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Påtegninger 

Ledelsespåtegning 
Bestyrelse har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2005 for Anti Doping Dan-
mark. 

Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regn-
skabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede. 

Brøndby, den 22. februar 2006 
Sekretariatsleder: 

 
 

Finn Mikkelsen 

 

 

Bestyrelsen: 
     
     
     
     
Michael Kjær  Per Larsen  Gert Nielsen 
formand  næstformand   
     
     
     
     
Michael Andersen  Niels Nygaard  Søren Riiskjær 
     
     
     
     
Tonny B. Andersen  Troels Sandager  Jens Evald 
     
     
     
     
Lars Bonde  Berit Puggaard  Eva Wulff Helge 
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Revisionspåtegning 
Vi har revideret årsrapporten for Anti Doping Danmark for regnskabsåret 1. januar 2005 - 
31. december 2005, der aflægges efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. sep-
tember 2005. Budgettal for 2005 er ikke omfattet af vores revision. 

Anti Doping Danmarks ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af 
vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. 

Den udførte revision 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt Kul-
turministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 kapitel 3. Disse standarder 
kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikker-
hed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stik-
prøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og 
oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regn-
skabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den sam-
lede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et 
tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Institutionens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt resultat af Institutionens aktivite-
ter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2005 i overensstemmelse med Kulturministe-
riets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. 

København, den 22. februar 2006 
KPMG C.Jespersen 
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 

Torben Kristensen  Claus Dyhr 
statsaut. revisor  statsaut. revisor 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om Anti Doping Danmark 

Anti Doping Danmark 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefon 43 26 26 26 

Bestyrelse 

Michael Kjær, formand 
Per Larsen, næstformand 
Jens Evald 
Gert Nielsen 
Michael Andersen 
Niels Nygaard 
Søren Riiskjær 
Tonny B. Andersen 
Troels Sandager 
Lars Bonde 
Berit Puggaard 
Eva Wulff Helge 
 

Revisor 

KPMG C.Jespersen 
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 
Torben Kristensen 
Claus Dyhr 

Bank 

Jydske Bank 

Momsregistrering 

Anti Doping Danmark er som en selvejende institution som hovedregel momsfritaget. 
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Beretning 

Loven 

Loven om dopingfri idræt – og ADD – trådte i kraft 1. januar 2005. Loven (nr. 1438 af 
22. december 2004) er siden suppleret med bekendtgørelse nr. 1447 af 14. december 2005. 

Loven udgør en forankring af statens og idrætsorganisationernes ansvar for bekæmpelse af 
doping i idrætten og fitness- og motionscentre m.fl. 

Anti Doping Danmark er en selvejende institution, der har til opgave at fremme bekæmpel-
sen af doping i idræt. Anti Doping Danmarks virksomhed omfatter: 

• dopingkontrol 

• oplysningsvirksomhed 

• forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrørende bekæmpelse af doping 

• deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping samt 

• rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager inden for ADD's virkeområde. 

ADD skal i samarbejde med regeringen og idrættens organisationer bekæmpe brugen af do-
ping og styrke de grundlæggende værdier i både eliteidrætten og den brede folkelige idræt. 
ADD skal i samarbejde med WADA og internationale samarbejdspartnere skabe optimale 
rammer for at løse ADD's opgaver i overensstemmelse med lov om fremme af dopingfri 
idræt.  

Anti Doping Danmark 

For Anti Doping Danmark (ADD) blev 2005 et begivenhedsrigt år med ny lov, én bestyrelse, 
ét sekretariat og flytning af sekretariatet fra Team Danmark til nye lokaliteter i periferien af 
Idrættens Hus i Brøndby. 

Efter en forsøgsperiode og en efterfølgende evaluering af Anti Doping Danmark vedtog Fol-
ketinget en lov om fremme af dopingfri idræt, der indebærer, at Anti Doping Danmark opret-
tes som en selvstændig organisation. Uafhængighed og gennemskuelighed er grundlæggende 
principper for kampen mod doping. 

Det nye Anti Doping Danmark er finansieret af Kulturministeriet, idrættens hovedorganisa-
tioner og Team Danmark i fællesskab, og bestyrelsen er sammensat af personer udpeget af 
disse. De fleste af de konkrete opgaver loven pålægger Anti Doping Danmark at iværksætte 
er allerede ført ud i livet – eller i færd med at blive det. 
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Bestyrelse og sekretariat 

Som følge af den nye lov udpegede kulturminister Brian Mikkelsen og idrætsorganisationer-
ne en ny bestyrelse på 12 personer, der fik følgende sammensætning: 

• Michael Kjær, professor, dr. med. (formand) 

• Per Larsen, chefinspektør (næstformand) 

• Michael Andersen, direktør 

• Jens Evald, professor, dr. jur. 

• Gert Nielsen, tandlæge og næstformand i DIF 

• Niels Nygaard, direktør, DIF 

• Søren Riskjær, direktør, Team Danmark 

• Eva Wulff Helge, cand. scient, lektor, Team Danmark 

• Troels Sandager, skoleinspektør, DGI 

• Tonny B. Andersen, chefsergent, DFIF 

• Lars Bonde, landstræner, TD’s trænerudvalg 

• Berit Puggaard, underdirektør, DIFs aktivgruppe. 

Institutionens daglige drift varetages af sekretariatet, der ved slutningen af året bestod af 7 
ansatte, hvoraf 1 var ansat som vikar. Finn Mikkelsen blev den 1. marts ansat som sekretari-
atschef for det nye ADD. Torben Hoffeldt fratrådte i december på grund af ansættelse som 
fuldmægtig i Kulturministeriet. Jakob Berget startede som ny oplysningskonsulent 1. febru-
ar. 

Øvrige medarbejdere er Kirsten Thomsen, Anders Lund, Trine Skov Møgelvang og Christi-
na Friis Johansen. Eksterne medarbejdere er deltidsansat læge (TUE- attester), læger på do-
pinglinjen, samt 2 postgraduate til besvarelse af spørgsmål på ADD's hjemmeside. 
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Vision 

ADD skal stå for den nationale holdningsbearbejdelse og forskning, opstille rammer for ef-
fektiv dopingkontrol i forskellige idrætsmiljøer og udbygge Danmarks placering blandt fore-
gangslandene i det internationale antidopingarbejde.  

Administration og drift 

Anti Doping Danmark har indgået lejekontrakt med Danmarks Idræts-forbund og flyttet ind i 
egne lokaler i den tidligere DBU-bygning i Idrættens Hus den 25. juli. Der er til flytning og 
etablering af ADD ydet ekstraordinær bevilling på 1.5 mio. kr. fra Kulturministeren. 

ADD har udbetalt feriepenge til ADD-kontrollanter fra 2000 efter en vurdering hos Arbejds-
direktoratet. 

Efter udflytningen fra Team Danmark er der indgået aftale med DIF økonomi om regnskabs-
styring og lønudbetaling. Anti Doping Danmark har valgt revisionsselskabet KPMG. 

Udvidet forsikringsdækning for kontrollanter er nødvendigt, hvis ADD skal opretholde mu-
ligheden for at teste på vegne af andre interessenter i udlandet. Den endelige kontrakt ventes 
dog først klar primo 2006. 

Efter møde med kulturministeren i april har ADD søgt (og modtaget) ekstra midler til etable-
ring og særlige arbejdsopgaver i forbindelse med ADD's overgang til selvejende institution.  

ADD måtte samtidig bede ministeriet om forhåndsudbetaling af ministeriets bidrag. 

Vurdering 

ADD har i november påbegyndt et it-projekt i samarbejde med WM data omkring udvikling 
af et nyt databasesystem til registrering af dopingkontroldata samt resultathåndtering, stati-
stik m.v. 

ADD skal fra og med 2006 indgå resultatkontrakt med Kulturministeriet. Resultatkontrakten 
er en gensidig forpligtende aftale uden formel juridisk binding. Den tjener til at sikre en til-
bagevendende dialog mellem parterne på grundlag af en fælles forståelse af institutionens 
mål og resultatkrav. 

Kontrakten skal indeholde bestemmelser om mission og vision for institutionen, strategi med 
strategiske indsatsområder, resultatmål og bevillingsforhold. Kontrakten vil desuden inde-
holde målsætninger om bl.a. de opgaver, der indgår i ADD's virksomhed for at fremme be-
kæmpelsen af doping i idræt. 
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Den fremtidige finansiering er ikke endelig afklaret, men der er mellem de nuværende inte-
ressenter vilje til at sikre en optimal finansiering og reguleringsnøgle i de 4-årige aftaler, 
som er nævnt i bemærkningerne til loven. Ved møde i Kulturministeriet i marts ventes regu-
leringen for organisationerne bragt på plads. 

Efter møde med kulturministeren i april har ADD søgt (og modtaget) ekstra midler til etable-
ring og særlige arbejdsopgaver i forbindelse med ADD’s overgang til selvejende institution. 
ADD måtte samtidig bede ministeriet om forhåndsudbetaling af ministeriets bidrag i maj. 

Sekretariatet består af kompetente medarbejdere og der har været et godt samarbejde mellem 
bestyrelse, udvalg og administrationen. ADD har desuden haft et godt samarbejde med DIF, 
DGI, DFIF og Team Danmark og departementet i Kulturministeriet. Det har været af stor 
betydning for udførelse af virksomheden. 

Kontrolvirksomhed 

Udviklingen i den internationale antidoping bekæmpelse er præget af intensivering, viden-
skabeliggørelse og teknologisering, ligesom de grundlæggende vilkår for antidopingarbejdet 
siden 2000 har gennemgået en forandringsproces. En øget intensivering af prøvetagninger 
kvalitativt og kvantitativt har ikke ført til, at der kunne påvises flere overtrædelser af doping-
reglerne – snarere tværtimod. 

Dopingsagerne er derimod i kraftig stigning blandt motionister inden for og uden for den 
organiserede idræt. Dette gælder ikke mindst i landets fitnesscentre, hvor godt 10 % har ind-
gået aftale om dopingkontrol med ADD. 

Dopingkontroller 

ADD har i det forløbne år gennemført 2270 dopingprøver, hvilket er en øgning på 8 % i for-
hold til 2004 og i øvrigt flere end nogensinde tidligere i Danmark.  

DIF medlemmer 

Af det samlede antal prøver blev 1.729 prøver udført på idrætsudøvere under DIF.  

Også i udlandet har ADD testet 9 forskellige idrætsgrene ved 12 udrykninger med i alt 
71 prøver. I alt 66 % af samtlige prøver er udført uden varsel i forbindelse med træning. 

Der er gennemført 367 test af udøvere inden for den prioriterede testgruppe. 

En række urintest fra eliteudøvere i udholdenhedsidrætsgrene blev testet for EPO. Alle ana-
lyser var negative. 
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DGI/DSF og DFIF 

Hos Danske Gymnastik og Idrætsforeninger er der testet 160 gange og hos Dansk Firma-
idrætsforbund 18 gange primært i motionscentre. 

Andre kontroller 

Testning er gennemført ifølge gældende aftaler for enkelte klubber samt ved internationale 
arrangementer med i alt 139 prøver.  

Prøvetagning er foretaget via aftaler med Dansk Body Building og Fitness Forbund (39), 
Kriminalforsorgen (35), Fitness/motionscentre (106) samt Dansk Professionel Bokseforbund 
(8). 

Dopingkontrollanter 

Seminar for dopingkontrollanter blev afviklet i København i januar. Kontrollanterne har også 
deltaget i et midtvejsseminar, og der er fulgt effektivt op med nyhedsbreve hver måned. Ud-
dannelsen af de 40 kontrollanter og 18 eskorter er lykkes godt med en reduktion i antallet af 
afvigelser som følge af fejl af kontrollanterne, og der er samtidig færre mislykkede udryk-
ninger til steder, hvor træningen er aflyst. 

Analyse af dopingprøver 

Alle danske urinprøver analyseres ved Dopingsektionen, Hormonlaboratoriet på Aker Syge-
hus, Oslo, der er akkrediteret i henhold til gældende standarder. Udover de almindelige ud-
gifter til analyse af konkurrence- henholdsvis træningsprøver har der været øgede omkost-
ninger til udvalgte prøver til analyse for EPO samt mange ekstraanalyser af B- prøver ved 
påvisning af beta2-agonister. Samarbejdet omkring analyse og forsendelse af prøver er fore-
gået upåklageligt. ADD modtager analysesvaret inden 3 uger, hvor udøverne bliver direkte 
informeret om resultatet. 

Bestyrelsen besøgte analyselaboratoriet på Aker Sygehus i Oslo den 6.- 7. april i forbindelse 
med besøg hos Anti Doping Norge og et udvidet bestyrelsesmøde. 

Implementering af World Anti doping Program 

DIF har justeret gældende regler, så de er fuldstændig i overensstemmelse med WADC. 
ADD's kvalitetssystem er i efteråret også justeret med hensyn til alle internationale regelsæt 
og standarder. 
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Opretholdelse og udvikling af kvalitetssystemet 

Certificeringen af dopingkontrollen er udvidet til at tilfredsstille kravene i WADC og tilhø-
rende internationale standarder. Kvalitetssystemet tilfredsstiller kravene i ISO 9001:2 000 
ifølge en ekstern uafhængig vurdering, som Det Norske Veritas gennemførte i april. Formå-
let med certificerede og harmoniserede dopingprogrammer er at beskytte idrætsudøvernes 
rettigheder til fair og dopingfri konkurrence, at øge tilliden til sporten globalt, samt at sikre 
effektiv forebyggelse mod og afsløring af idrætsudøvere, der doper sig. 

Interne og eksterne revisioner 

Der er gennemført intern revision af dopingkontroller, administration og kvalitetshåndbog. 
Konklusionen er, at elementerne i kvalitetssystemet stemmer overens med de krav, der er 
defineret, og at de er effektivt og hensigtsmæssigt iværksat. Alle rutiner følges som fore-
skrevet. 

Den eksterne revision af regelimplementeringen gennemførte DNV i december, hvor de ikke 
fandt afvigelser, og vurderingen var meget tilfredsstillende. 

Overtrædelse af doping bestemmelserne 

Antallet af dopingsanktioner vedrører i 2005 alene 0,5 % af samtlige prøvetagninger. Der var 
8 "positive" dopingprøver ud af 1.729 prøver med efterfølgende sanktioner.  

Dopingsagerne stammer fra styrkeløft (2), vægtløftning (3), basketball (1), amerikansk fod-
bold (1) og rullehockey (1). 

Det er fortsat motionisterne, der hyppigst overtræder dopingreglerne. Der har været 65 til-
fælde, hvor sekretariatet har meldt om overtrædelse af dopingreglerne for de respektive inte-
ressenter. 

Medicinsk komité 

TUE gruppen har i samarbejde med sekretariat og bestyrelse udarbejdet regler for generelle 
dispensationer for visse stoffer og metoder, der er på dopinglisten. Antallet af ansøgninger 
om dispensationer har været meget omfattende i 2005 og til idrætsudøverne under DIF blev 
der udstedt 640 forenklede dispensationer og 54 standarddispensationer. Antallet af ansøg-
ninger forventes reduceret markant i 2006.  
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Vurdering 

Målet for antallet af prøver i 2005 er god og vel nået med 1.729 prøver i forhold til de plan-
lagte 1.650. Imidlertid stammer en del fra urinprøver taget på eliteudøvere i kombination 
med blodprofilstudiet. Andelen af træningsprøver er opfyldt i forhold til målsætningen. 

Dopingkontrollanterne har oparbejdet god erfaring og bidrager til kvalitetssikrede og effekti-
ve kontroller. Indhentning af informationer om oplysninger fra eliteudøvere i den prioritere-
de testgruppe har været tidskrævende, men det er lykkes at indhente de krævede oplysninger. 
De 367 test inden for den prioriterede testgruppe er klart tilfredsstillende i forhold til de op-
stillede målsætninger. Vi har endvidere assisteret en række specialforbund ved gennemførel-
se af dopingkontroller pålagt af det internationale specialforbund. 

DIF er paraplyorganisation for samtlige specialforbund, og dopingbekæmpelsen har historisk 
været forbundet med DIF og Team Danmark i tæt samarbejde fra 1986. ADD oversender 
dopingsager til dopingudvalget i DIF, der således er anklager i sager over for DIF's doping-
nævn (valgt af repræsentantskabet). 

DGI og DFIF har efter ADD's forsøgsperiode erkendt, at der også her er et reelt dopingpro-
blem ikke mindst blandt motionist medlemmer. 

Kriminalforsorgen har planer om at udvide dopingkontrollen til samtlige fængsler, og vi har 
afventet en officiel henvendelse det seneste halve år. 

Det har de seneste år været vanskeligt at inddrive betalinger for dopingkontrol fra vores øv-
rige kontraktpartnere. Endnu har der dog ikke været gennemført egentlige inkassosager. 
ADD skal fremover opkræve fuld dækning i forbindelse med opgaver til bekæmpelse af do-
ping i andre miljøer. 

Oplysningsvirksomhed 

Internet 

www.doping.dk har implementeret nye brugeruniverser til eliteidrætsudøvere, presse og 
motions/fitnesscentre. Antallet af besøg ligger på gennemsnitlig 400 - 450 pr. dag. Dog vari-
erer besøgende i forhold til skolernes ferier. 

Information til specifikke målgrupper 

ADD har som tidligere år udgivet "Anti Doping og mig" om især dopingkontrol og regler 
samt en "årsberetning" med dansk og engelsk tekst. 
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Dopinglisten revideres årligt af WADA. På baggrund af listen udsender ADD "Præparatfor-
tegnelsen", som findes på www.doping.dk og i uddrag i hæftet "Anti doping og mig". 

ADD har medvirket ved DGIs temadag om dopingmisbrug i Vingsted centret og ved Firma-
idrættens Nordiske møde i Ribe, hvor dopingbekæmpelsen var temaet. 

Dopinglinjen 

Dopinglinjen er i fremtiden kun åben mandag og torsdag fra 16 – 18. Trods kampagner for 
linjen har antallet af henvendelser været faldende, muligvis fordi en række spørgsmål afkla-
res direkte fra ADD's hjemmeside eller fra svar på "spørg om doping". Dopinglinjen har 
frem til 1. november modtaget ca. 130 opkald, hvilket er lidt under 2004-niveau. 

Foredragsholdere 

Der er i 2005 gennemført ca. 40 foredrag rettet mod forskellige målgrupper. Der er udviklet 
undervisningsmateriale til idrætsudøvere, motionister og skoler og materialet har været præ-
senteret for foredragsholderne ved en samling. De uddannede foredragsholdere har i 2005 
været i fitness-centre, på skoler, på integrationsskole, gymnasier, i klubber og forbund, men 
der er tilsyneladende en større efterspørgsel i det østlige Danmark. Det koster 1.200 kr. samt 
transport at få en foredragsholder ud til et gymnasium eller klub. 

Videreudvikling af undervisningsmateriale 

E-learning materialet, AntiDopingAkademiet for elitetrænere og ledere blev offentliggjort i 
starten af året, og flere specialforbund har givet tilsagn om, at de vil benytte materialet. Kur-
set er fleksibelt opbygget, så træneren kan tilpasse gennemgangen. 

Mænd og Muskler er titlen på en ADD støttet bog om styrketræning og anabole steroider af 
Alice R. Bach. 

Der er udviklet en folder om anabole steroider med særlig henblik på motions- og fitness-
centre. 

Vurdering 

Oplysnings-og uddannelsesudvalget har ved flere møder udarbejdet tiltag til forbedring og 
udbygning af ADD’s oplysningsvirksomhed. Antallet af foredrag og præsentationer har 
været større end tidligere år. 

Der er imidlertid et reelt behov for at intensivere oplysningsindsatsen over for motionisterne 
samtidig med en fortsat indsats over for eliteudøvere. ADD savner midler for at gennemføre 



 

 

 

Ledelsesberetning 

Beretning 
 

 

06-r006 CDC ANB 061100 06001 Doping 13 
 

 

ABCD 
Anti Doping Danmark 

Årsrapport 2005 
 

disse tiltag, men der er opstillet scenarier og finansieringsmuligheder for de kommende år. 
Det drejer sig om yderligere 280.000 til nye oplysningsinitiativer fra oplysningsudvalget, 
herunder foredragsvirksomhed (gratis foredrag til udvalgte grupper 80.000 kr.). Forebyggel-
se af dopingmisbrug i motions- og fitnesscentre forventes endvidere udbygget i 2006, hvor 
der kan blive behov for yderligere 600.000 kr. for 2006 til dvd'er m.v. (jf. rapporten "Strategi 
til forebyggelse af motionsdoping"). 

Samtidig bør samarbejdet med sundhedsmyndighederne og politi og SKAT intensiveres med 
henblik på at begrænse omfanget af doping. 

Sundhedsstyrelsen har tidligere støttet ADD med 600.000 kr. årligt. Ifølge bemærkninger til 
loven skal ADD søge Sundheds- og Indenrigsministeriet om støtte til projekter med sund-
hedsmæssig relevans. 

Forskning 

Støtte til forskningsprojekter 

ADD uddelte støtte til 8 projekter med i alt 1 mio. kr. inden for forskellige fagområder. 
Forskningsudvalget havde modtaget 12 ansøgninger til samlet ansøgningsbeløb på 
3.097.703 kr. 

Anti-doping forskning som satsningsområde 

Ministeren har tilkendegivet, at Danmark skal være foregangsnation på forskningsområdet 
inden for antidoping. ADD undersøgte fra årets start muligheden for at opprioritere forsk-
ningsindsatsen og har efter møde i Kulturministeriet søgt om ekstrastøtte til forskning om 
antidoping i en samfinansiering mellem Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling. Senest har det strategiske forskningsråd vist vejen til ekstra forsk-
ningsmidler. Der er oprettet en pulje på 26 mio. kr. til forskning i "Udefra kommende på-
virkninger på kroppen herunder doping", og dermed er der gode muligheder for at realisere 
forskningsvisionen. 

ADD gennemførte endvidere i december sammen med KUM forhandlinger med Novo Nor-
disk om virksomhedens eventuelle støtte til dansk anti-doping forskning. 

Lægemiddelkataloget 

ADD har i 2005 overtaget arbejdet med at levere antidopinginformationer til Lægemiddelka-
taloget. Hermed skulle der være sikkerhed for at deres online system www.lmk.dk, medicin-
fortegnelsen og naturligvis Lægemiddelkataloget indeholder identiske og opdaterede oplys-
ninger. 
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Dopinglisten 

ADD var blandt godt 50 globale interessenter, der indsendte kritiske kommentarer til WA-
DA's udkast til dopingliste for 2006. Budskabet gik bl.a. på, at ressourcerne i antidopingar-
bejdet, bør koncentreres om de virkelige dopingstoffer (sundhedsfare, meget præstations-
fremmende og kraftig snyd). 

Blodprofilprojekt 

I 2003 blev der planlagt et samarbejdsprojekt mellem Hormonlaboratoriet på Aker, Anti do-
ping Norge og ADD. Hensigten er at indhente viden om, hvordan blodvariabler ændrer sig 
hos elite-udøvere, der træner med forskellig træningsindsats og i forskellige miljøer. Data-
indsamlingen, som omfattede 33 danske eliteudøvere, der blev testet hver 7 gange, er gen-
nemført i 2005. 

Møder 

ADD arrangerede i samarbejde med Dansk Selskab for fysisk aktivitet (DASFAS) møde om 
motionsdoping i oktober. Den primære målgruppe for mødet var sundhedspersonale. ADD 
havde støttet med 20.000 kr. til afvikling af arrangementet. 

Vurdering 

ADD's virksomhed omfatter ifølge loven forsknings og udviklingsvirksomhed vedrørende 
bekæmpelse af doping, og ADD vil leve op til sine forpligtigelser. Hvis der bliver økonomi 
til det, kan vi uddele mere end én mio. kr. ADD definerer strategi og satsningsområder og 
går i dialog med det strategiske forskningsråd om vores strategi mod et globalt handlingsori-
enteret projekt. Alle relevante forskningsgrupper kan byde ind. Det kan blive aktuelt at an-
sætte en formidler af forskningsresultater på deltid. 

Internationale indsatsområder 

World Anti Doping Agency (WADA) 

WADA's arbejde med at opstille standarder og etablere regler og koordinere de globale anti-
dopingregler er af fundamental betydning.  

Kulturminister Brian Mikkelsen er genvalgt som vicepræsident for WADA for 2006. Som 
vicepræsident fungerer BM som den øverste repræsentant for verdens regeringer i ledelsen af 
WADA. 
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ADD deltog i WADA/ADN symposium i Oslo i maj om effektive dopingkontroller, hvor det 
blev klart, at kun 40 lande har egne antidoping organisationer, og kun 15 af 35 olympiske 
IF's har kontrolprogrammer. Muligvis er der kun 20 lande, der har effektive nationale pro-
grammer. 

ADD deltog i træning af brug af ADAMS (nyt globalt elektronisk system) i oktober. Der er 
stadig uafklarede forhold omkring funktionaliteten. 

WADA har iværksat en analyse af de finansielle og administrative forhold i antidopingarbej-
det. En arbejdsgruppe skal inden maj udarbejde en rapport om, hvordan WADA's beslutnin-
ger påvirker det nationale og internationale kontrolarbejde. 

Europarådet (CoE) 

ADD har deltaget i Europarådets antidopingarbejde gennem de halvårlige møder samt ved 
møder i koordinationsgruppen og arbejdsgrupper. Særlig indsats har der været i forbindelse 
med udvikling at elektronisk databasesystem. ADD har bidraget med 8000 Euro til udvikling 
af den elektroniske database: Information system on national anti-doping policies. 

Kulturministeriet har på Danmarks vegne inviteret Europarådet til besøg i første halvdel af 
2006. En national rapport om det danske antidopingarbejde i forhold til Europarådets antido-
pingkonvention vil være færdig i april, og ekspertbesøget ventes primo maj. 

EU arrangerede ekspertmøde i oktober om "The Fight Against Doping" for at identificere 
områder der kan varetages af " Directorate General for Education and Culture". 

Nordisk samarbejde 

Ved nordisk møde i Helsingfors i juni var emnet iværksættelse af fællesnordisk samfunds-
mæssigt forskningsprojekt. Der er i Stockholm i oktober stiftet en netværksgruppe for infor-
mationskoordinatorer fra de nordiske lande.  

International Anti-Doping Arrangement (IADA) 

De 10 IADA-lande og WADA samarbejder om udvikling af model rules of best practice for 
det internationale anti doping arbejde. 

Association of National Anti-Doping Organisations 

ANADO blev stiftet 28. april 2003 som et forum, hvor fremtrædende nationale antidoping-
organisationer kan udveksle erfaringer og viden. ANADO er en non-profit organisation, hvor 
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medlemmerne betaler i forhold til, hvor mange prøver den enkelte antidoping organisation 
gennemfører på årsbasis.  

ADD deltog ved ANADO's møde om oplysning og uddannelse i London i maj, hvor også det 
danske e-learningsmateriale blev præsenteret. 

Ved workshop og generalforsamling i november var emnerne whereabouts, og hvordan man 
udvikler nationale antidopingorganisationer. 

UNESCO 

UNESCO har vedtaget en ny lov om bekæmpelse af doping inden for idrætten. Danmark 
ratificerede i januar UNESCO-konventionen som et af de første lande. 

Vurdering 

ADD har deltaget aktivt ved stort set alle vigtige internationale arrangementer med indfly-
delse på de løbende udviklinger og beslutninger inden for antidopingarbejdet. 

Resultatfordeling 

Årets resultat foreslås overført til kontoen for overført resultat. 

Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2005 

I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet 
forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. 

 



 
 

 

06-r006 CDC ANB 061100 06001 Doping 17 
 

 

kpmg Anti Doping Danmark 
Årsrapport 2005 

 

Årsrapport 1. januar - 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt be-
kendtgørelse 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, lotteri-
er og væddemål. 

Resultatopgørelse 
Der foretages periodisering af alle indtægter og udgifter. Resultatopgørelsen er opstillet efter 
aktiviteter. 

Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imø-
degåelse af forventet tab. 

Likvide beholdninger 

Omfatter udelukkende likvide beholdninger. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse  

 Note 2005 
Budget 
2005 

Budget 
2006      

     
Indtægter     
Tilskud, Kulturministeriet  5.500.000 5.500.000 4.000.000 
Tilskud, Danmarks Idræts-Forbund  2.300.000 2.300.000 2.300.000 
Tilskud, Team Danmark  3.400.000 3.400.000 3.400.000 
Tilskud, DGI  1.300.000 1.300.000 1.300.000 
Tilskud, DFIF  400.000 400.000 400.000 
Tilskud, Sundhedsstyrelsen  600.000 600.000 1.000.000 
Tilskud, Undervisningsministeriet  100.000 100.000 0 
Øvrige indtægter  806.497 650.000 1.000.000      

Indtægter i alt  14.406.497 14.250.000 13.400.000      

     
Udgifter     
Bestyrelsen 1 352.632 350.000 300.000 
Administration 2 3.865.693 4.460.000 3.820.000 
Kontrolvirksomhed 3 6.736.044 6.710.000 6.768.000 
Oplysninger og forebyggelse 4 1.096.015 1.100.000 1.120.000 
Medicin/TUE 5 130.507 150.000 150.000 
Forskningsvirksomhed 6 1.112.066 1.100.000 1.000.000 
Kvalitetssystem og –ledelse  70.206 90.000 90.000 
Internationalt arbejde  60.455 140.000 150.000      

Udgifter i alt  13.423.618 14.100.000 13.398.000      

Årets resultat  982.879 150.000 2.000      
     
Disponering     
Overført til egenkapital  982.879 150.000 2.000      
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Balance  
 Note 31/12 2005    

   
AKTIVER   
Materielle anlægsaktiver   
Bil 7 91.417    

Materielle anlægsaktiver i alt   91.417    

   
Omsætningsaktiver   
Tilgodehavender   
Tilgodehavende debitorer  117.449 
Tilgodehavende tilskud Kulturministeriet  1.500.000 
Tilgodehavende tilskud Sundhedsministeriet  600.000    

Tilgodehavender i alt   2.217.449    

   
Likvide beholdninger  1.965.546    

Omsætningsaktiver i alt  4.182.995    

AKTIVER I ALT  4.274.412    
 
   
PASSIVER   
Egenkapital   
Egenkapital, primo  748.672 
Regulering til primoegenkapital  -375.000 
Overført resultat  982.879    

Egenkapital i alt  1.356.551    

Kortfristede gældsforpligtelser   
Leverandører af varer og tjenesteydelser  1.247.338 
Modudbetalt tilskud  1.375.000 
Anden gæld  295.523    

Gældsforpligtelser i alt  2.917.861    

PASSIVER I ALT  4.274.412    
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Noter 

1 Bestyrelsen 
  

2005 
Budget 
2005 

Budget 
2006     

    
Honorar 272.245 260.000 100.000 
Møder, diæter, rejser og kørsel 80.387 90.000 200.000     

 352.632 350.000 300.000     
    

 

2 Administration 
  

2005 
Budget 
2005 

Budget 
2006     

    
Gager inkl. pension og feriepenge 2.047.637 2.300.000 2.350.000 
Møder og rejser 52.007 50.000 60.000 
Autodrift inkl. afskrivninger 93.245 200.000 150.000 
Tryksager og kontorartikler 100.428 120.000 110.000 
Husleje m.v. 133.442 280.000 290.000 
Administrationsudgifter til Team Danmark 75.000 75.000 0 
Inventar og flytning 417.927 260.000 40.000 
Telefon og IT 616.524 450.000 220.000 
Udvalg 12.890 50.000 60.000 
Porto, kopier og gebyrer 54.953 60.000 100.000 
Abonnementer, annoncer og forsikringer 40.650 225.000 125.000 
Advokatbistand 0 100.000 100.000 
Regnskabsmæssig bistand 117.623 150.000 150.000 
Revision 25.000 25.000 25.000 
Repræsentation og gaver 16.141 25.000 25.000 
Personaleomkostninger 17.815 25.000 0 
Uddannelse og kurser 30.490 50.000 0 
Diverse 13.921 15.000 15.000     

 3.865.693 4.460.000 3.820.000     
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3 Kontrolvirksomhed 
 

2005 
Budget 
2005 

Budget 
2006     

    
Honorar kontrollanter 1.493.219 1.430.000 2.260.000 
Koordinatorer 792.203 780.000 0 
Materiale m.v. 400.660 350.000 335.000 
Porto, telefon og forsendelse 353.759 337.000 338.000 
Uddannelse og seminar 114.434 110.000 125.000 
Kørsel 310.445 280.000 300.000 
Udgifter vedrørende kontrol af aktive 19.569 20.000 20.000 
Analyseudgifter 3.153.660 3.300.000 3.300.000 
Rejser og mødeudgifter 81.557 100.000 90.000 
Prioriteret testgruppe 2.781 3.000 0 
Repræsentation og gaver 13.757 0 0     

 6.736.044 6.710.000 6.768.000     
    

4 Oplysninger og forebyggelse 
Gager dopinglinjen 540.900 490.000 512.000 
Møder og rejser 34.117 40.000 45.000 
Dopinglinjen, akademiet og skole 15.683 40.000 20.000 
Publikationer m.v. 70.765 60.000 20.000 
Telefon og porto 19.292 20.000 25.000 
Årsberetning og nyheder 34.250 70.000 40.000 
Hjemmeside og spørgsmål 381.008 380.000 458.000     

 1.096.015 1.100.000 1.120.000     
    

5 Medicin/TUE 
TUE 2.811 10.000 0 
Ekspertgrupper og læge 127.696 140.000 150.000     

 130.507 150.000 150.000     
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6 Forskningsvirksomhed 
  

2005 
Budget 
2005 

Budget 
2006     

    
Forskningsbevillinger 1.045.875 1.000.000 1.000.000 
Blodprofilprojekt 66.191 100.000 0     

 1.112.066 1.100.000 1.000.000     
    

7 Materielle anlægsaktiver  
 Bil   

  
Anskaffelsessum primo 0 
Årets tilgang 137.000   

Anskaffelsessum ultimo 137.000   

  
Akkumulerede afskrivninger primo 0 
Årets afskrivninger 45.583   

Akkumulerede afskrivninger ultimo 45.583   

Bogført værdi ultimo 91.417   
 


