpræparater) 

samt WADA’s Dopingliste i en opdateret 

2010-version m.m..

ADD oprettede en Youtube-kanal i 2010. 

Kanalen fungerer både som selvstændigt 

informationsmedie, men også som teknisk 

platform for de videoer, som ADD præ-

senterer på sine hjemmesider. I perioden 

11.2.2010 - 14.1.2011 blev indholdet vist 

12.338 gange.
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Mål	fra	rammeaftalen	
2009	-	2012

Metoder	til	målopfyldelse
indenfor	rammeaftalen

Resultat Aktiviteter

Oplysningsvirksomhed 

 ADDs oplysnings-virksomhed skal have 

forebyggende effekt ved at øge befolknin-

gens kendskab til konsekvenserne ved brug 

af ulovlige stoffer. 

 

ADDs oplysnings-virksomhed skal påvirke 

idrættens og den øvrige omverdens hold-

ninger til og viden om dopingproblemet.

Nå ud til målgrupperne via udvikling 
af kampagnemateriale og afholdelse af 
foredrag i relevante målgrupper. 

Opfyldt I juni 2010 startede ADD op på Facebook med egen 

fan-side samt applikation rettet mod de unge - særligt 

dem som overvejer brug af steroider. I perioden 30. juni 

2010 - 31.december 2010 havde siden 661 brugere og 

indholdet blev vist 6410 gange.

I 2010 lancerede ADD et nyt undervisningssite rettet 

mod skoleelever. På www.undervisning.antidoping.dk. 

kan man se, hvordan en dopingkontrol foregår, læse om 

bivirkningerne ved doping, få indblik i dopingens historie 

eller stille spørgsmål til eksperten, ligesom der findes 

værktøjer til læreren i form af opgaver, der kan benyttes 

i den daglige undervisning.

Hæftet ”Anti-doping og mig 2010” om især dopingkon-

trol og regler blev trykt i 10.000 eksemplarer og ud-

sendt til alle forbund under DIF, DGI, doping-kontrollan-

ter, læger, fysioterapeuter, DIF dopingnævn, apotekernes 

uddannelsescenter, Sundhedsstyrelsen m.v. Dopinglisten 

revideres årligt af WADA, og på baggrund af denne 

liste har ADD udgivet ”Præparatfortegnelsen 2010” i en 

trykt udgave, som ligeledes findes på www.antidoping.dk 

samt i uddrag i hæftet ”Anti-doping og mig 2010”.

 Basere sit arbejde på de guidelines Euro-

parådet og WADA har udarbejdet.

Opfyldt WADA’s retningslinjer på området er beskrevet i WA-

DA-koden 2009 Artikel 18. Her oplyses hvilke områder 

samt regler idrætsudøverne skal uddannes i. Dette er 

bla. dopinglisten, antidopingreglerne, konsekvenser 

af doping m.m. ADD har i 2010 kommunikeret disse 

emner til vores fastlagte målgrupper ved hjælp af. bl.a. 

hjemmesider, foldere, kurser, sociale medier mm.

Europarådets retningslinjer er beskrevet i CoE Anti-

doping convention Artikel 6. Denne artikel foreskriver 

ud over ovenstående, at man særligt retter fokus mod 

at oplyse om de sundhedsskadelige effekter ved brug 

af doping. Dette foregår ligeledes via ovenstående 

kommunikationskanaler og via den landsdækkende 

oplysningskampagne ”Steroider er stærkere end dig”. 

Som baggrund for planlægning af disse aktiviteter benyt-

tes bl.a. ”Modelguidelines for core information/educa-

tion programs to prevent doping in sport” udarbejdet af 

CoE og WADA i fællesskab. 

ADD deltog i CoE Advisory group on Education møde 

i Strassbourg 18. juni, og var efterføgende del af en 

arbejdsgruppe som forestod revision af CoE’s Model 

Guidelines For Core Information/Education Program-

mes To Prevent Doping In Sport.
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Mål	fra	rammeaftalen	
2009	-	2012

Metoder	til	målopfyldelse
indenfor	rammeaftalen

Resultat Aktiviteter

Oplysningsvirksomhed 

 ADDs oplysnings-virksomhed skal have forebyggende 

effekt ved at øge befolkningens kendskab til konse-

kvenserne ved brug af ulovlige stoffer. 

 

ADDs oplysnings-virksomhed skal påvirke idrættens 

og den øvrige omverdens holdninger til og viden om 

dopingproblemet.

Informere nationale og internationale eli-

teidrætsudøvere om reviderede WADA 

regler og procedurer 

Opfyldt ADD afholdt møder med alle forbund 

med prioriterede udøvere i efteråret 

2010, hvor de blev orienteret om nye 

regler pr. 2011 for hhv. kontrol og TUE.  

Der er afholdt orienteringsmøde med OL 

deltagere (curling), hvor IOCs anti-doping-

regler er gennemgået. Alle er oplært i brug 

af ADAMS med henblik på indberetning 

op til OL i Vancouver i februar 2010. 

Alle nye prioriterede udøvere har fået 

informationsmateriale tilsendt om where-

aboutsregler og om ADAMS databasen. 

Alle prioriterede udøvere er tilbudt per-

sonlig oplæring i systemet samt telefonisk 

assistance. 

Udvikling af et interaktivt site til eliten 

påbegyndt. Sitet kommer til at hedde ’Ren 

Vinder’ og lanceres i 2011. Ren Vinder er 

et videobaseret e-learningsprogram, som 

giver atleter og deres trænerstab viden 

om bl.a. dopingprocedurer og rutiner, 

WADAs Dopingliste, whereabouts, 

dispensation fra dopinglisten m.m

Forsknings- og udviklingsvirksomhed 

Danmarks position blandt de førende lande i Europa 

mht. forskning indenfor antidoping skal fastholdes.

Støtte forskning i antidoping. Delvis opfyldt ADD har ikke uddelt forskningsmidler i 

2010.

Der er indhentet referencer på publice-

rede artikler fra støttede forskere i 2008 

og 2009.

ADD har som led i motionsdoping-

kampagnen initieret og medvirket ved 

befolkningsundersøgelse omkring brug af 

og holdning til muskelopbyggende stoffer. 

Resultater samt rapport offentliggjort.

Overvåge udviklingen og formidle ny 

viden indenfor relevante forskningsom-

råder.

Delvis opfyldt ADD har monitoreret udviklingen i bl.a. 

forskning omkring madforurening med 

clenbuterol og har videreformidlet denne 

til eliteidrætsudøvere.
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Mål	fra	rammeaftalen	
2009	-	2012

Metoder	til	målopfyldelse
indenfor	rammeaftalen

Resultat Aktiviteter

Forsknings- og udviklingsvirksomhed 

Danmarks position blandt de førende lande 

i Europa mht. forskning indenfor antidoping 

skal fastholdes.

I relevant omfang deltage i internationale 

forskningsprojekter.

Ej opfyldt ADD har ikke deltaget i internationale forskningspro-

jekter i 2010.

 Initiere og koordinere at forskningsresul-

tater fra de støttede projekter videre-

formidles i relevante fora – nationalt og 

internationalt.

Opfyldt Relevante forskere præsenterede deres resultater ved 

Dansk Idræts Medicinsk Selskabs årsmøde 5/2 2010.

ADD skal medvirke til udvikling af nye 

analysemetoder til afsløring af dopingmis-

brug, overvåge udviklingen og formidle 

ny viden indenfor relevante forsknings-

områder.

Ej opfyldt ADD har ikke støttet forskningsaktivitet indenfor udvik-

ling af nye analysemetoder i 2010.

Deltagelse i internationalt samar-

bejde om bekæmpelse af doping 

ADD bidrager aktivt til international udvik-

ling og harmonisering indenfor antidoping 

området. 

Deltage i Europarådets antidoping 

arbejde. 

Opfyldt ADD har i 2010 deltaget i 3 møder i regi af Europarådet: 

ét i regi af ”Monitoring Group” i Strasbourg, ét i regi af 

”Advisory Group on Legal Issues” i Paris og ét i regi af 

Advisory Group on Education i Strasbourg.

Der er afholdt koordineringsmøde med Kulturministe-

riet som forberedelse til deres deltagelse i Coordination 

Group møde (mhp WADA Executive Committee 

Meeting) samt møde i Monitoring Group under Council 

of Europe.

Fortsætte nuværende aktiviteter i Interna-

tional Anti Doping Arrangement (IADA), 

der bl.a. koordinerer samarbejdet mellem 

regeringer. 

Delvis opfyldt Planlagt deltagelse i IADA-mødet i november 2010 

aflyst pga. ekstraordinære omstændigheder

Deltage aktivt i sammenslutningen af na-

tionale antidopingorganisationer ANADO 

for herigennem at udvikle og harmoni-

sere de tekniske aspekter af antidoping 

arbejdet

Delvis opfyldt ADD har i april 210 deltaget i ANADO’s generalfor-

samling samt efterfølgende i WADAs symposium for 

anti-dopingorganisationer i Lausanne i april 2010.

Planlagt deltagelse i ANADO generalforsamling og præ-

sentation af ADDs risikovurdering og udvælgelse af ud-

øvere til prioriteret testgruppe på ANADO symposium 

i Colorado Springs nov. 2010 aflyst pga. ekstraordinære 

omstændigheder. 
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Mål	fra	rammeaftalen	
2009	-	2012

Metoder	til	målopfyldelse
indenfor	rammeaftalen

Resultat Aktiviteter

Rådgivning og bistand til offentlige myndig-

heder  

Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder 

 

Modvirke anvendelse og udbredelse af dopingmidler. 

 

Sikre koordinering blandt forskellige parter involveret i 

dopingbekæmpelsen 

Indgå i strategisk samarbejde med rele-

vante eksterne interessenter.   

Opfyldt Det nationale netværk mod anabole 

steroider, der samler en stor del af de 

organisationer og myndigheder, som er 

relevante for steroidproblematikken, har 

i 2010 afholdt 2 tematiserede møder 

om hhv. forebyggelse og kriminalitet og 

trafficking. Her er der udvekslet erfaringer, 

udfordringer og der er løbende arbejdet 

tværfagligt på at begrænse motionsdoping 

i Danmark. Netværket har betydet nære 

relationer og et tæt samarbejde mellem 

ADD og flere af de øvrige medlemmer, 

bl.a. SKAT, som ADD bl.a. bistår med 

identificering af beslaglagte stoffer.

I netværket sidder bl.a. Kulturministeriet, 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justits-

ministeriet, Forsvaret, Kriminalforsorgen, 

DFHO, DGI, DIF, Foreningsfitness, SKAT, 

Rigspolitiet (NEC), Det Kriminalpræven-

tive Råd, SSP-Samrådet, Dopinglinien, 

Misbrugsbehandler, Klinisk Psykolog, 

Endokrinolog. 

Bidrage til indsamling af data omkring traf-

ficking af dopingstoffer i Danmark. 

Opfyldt Initieret opgradering af SKATs registre-

ringsdatabaser, så det giver retvisende 

billede af årlige beslaglæggelser. 

Kontaktperson hos SKAT videreformidler 

beslag i form af stof, antal (ml og stk) samt 

oprindelsesland etc. 

Stofeducation hos SKAT smuglerikontrol i 

København og Århus.

Samarbejde med SKAT omkring fastlæg-

gelse af markedspris på beslag.

Samarbejde med dopingansvarlige på 

stationer i Kbh.  (Bellahøj og Amager).

Samarbejde med og yde rådgivning og 

bistand til offentlige myndigheder i form 

af politi, toldvæsen og kriminalforsorgen i 

sager indenfor ADD’s virkeområde

Opfyldt Løbende rådgivning til Politiet omkring 

beslaglæggelser.



Lov	om	fremme	
af	dopingfri	idræt
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vit-

terligt: 

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Definition	af	doping	
§ 1. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for, hvilke grupper af stoffer og 

hvilke præstationsfremmende metoder der skal betragtes som doping. 

Anti	Doping	Danmark	
§ 2. Anti Doping Danmark er en selvejende institution, der har til opgave at 

fremme bekæmpelsen af doping i idræt. 

§ 3. Anti Doping Danmarks virksomhed omfatter 

1) dopingkontrol, 

2) oplysningsvirksomhed, 

3) forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrørende bekæmpelse af doping, 

4) deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping og 

5) rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager inden for Anti Doping 

Danmarks virkeområde. 

§ 4. Anti Doping Danmark ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer, der 

beskikkes af kulturministeren. 4 medlemmer udpeges af kulturministeren, 2 

medlemmer udpeges af Team Danmark, 2 medlemmer udpeges af Danmarks 

Idræts-Forbund, 1 medlem udpeges af Dansk Firmaidrætsforbund og 1 medlem 

udpeges af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger. Herudover drager kulturmi-

nisteren omsorg for, at der udpeges 1 medlem, som repræsenterer trænerne 

inden for eliteidrætten, og 1 medlem, som repræsenterer de aktive eliteidræts-

udøvere. 

Stk.	2. Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Genbeskik-

kelse kan finde sted én gang. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelses-

periode, foretages nybeskikkelse for den resterende del af perioden. 

Stk.	3.	Kulturministeren udpeger bestyrelsesformanden blandt de ministerud-

pegede medlemmer. 

§ 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Det skal heraf 

fremgå, at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. 

§ 6. Den daglige ledelse af Anti Doping Danmark varetages af et sekretariat, hvis 

øverste ledelse ansættes af Anti Doping Danmarks bestyrelse. 

§ 7.Kulturministeren skal godkende vedtægter og budget samt årsberetning og 

regnskab for Anti Doping Danmark. 

Stk.	2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for regnskabsaflæggelsen og 

revisionens udførelse. 

Stk.	3. Kulturministeriet kan til brug for Rigsrevisionen indhente yderligere ma-

teriale til en nøjere regnskabsgennemgang. 

Stk.	4. Udbetaling af tilskud til Anti Doping Danmark kan ske forskudsmæssigt. 

Stk.	5. Afgivne tilsagn kan bortfalde og udbetalte tilskud kræves tilbagebetalt i 

tilfælde, hvor Anti Doping Danmark ikke opfylder betingelserne for tilskuddet. 

Idrætsorganisationers	og	-foreningers	deltagelse	i	bekæmpelsen	af	
doping	
§ 8. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om idrætsorganisationers og 

-foreningers pligt til at indføre og håndhæve bestemmelser om dopingkontrol og 

-sanktioner som forudsætning for ydelse af lovbestemte tilskud. 

Stk.	2. Vedkommende minister fastsætter regler om, at der i tilfælde af overtræ-

delse af de i medfør af stk. 1 fastsatte regler kan ske bortfald eller reduktion af 

de i stk. 1 omtalte tilskud. 

Bekæmpelse	af	doping	i	andre	idrætsmiljøer	
§ 9. Med det formål at hindre anvendelse af doping i idræt uden for de af § 8 

omfattede idrætsorganisationer skal Anti Doping Danmark søge at indgå samar-

bejdsaftaler om bekæmpelse af doping med følgende parter: 

1) ejere af relevante virksomheder og andre, som tilbyder idrætsaktiviteter eller 

hermed beslægtede aktiviteter, herunder offentlige institutioner, og 

2) sammenslutninger af idrætsudøvere uden tilknytning til de af § 8 omfattede 

idrætsorganisationer. 

Stk.	2. De i stk. 1 nævnte samarbejdsaftaler skal sikre, at de omfattede parter 

gennemfører dopingkontrol og -sanktioner på en måde, der følger de retnings-

linjer, som gælder for idrætsorganisationerne, jf. § 8. 

Stk.	3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for udformningen af de i stk. 

1 nævnte samarbejdsaftaler. 

Økonomi	
§ 10. Kulturministeriet fastsætter et årligt tilskud til Anti Doping Danmark. 

Stk.	2. Ydelsen af det i stk. 1 nævnte tilskud forudsætter, at Team Danmark og 

de tipstilskudsberettigede idrætsorganisationer yder et tilskud til Anti Doping 

Danmark, som fastsættes efter nærmere aftale med Kulturministeriet. 

§ 11. Anti Doping Danmark kan opkræve gebyrer for ydelser i henhold til de i 

§ 9 omhandlede samarbejdsaftaler. 

Ikrafttræden	m.v.	
§ 12. Loven træder i kraft den 1. januar 2005. 

§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lene Espersen
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(Informationsordning for motions- og fitnesscentre)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vit-

terligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. I lov nr. 1438 af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt foreta-

ges følgende ændringer:

1. I overskriften til § 9 indsættes efter »idrætsmiljøer«: »og straf«. 

2. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a . Motions- og fitnesscentre skal informere om, hvorvidt de har indgået 

samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark, jf. § 9. Informationen skal ske ved 

skiltning, der opsættes ved det enkelte centers indgangsparti på en sådan måde, 

at den er synlig for kunderne. 

Lov	om	ændring	af	lov	om	fremme	af	dopingfri	idræt

Hvis centeret har en hjemmeside, skal samarbejdsaftalen med Anti Doping Dan-

mark ligeledes angives her.

Stk.	2. Anti Doping Danmark fastsætter efter kulturministerens godkendelse de 

nærmere krav til udformning af informationen.

Stk.	3. Med bøde straffes den, der undlader at informere efter stk. 1. Der kan 

pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straf-

felovens 5. kapitel.«

§ 2 . Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Givet på Amalienborg, den 29. maj 2008

MARGRETHE R.

/Brian Mikkelsen

Bekendtgørelse	om	fremme	af	dopingfri	idræt
BEK	nr	1579	af	16/12/2010

Anti	Doping	Danmarks	samarbejdsaftaler	med	motions-	og	fit-
nesscentre	m.v.
§ 3. Efter § 9, stk. 1, i lov om fremme af dopingfri idræt skal Anti Doping Dan-

mark søge at indgå samarbejdsaftaler med motions- og fitnesscentre og andre 

private eller offentlige institutioner, virksomheder m.v., som tilbyder idrætsaktivi-

teter eller hermed beslægtede aktiviteter, samt foreninger og sammenslutninger 

af idrætsudøvere uden tilknytning til de i bekendtgørelsens § 2 nævnte idræts-

organisationer. Efter lovens § 11 kan Anti Doping Danmark opkræve gebyrer for 

ydelser i henhold til samarbejdsaftalerne.

Stk.	 2.	 I samarbejdsaftalerne skal doping defineres i overensstemmelse med 

bilag 1, og de fastsatte regler om dopingkontrol og -sanktioner skal være i over-

ensstemmelse med bilag 2.

Stk.	3. I samarbejdsaftalerne skal der fastsættes nærmere regler om gennem-

førelse af dopingkontrollerne og om, at institutionen, virksomheden eller sam-

menslutningen m.v. skal gøre sine kunder, medlemmer m.v. bekendt med konse-

kvenserne af indgåelsen af samarbejdsaftalen.

Stk.	4. Det er en betingelse for samarbejdsaftalernes gyldighed, at de er god-

kendt af kulturministeren.

Ikrafttræden
§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk.	2.	Bekendtgørelse nr. 1405 af 15. december 2009 om fremme af dopingfri 

idræt ophæves.

Kulturministeriet, den 16. december 2010

Per Stig Møller

/Bente Skovgaard Kristensen

I medfør af § 1, § 8, stk. 1, og § 9, stk. 3, i lov nr. 1438 af 22. december 2004 om 

fremme af dopingfri idræt fastsættes:

Definition	af	doping
§ 1. Som doping i lov om fremme af dopingfri idræt og i denne bekendtgørelse 

betragtes de stoffer og metoder, der fremgår af bilag 1 (oversættelse af WADA’s 

(World Anti-Doping Agency) dopingliste 2011).

Minimumskrav	til	idrætsorganisationer
§ 2. Det er en forudsætning for ydelse af tilskud i medfør af lov om visse spil, 

lotterier og væddemål til Team Danmark og til de tre hovedorganisationer på 

idrætsområdet: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsfor-

eninger og Dansk Firmaidrætsforbund, at organisationen indfører og håndhæver 

regler om dopingkontrol og -sanktioner i overensstemmelse med de regler, der 

fremgår af bilag 2 (oversættelse af World Anti-Doping Code). Team Danmark 

og de tre idrætsorganisationer skal gøre det til en betingelse for ydelse af tilskud 

til idrætsforeninger eller forbund m.v. og til individuelle idrætsudøvere, at disse 

overholder de nævnte dopingregler.

Stk. 2. Det er en forudsætning for ydelse af tilskud i medfør af lov om støtte 

til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 

m.v. (folkeoplysningsloven) til idrætsforeninger, der er medlemmer af en af de i 

stk. 1 nævnte organisationer eller af forbund m.v., der er medlemmer af en af 

disse organisationer, at foreningen overholder de i stk. 1 nævnte regler om do-

pingkontrol og -sanktioner. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse 

på anvisning af lokaler og udendørsanlæg i medfør af folkeoplysningsloven.

Anti Doping Danmark

Årsberetning 200
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Bilag
Oversigt	over	hvor	mange	dispensationer	(TUE)	der	er	blevet	givet	til	hvilke	idrætsgrene	i	2010	for	nationalt	program	(DIF-medlemmer)

Idrætsgren Dopinggruppe Antal
Boksning S6 2

  S3 1

Atletik S6 1

  S3 6

Amerikansk fodbold S3 3

  S5 1

  S9 4

S6 3

Floorball S6 2

Brydning S3 1

Basketball S3 4

Badminton S3 3

Bueskydning S5 1

  S2 1

Fodbold S3 21

  S2 1

  S9 6

Bowling S2 2

Cykling S3 26

  S2 3

  S9 4

  S6 4

Curling S3 1

Dart S9 1

Døveidræt S5 1

Fægtning S3 2

  S2 1

Roning S3 4

  S2 2

Hockey S3 3

Gymnastik S3 6

Golf S3 1

Håndbold S3 9

  S9 10

  S6 2

Handicapidræt P2 1

  S7 1

  S5 1

Ishockey S3 9

  S6 2

  S2 1

Idrætsgren Dopinggruppe Antal
Karate S3 4

  S6 1

Kegler S9 1

Kano og kajak S3 4

  S6 1

S9 1

Kick- og thai boxing S3 3

S6 3

Militæridræt S5/P2 1

Motorsport S5 1

Orientering S3 1

  S9 1

Petanque S6 2

  S9 1

Ridning S1 1

  S6 1

Rulleskøjter S3 1

Rugby S3 1

  S6 1

Sportsdans S2 1

  S3 3

  S6 1

Styrkeløft S5 1

Ski S9 1

Skydning S3 1

  S7 1

  S5/P2 1

Softball S3 1

Squash S3 2

Taekwondo S3 4

Triathlon S3 9

  S6 1

  S5 1

  S9 2

Volleyball S2 1

  S3 1

Svømning S3 48

  S6 1

IALT 269
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