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HELSING FRÅ STYRELEIAR

Styret og administrasjonen har i 2015 vore særleg opptatt av fornying av Antidoping Norge. Dette har resultert i ny visjon, verdiar og ein 

ny strategiplan for perioden 2016-2019. Vi har også laga ein ny organisasjonsplan og ny visuell identitet. Organisasjonen skal tufta arbeidet 

på fylgjande verdisetningar: Se muligheter, skap engasjement, søk kunnskap, vær etterrettelig, vis resultat og del utfordringen.

Styret har sett det som naudsynt i styrka kjerneområda i verksemda, særleg med tanke på oppgåvene med å avdekka og førebyggja  

doping. I tillegg synes vi det er viktig å arbeida aktivt på det internasjonale området. Avsløringane i 2015 syner at det er rett prioritering 

og at vi har stor kompetanse og tillit på dette feltet. 

Innanfor folkehelsearbeidet har det og skjedd ei positiv utvikling. I 2015 vart Dopingtelefonen overført til ADNO.  Vi har hatt ei fore-

dragsverksemd der vi har nådd over 18 000 personar, der dei fleste er ungdomar, men også foreldre, polititilsette, fengselsvesenet og 

helsevesenet har vore viktige målgrupper.  Vi har også justert Reint Senterprogrammet for treningssentra der vi ventar at senter som 

vert sertifisert, aktivt brukar programmet. 

Dei ulike debattane som har prega mediabiletet i 2015 og starten av 2016 har vist at vi er mange som er opptatt av antidopings-arbeidet. 

X Games er berre eit fokusområde. Eg er svært glad for at den politiske leiinga i Oslo seier klart ifrå om at ei ny økonomisk stønad til  

X Games er avhengig av at regelverket for antidopingprogram i tråd med WADAs dopingreglement er på plass.

Antidopingarbeidet har lidd under at alt for mange har lukka augo til dopingproblemet, både i toppidretten og i forhold til norske  

ungdomsmiljø. Vi opplever no at stadig fleire har fått opp augo, at fleire ynskjer å snakke om tematikken og at fleire vil vera medspelarar 

i kampen mot doping. Det fortener dei reine utøvarane – og det fortener norske ungdommar. 

Det er inspirerande å observera alle dei som kjemper med oss i antidopingarbeidet og som gjer ein innsats for at vi stadig tar små steg i 

arbeidet for ein rein idrett og eit dopingfritt samfunn.

Det er også inspirerande å arbeida saman med ein svært profesjonell og dyktig gjeng 

av tilsette i ADNO som strekker seg etter den nye visjonen vår: 

REN TRENING. LIKE MULIGHETER.

Å jobba med antidoping er ikkje kjedeleg! 2015 har vore like innhaldsrikt på dette feltet som åra før. Mykje bra har hendt, 
men ein kan ikkje sjå tilbake på 2015 utan å minnast dei mange dopingsskandalane vi har fått innblikk i. Arbeidet er 
ikkje blitt mindre viktig, snarare tvert imot. Vi må jobba tålmodig, dag ut og dag inn. Det handlar heile tida om å bli  
betre – år for år. Vi er alle utolmodige og hadde ynskt at framgangen kom fortare.

VALGERD  
SVARSTAD HAUGLAND 

Styreleder
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ÅRSBERETNING FRA STYRET

I henhold til vedtektene er Antidoping Norges hovedformål 

å drive kontrollvirksomhet, utøve påtalevirksomhet overfor 

NIFs domsorgan, drive verdi-, informasjons-, og forebyggende 

virksomhet, drive internasjonal virksomhet og bidra til forsk-

ningsarbeid knyttet til virksomheten.

Antidoping Norge baserer driften, slik formålet forutsetter, på en 

fri og selvstendig stilling. Antidoping Norge utøver sin virksomhet 

fra leide lokaler og ledes til daglig av daglig leder Anders Solheim.

Strategiperioden 2012–2015
Strategiplanen for perioden 2012–2015 er avsluttet. Styret vil 

særlig trekke fram følgende fra fireårsperioden:

• Ærlig talt-kampanjen med 120–130 arrangementer spredt over 

hele landet.

• 550 nye Rent Idrettslag, lansering av nytt Ren Utøver, 12 sær-

forbund registrert som Rent Særforbund og NIFs tiltaksplan 

mot doping.

• Etablert en nordisk enhet for biologiske profiler med hema- 

tologiske, testosteron- og veksthormonavhengige profiler.

• Inngått samarbeid med toll- og politimyndighetene.

• Utvidet porteføljen og gjennomført etterretnings- og  

etterforskningsarbeid.

• Etablert antidopingprogram for hest.

• Vi har jobbet for å styrke antidopingarbeidet i bl.a. Russland, 

Kina, Kenya og Tyrkia.

• Bidratt til å stadfeste WADAs tilsynsfunksjon.

• Det er innført et lovforbud mot erverv, besittelse og bruk av 

doping i Norge.

• Fått fast finansiering gjennom et eget driftstilskudd til arbeid 

mot doping i ungdoms- og treningsmiljøer utenfor den orga-

niserte idretten.

• Fått over 400 treningssentre til å samarbeide mot doping og 

innført sertifiseringsordning.

• Styrket fagkompetansen i organisasjonen.

Ny strategi for perioden 2016–2019
Styret har i 2015 lagt vekt på å tilpasse og fornye arbeidet basert 

på de forventninger som stilles til organisasjonen.  Det er vedtatt 

en ny visjon, verdier og strategi for perioden 2016–2019. Den nye 

visjonen er REN TRENING. LIKE MULIGHETER

Administrasjon og økonomi
Antidoping Norge har fått tiltrengte ressurser til å videreutvikle 

antidopingarbeidet i idretten og i ungdoms- og treningsmiljøer. 

Regnskapet for 2015 viser en samlet omsetning på omlag  

40 millioner kroner. Det har vært en økning i tilskuddet fra  

Kulturdepartementet slik at tilskuddet i 2015 utgjorde 28 millioner 

kroner. Den samlede støtten fra Helsedirektoratet og fylkes- 

kommuner til arbeidet mot doping i et folkehelseperspektiv  

utgjorde cirka 5,2 millioner kroner, mens øvrige inntekter var  

på i underkant av 7 millioner kroner. 

Inggard Lereim har mottatt Antidoping Norges hederspris for 

sin mangeårige innsats i antidopingarbeidet. Lereim har vært 

medlem av Antidoping Norges påtalenemnd og deretter medlem 

og nestleder i Antidoping Norges styre. Lereim har også vært 

leder av Medisinsk fagkomité, og han trådte ut av styret for å 

inngå i NIFs nyopprettede Idrettsmedisinsk etisk råd.

Styret har i 2015 vært særlig opptatt av fornyingen av Anti- 

doping Norge som har resultert i ny visjon, verdier og strategi,  

ny organisasjonsplan og ny visuell identitet. Organisasjonen 

skal tufte sitt arbeid på følgende verdisetninger: Se muligheter, 

skap engasjement, søk kunnskap, vær etterrettelig, vis resultater 

og del utfordringen. 

Styret har sett det som nødvendig å styrke kjerneområdene i 

virksomheten, særlig med tanke på oppgavene med å avdekke 

og forebygge doping. Videre har avsløringer i 2015 understreket 

viktigheten av å bidra aktivt i det internasjonale arbeidet. 

Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO 1) har vært i operativ drift siden 1. juli 2003. Antidoping Norge ble opprettet for å 
sikre at kontroll- og påtalevirksomheten for dopingsaker organiseres uavhengig av Norges idrettsforbund og olympiske  
og paralympiske komité og staten.

1 ADNO er fra 1. januar 2016 definert som Antidoping Norges offisielle forkortelse.
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Virksomhets kjerneområder er kontroll og påtale, forebygging og folkehelse og  

internasjonalt arbeid.

Påtalevirksomheten
Det foreligger 13 påtaleavgjorte saker i 2015. Styret registrerer at nytt regelverk inne-

bærer at mange saker avgjøres gjennom en «tilståelsesdom» som innebærer at sakene 

ikke fremmes for Domsutvalget i NIF.  Videre har Påtalenemnden sett behov for å 

senke terskelen for å starte undersøkelser i den hensikt å kunne endelig avklare om 

påpekte forhold skyldes regelbrudd eller andre forhold.

Dopingsakene fra 2015 omhandler primært anabole steroider og stimulerende midler. 

Det er en nedgang i antall cannabis-saker, noe som muligens kan forklares ved at 

WADA har tidoblet rapporteringsgrensen for cannabinoider. 

Styret har også lagt vekt på å få innsyn i straffesaker om doping som berører utøvere, 

støtteapparat eller medlemmer av norske idrettslag.

Kontrollarbeidet
Styret er tilfreds med at det i 2015 er innhentet totalt 5059 dopingprøver i 2015, hvorav 

3060 prøver tilhører det nasjonale programmet. Se tabell 1 for detaljer. 

Styret har lagt vekt på innføringen av WADAs Technical Document for Sport Spesific 

Analysis (TDSSA) som stiller krav til at en andel av prøvene pr idrett og idrettsgren skal 

analyseres for bestemte stoffer. En slik utvidet analysemeny har bidratt til at samlede 

kostnader til analyse og utsyr i forbindelse med dopingkontrollen har økt fra om lag 

5,8 millioner kroner til om lag 6,8 millioner kroner. 

Vårt nordiske samarbeid med en egen enhet for biologiske profiler (Nordic Athlete Passport 

Management Unit (NAPMU) har fungert meget godt. Det ble arrangert et eget seminar 

for ansatte i de nordiske land, som ble svært godt mottatt. 

Styret ser det som positivt at organisasjonen utfordrer nye organisasjoner til å følge 

opp dopingbestemmelsene i praksis. Det er gjennomført prøvetaking i et arrangement 

i regi av det norske kroppsbygger- og fitnessforbundet. Videre har det vært en løpende 

dialog med deler av det profesjonelle boksemiljøet om drift av et antidopingprogram i 

tråd med WADAs regelverk. Styret stiller seg positivt til å inngå samarbeid med  

profesjonell boksing forutsatt at WADAs regelverk følges.

STYRET HAR I 2015  
BESTÅTT AV:
• VALGERD SVARSTAD 

HAUGLAND
• INGGARD LEREIM  

(fram til februar 2015).

• VIBECKE SØRENSEN 
(fram til juni 2015).

• BJØRN CHRISTENSEN  
(fram til juni 2015).

• RANDI GUSTAD
• KNUT-MARIUS STURE
• VEBJØRN RODAL  

(fra mars 2015).

• KIRSTEN SOLA  
(fra desember 2015).

• NILS KRISTIAN MOE  
(fra september 2015).

STYRET I 
ANTIDOPING NORGE

UT AV STYRET I 2015
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Kommunikasjon-, informasjon-  
og verdiarbeid
For styret er det vesentlig å engasjere idrettens organisasjonsledd 

i antidopingarbeidet. Det er registrert 136 nye Rent Idrettslag, 

i tillegg til at 74 har resertifisert seg, og det er utviklet et nytt 

e-læringsprogram Ren Utøver som på et halvt år er fullført av 

nesten 3000 personer. Videre er det p.t. 12 særforbund som er ser-

tifisert som Rent Særforbund.  Styret vurderer at vi fortsatt er i en 

oppstartsfase med å engasjere idrettslag, kretser og særforbund til 

selv til å ta ansvar for det forebyggende antidopingarbeidet.

Vi har totalt hatt 195 forebyggende tiltak mot idretten, og samlet 

har vi møtt i overkant av 10.000 personer i foredragssammenheng.

Styret støttet Idrettstingets nei til å oppheve forbudet mot høyde-

hus, og anser dette som et tydelig signal fra norsk idretts øverste 

organ om verdiarbeidets sterke posisjon i idretten. Videre vil Anti-

doping Norge bistå idretten i arbeidet for et internasjonalt forbud.

I 2015 er det satt fokus på kvinner og doping gjennom seminarer 

og medieoppslag. Styret registrer at det er et økende fokus også 

blant kvinner for å ha en muskuløs kropp. 

Antidoping Norge har vært synlig i mediebildet, og særlig lokal- 

og regionalmedier har hatt fokus på doping i et folkehelseper-

spektiv. Styret ser positivt på at organisasjonens formål settes 

på dagsorden både lokalt og sentralt. For å styrke profileringen 

av organisasjonen ytterligere er styret glad for at det er gjort et 

grundig arbeid med å etablere en ny visuell profil, en ny visjon 

og nye verdier for stiftelsen.

Internasjonalt arbeid
For styret har 2015 vist viktigheten av organisasjonens inter- 

nasjonale engasjement. I starten av året inngikk Antidoping 

Norge og China Anti-Doping Agency (CHINADA) et samarbeid 

om å bistå med utvikle antidopingarbeidet i Kenya. Kenyas  

minister med ansvar for idrett besøkte Oslo i juni 2015. Utover 

høsten viste det seg at det var begrenset fremdrift i det keny-

anske arbeidet, noe som bidro til at ADNO og CHINADA la pro-

sjektet i bero i oktober i påvente av fremdrift i Kenya. P.t. kreves 

det at kenyanske myndigheter sikrer tilstrekkelig lovgivning for 

gjennomføring av antidopingarbeidet og at deres nye antido-

pingorgan Anti-Doping Agency of Kenya sikres et tilstrekkelig 

mandat, budsjett og personell til å kunne drifte et antidoping-

program. Styret ser positivt på å ta opp igjen samarbeidet med 

Kenya, Kina og WADA når ovennevnte er ivaretatt. Antidoping 

Norge har også inngått et samarbeid med Tyrkia om bistand. 

Prosjektet har så langt vært positivt mottatt i tyrkisk idrett. 

WADA fører tilsyn med prosjektets fremdrift.

Styret ser det som vesentlig at Antidoping Norge engasjerer 

seg i å etablere strukturer for antidopingarbeidet som tuftes på 

maktfordelingsprinsippet. Organisasjonene som driver kon-

troll- og påtalearbeidet må være organisert uten bindinger til 

toppidretten. Videre må domsinstansene være uavhengige. For å 

understøtte dette arbeidet, arrangerte Antidoping Norge i samar-

beid med WADA og Europarådet et eget seminar for doms- 

organer i idretten som behandler dopingsaker.

Fra styrets side dreier dette seg om å etablere strukturer i idret-

ten og antidopingarbeidet som tuftes på maktfordelingsprinsip-

TABELL 1: DOPINGPRØVER TOTALT 2015

 
TOTALT URIN ABP BLOD PUSTEPRØVER

NASJONALT 3060 2055 566 439  

OPPDRAG 1999 470 46 64 1419

TOTALT 5059 2525 612 503 1419

               ABP=blodprofilprøver
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pet og ivaretar rettferdig rettergang for utøvere. Dette kan  

anses som en del av en demokratiseringsprosess og institusjons- 

bygging i store idrettsnasjoner. På lengre sikt ser styret det 

naturlig å kunne se på mulighetene for et samarbeid med norske 

utenriksmyndigheter om dette arbeidet.

Forskningsarbeidet
Det ble i 2014 inngått et forskningssamarbeid med Norges  

idrettshøgskole og Norges skiforbund. Samarbeidet pågår  

fortsatt og styret ser fram til resultatene gjennom publisering  

av gjennomført forskning. 

Folkehelsearbeidet
Styret ser det som positivt at Dopingtelefonen nå er overført til 

Antidoping Norge. Det er nødvendig og positivt at organisa

sjonen utvider porteføljen i treningsmiljøer også utenfor idret-

ten. Foredragsvirksomheten har nådd over 18.000 personer,  

herav brorparten unge mennesker, men også politiansatte, feng-

selsvesenet og helsevesenet har vært viktige målgrupper. Det er 

også igangsatt et samarbeidsprosjekt med Legeforeningen. 

Styret ser behov for å utvide samarbeidet med det offentlige til å 

inkludere flere fylkeskommuner og utvikle tilpassede prosjekter 

for samarbeid med kommuner. Samarbeidet med Orkdal kom-

mune er et godt eksempel. Styret mener Antidoping Norge bær 

koordinere arbeidet og dele utfordringen med flere offentlige 

instanser. Videre kan Antidoping Norge bidra til å styrke anti- 

dopingarbeidet i andre organisasjoner. 

Rent Senter-programmet for treningssentre er justert i 2015 hvor 

det forventes at sentere som sertifiseres aktivt bruker programmet. 

Det er svært positivt at over 400 norske treningssentre deler 

utfordringen med å skape et treningstilbud som bidrar til god 

helse. Det er også utviklet en modell for lokalt samarbeid mellom 

politiet, treningssentre og Antidoping Norge. Styret setter pris på 

et større fokus på å bidra til rene og sunne treningsmiljøer, både 

gjennom egen brosjyre om trening og antidoping og opplæring 

og bevisstgjøring av kroppsøvingslærere. 

Økonomisk beretning
Regnskapet er avgitt i henhold til regnskapsloven og viser et 

underskudd etter finansposter for 2015 på kr 687 673 som  

belastes egenkapitalen. 

Grunnkapitalen var på oppstartstidspunktet 1. juli 2003 på  

1 000 000,- kroner. Fratrukket årets underskudd er egenkapital  

til sammen kr 6 255 904. 

Stiftelsen hadde gjennom året 22,95 årsverk, fordelt på 15 menn 

og 12 kvinner. Antidoping Norge hadde ved årets utgang 80 per-

soner regionalt ansatt, herav 38 menn og 42 kvinner. Av styrets 

seks medlemmer er det tre menn og tre kvinner. Styret mener 

likestillingskravet er ivaretatt.

Stiftelsens virksomhet er i vesentlig grad basert på offentlige 

tilskudd. Tilskudd for 2016 er kjent. Det er derfor ingen usikker- 

het om fortsatt drift, og regnskapet er avgitt under denne forut-

setning. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap  et 

rettvisende bilde av selskapets virksomhet, stilling og resultat av 

driften for 2015.

Lønn til daglig leder og styrets samlede godtgjørelse fremgår av 

notene til regnskapet. Det samme gjelder godtgjørelse til revisor. 

Sykefraværet i Antidoping Norge var på 5,5% (korttidsfravær  

1,8%, langtidsfravær 3,7%) inkludert fravær på grunn av syke 

barn. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Antidoping Norge  

forurenser ikke det ytre miljø.
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RESULTATREGNSKAP 2015

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014

INNTEKTER 1

KONTROLL, SALGSINNTEKTER 3 214 215 3 726 601

OFFENTLIGE TILSKUDD 2 33 139 368 30 953 320

ANDRE TILSKUDD 2 900 000 3 319 154

FOREDRAGS-/UNDERVISNINGSINNTEKTER 1 370 350

ANDRE INNTEKTER 3 1 325 307 3 148 874

SUM DRIFTSINNTEKTER 39 949 240 41 147 949

UTGIFTER

LØNNS- OG PERSONALKOSTNADER 4 21 958 141 20 301 089

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 5 18 860 406 18 673 460

SUM DRIFTSKOSTNADER 40 818 547 38 974 549

DRIFTSRESULTAT -869 307 2 173 400

FINANSPOSTER

FINANSINNTEKTER 185 818 320 012

FINANSKOSTNADER 4 184 2 561

SUM FINANSPOSTER 181 634 317 451

ÅRSRESULTAT -687 673 2 490 851

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

TIL/FRA EGENKAPITAL 9 687 673 -2 490 851

SUM DISPONERING 687 673 -2 490 851
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BALANSE PER 31.DESEMBER 2015

EIENDELER NOTE 2015 2014

ANLEGGSMIDLER

VARIGE DRIFTSMIDLER 191 968 135 579

SUM ANLEGGSMIDLER 191 968 135 579

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER

KUNDEFORDRINGER 6 550 033 436 779

ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER 7 885 976 757 647

SUM FORDRINGER 1 436 009 1 194 426

BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. 8 11 778 335 11 812 348

SUM OMLØPSMIDLER 13 406 312 13 142 353

SUM EIENDELER 13 406 312 13 142 353

EGENKAPITAL OG GJELD

GRUNNKAPITAL 9 1 000 000 1 000 000

EGENKAPITAL 9 5 255 904 5 943 577

SUM EGENKAPITAL 6 255 904 6 943 577

KORTSIKTIG GJELD

LEVERANDØRGJELD 2 454 898 1 732 393

SKATT OG OFFENTLIGE AVGIFTER 1 316 656 1 485 663

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 3 378 854 2 980 721

SUM KORTSIKTIG GJELD 7 150 408 6 198 777

SUM GJELD 7 150 408 6 198 777

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 13 406 312 13 142 353

FOR NOTER SE ÅRSRAPPORTEN SOM LIGGER PÅ NETTSIDEN WWW.ANTIDOPING.NO
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NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.  
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassfisering av kortsiktig og langsiktig gjeld  
er tilvsvarende kriterier lagt til grunn. 

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Annen langsiktig gjeld og krotsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.  
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn  
tre måneder fra anskaffelse.

Pensjon
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser.
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende kostnader blir kost-
nadsført i samme periode.

Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.

Skatter
Stiftelsen Antidoping Norge driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.
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NOTE 2 OFFENTLIGE TILSKUDD

REGNSKAPSPOSTEN BESTÅR AV: 2015 2014
KUD, ORDINÆRT TILSKUDD 28 000 000 26 000 000

HELSEDIREKTORATET 1 215 000 1 215 000

HELSEDIREKTORATET (RESSURSSENTER) 3 100 000 3 000 000

TILSKUDD FYLKESKOMMUNER 873 606 738 320

UBRUKT HELSE-DIR TIL TILBAKEBETALING -49 238

SUM 33 139 368 30 953 320

ANDRE TILSKUDD BESTÅR AV:

NORDIC ATHLETE PASSPORT MANAGEMENT UNIT (NAPMU)

• ANDEL 4 NORDISKE MEDLEMMER 600 000 800 000

• ANDEL ANTIDOPING NORGE 150 000 200 000

ANDEL ANTIDOPING NORGE, LOKAL MOBILISERING MOT DOPING 150 000 150 000

TILSKUDD NIF, ÆRLIG TALT 500 000

TILSKUDD, VIRKE TRENING 600 000

TILSKUDD, CHINADA PROSJEKT 798 000

TILSKUDD, RUSADA PROSJEKT 271 154

SUM 900 000 3 319 154

NOTE 3 ANDRE INNTEKTER

REGNSKAPSPOSTEN BESTÅR AV: 2015 2014
KURSINNTEKTER/FOREDRAG 1 143 181

KONSULENTTJENESTER 430 832

ANDRE INNTEKTER 894 475 2 005 694

SUM 1 325 308 3 148 875
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NOTE 5 ANDRE DRIFTSKOSTNADER

REGNSKAPSPOSTEN BESTÅR AV: 2015 2014
KONTORKOSTNADER 3 143 038 4 065 378

IT-KOSTNADER 1 271 205 1 561 572

ANALYSER OG UTSTYR DOPINGKONTROLLER 6 816 819 5 787 408

ØKONOMISK OG FAGLIG BISTAND 2 032 337 1 164 212

REISE- OG OPPHOLDSKOSTNADER 4 151 354 3 915 452

ANDRE KOSTNADER (INKLUDERT AVSETNINGER) 1 445 654 2 179 438

SUM 18 860 406 18 673 460

NOTE 4 LØNNS- OG PERSONALKOSTNADER

Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon, trenere, støtteapparat og 
andre.

2015 2014
LØNN 17 416 464 15 867 828

ARBEIDSGIVERAVGIFT 2 710 693 2 529 399

PENSJONSKOSTNADER 1 564 095 1 327 421

STYREHONORAR 188 620 134 090

ANDRE LØNNSKOSTNADER 78 268 442 351

SUM 21 958 141 20 301 089

ANTALL ÅRSVERK 22,95 21,85

Lønn til daglig leder utgjør kr 1 020 718 og annen godtgjørelse kr 26 393 (fri telefon, forsikring og reisegodtgj.)
Daglig leder har i sin ansettelsesavtale, under visse forhold, rett til etterlønn i 12 mnd etter utløpt oppsigelsestid.

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 164 125 inkl mva, herav kr 100 125 inkl. mva for lovpålagt revisjon, til andre attestasjons-
tjenster kr 58 750 inkl mva og kr 5 250 inkl. mva for bistand i styremøter.

Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.15.

Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsens pensjonsordninger 
tilfredsstiller kravene i denne lov. Innbefattet i dette er at deltidsansatte med minst 60 arbeidstimer på månedsbasis skal meldes 
inn i SPK for angjeldende måned. I 2015 er det kostnadsført kr 1 564 095 i pensjonskostnader inkl. AFP ordningen denne omfatter. 
Stiftelsen har i gjennomsnitt for 2015 hatt 22,95 årsverk. I tillegg kommer tilknyttede regionskoordinatorer, kontrollører og fore-
dragsholdere. Godtgjørelse til disse er inkludert.
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NOTE 6 KUNDEFORDRINGER

Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer.

NOTE 7 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

REGNSKAPSPOSTEN BESTÅR AV: 2015 2014

FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER 828 585 566 195

ANDRE PÅLØPTE INNTEKTER 57 391 191 452

SUM 885 976 757 647

NOTE 8 BANKINNSKUDD

REGNSKAPSPOSTEN BESTÅR AV: 2015 2014

DRIFTSKONTO 825 000 517 555

SÆRVILKÅR 7 316 764 7 171 627

HUSLEIEDEPOSITUM 802 270 468 008

SKATTETREKK 902 089 987 665

UD-KONTO 738 845 731 966

SAMARBEID MED KINA 445 044 1 145 742

NAPMU 748 322 789 785

SUM 11 778 335 11 812 348

NOTE 9 EGENKAPITAL

GRUNNKAPITAL
ANNEN  

EGENKAPITAL
SUM  

EGENKAPITAL

EGENKAPITAL PR 01.01.15 1 000 000 5 943 577 6 943 577

ÅRETS ENDRING I EGENKAPITAL:

ÅRETS RESULTAT TIL ANNEN EGENKAPITAL 0 -687 673 -687 673

EGENKAPITAL PR. 31.12.15 1 000 000 5 255 904 6 255 904
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NOTE 10 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

REGNSKAPSPOSTEN BESTÅR AV: 2015 2014

AVSATTE/PÅLØPTE KOSTNADER 333 574 -160 960

AVSETNINGER FORSKNINGSMIDLER 193 948 238 950

PÅLØPTE LØNN/FERIEPENGER 2 569 040 2 224 116

FORSKUDDSFAKTURERTE INNTEKTER 282 292 678 616

SUM 3 378 854 2 980 720

VALGERD SVARSTAD 
HAUGLAND

Leder

KNUT-MARIUS STURE
Styremedlem

VEBJØRN RODAL
Nestleder

NILS KRISTIAN MOE
Styremedlem

RANDI GUSTAD
Styremedlem

KIRSTEN SOLA
Styremedlem

ANDERS SOLHEIM
Daglig leder

Oslo, 12. april 2016
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Løftene vi har strukket oss etter har vært:

1. Vi skal være en drivkraft i idrettens forebyggende  

antidopingarbeid

2. Vi skal ha et verdensledende kontrollprogram

3. Vi skal påvirke utviklingen av det internasjonale  

antidopingarbeidet

4. Vi skal forebygge doping som helse- og samfunnsproblem

5. Vi skal søke kunnskap som beskytter rene idrettsutøvere

6. Vi ser etter de smidige løsningene

Ny strategiperiode
I tillegg til å avslutte en strategiperiode er det brukt mye tid på å 

stake ut en ny kurs for de neste fire årene.

I arbeidet med den nye strategiplanen, for perioden 2016–2019, 

har vi spurt oss selv hva mer vi kan gjøre for en ren idrett, og hva 

vi kan bidra med for ytterligere å styrke arbeidet for et doping-

fritt samfunn. Antidoping Norge har hatt som mål å være en 

verdensledende antidopingorganisasjon. Det er også den klare 

ambisjonen når vi kommer til 2019. 

Før den nye strategien ble vedtatt av styret høsten 2015, gikk vi 

gjennom en grundig prosess som inneholdt flere runder med 

ansatte og styret, i tillegg til innspill fra stiftere, WADA, utøvere 

og utvalgte norske idrettsorganisasjoner. 

Den nye strategiplanen gir tydelig retning innenfor stiftelsens 

viktigste virkeområder – kontroll- og påtalevirksomhet, fore- 

byggende arbeid, internasjonalt samarbeid, forskning og i  

arbeidet mot doping som samfunnsproblem. 

Modellen som er valgt er tilsvarende den vi hadde i perioden 

2012-2015, med en overordnet visjon, seks løfter og ambisjoner 

som skal bygge opp under løftene.

Stiftelsens nye visjon er: REN TRENING. LIKE MULIGHETER.

Løftene for strategiperioden 2016–2019 lyder som følger:

1. Vi skal være en attraktiv og profesjonell organisasjon

2. Vi skal ha en verdensledende kontrollvirksomhet

3. Vi skal heve kvaliteten på det internasjonale  

antidopingarbeidet

4. Vi skal være en pådriver i idrettens forebyggende  

antidopingarbeid

5. Vi skal koordinere og være ledende i arbeidet for et  

dopingfritt samfunn

6. Vi skal ha et forskningsarbeid som er relevant og sikrer  

kvalitet og utvikling

Organisasjon i utvikling
Stiftelsen har gjennom de siste årene opplevd betydelig vekst.  

I 2015 mottok vi 28 millioner kroner fra Kulturdepartementet til 

arbeidet i idretten (26 mill. kr i 2014), mens en liten økning fra 

Helsedirektoratet sikret at vi kunne videreutvikle vårt arbeid for 

et dopingfritt samfunn. Samlet fikk vi fra helsemyndighetene i 

Antidoping Norge avsluttet i 2015 en fireårig strategiperiode. Visjonen i denne perioden har vært: – for en REN idrett  
og et DOPINGFRITT samfunn

TABELL 1: UTVIKLING I OFFENTLIGE TILSKUDD
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1  ADMINISTRASJON 
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2015 4.315.000 kr, der 3,1 millioner kr var driftstilskudd over stats-

budsjettet og det øvrige ble mottatt i form av prosjekttilskudd.

Med økte ressurser har vi kunnet utvikle vårt virkeområde.  

I perioden fra høsten 2014 har organisasjonen hatt en midler- 

tidig organisering som det var planlagt å avvikle da ny strategi- 

plan kom til å tre i kraft.

Med ny strategiplan i hånda, så vi behov for å tilpasse organi-

sasjonen til de krav og utfordringer som vi mener å stå overfor. 

Det ble brukt et eksternt firma i arbeidet med å finne fram til en 

hensiktsmessig organisering.

Strategiplanen har et fireårsperspektiv. Organisasjonsplanen er 

planlagt å ha samme varighet.  Den nye organisasjonsplanen, 

som trådte i kraft 1. januar 2016, innebærer en økning i sentrale 

stillinger, og en reduksjon i kontrollpersonell og timebaserte 

foredragsholdere fordelt pr. landsdel. Antall fylkesmedarbeidere 

baseres på avtaler med fylkeskommuner. I den nye organisa- 

sjonsplanen legges det opp til at sentralt ansatte involveres 

tettere i den operative virksomheten. 

I sentralorganisasjonen organiseres kjernevirksomheten i tre avdelinger: 

1. Avdeling for kontroll og påtale

2. Avdeling for forebygging og folkehelse

3. Internasjonal avdeling 

Videre er det etablert egne enheter for kommunikasjon og 

administrasjon som støtte til virksomhetens kjerneprosesser. 

Funksjonen kvalitetsledelse er knyttet direkte til daglig leder. 

I den nye organisasjonen består ledergruppen av daglig leder, 

assisterende daglig leder/leder av administrasjonsenheten,  

kommunikasjonsleder og tre avdelingsledere.  

Personalutvikling
Organisasjonen har i 2015 gjennomført en større organisa- 

sjonsgjennomgang, hensikten har vært å strukturere virksom-

heten i tråd med ny strategiplan som trådte i kraft 1. januar 

2016. Selve gjennomgangen og utarbeidelsen av ny organisa- 

sjonsplan ble ledet av en ekstern konsulent. Ny organisasjons-

plan er innført fra årsskiftet, men siste del av prosessen vil 

fortsette ut i 2016. 

Ansatte
Det har i løpet av året vært enkelte nyansettelser og en del ut-

skiftning av personell. Som følge av ny organisasjon fra 1. januar 

2016 ble det også utlyst flere stillinger på starten av 2016.

Vi har i 2015 hatt fem fylkeskommunale samarbeidsprosjekt, 

med lokalt ansatte prosjektmedarbeidere. Dette har vært i  

Oppland, Telemark, Hordaland, Sør-Trøndelag og Vestfold. 

Vestfold og Oppland har i løpet av året besluttet å forlenge 

samarbeidet i samme stillingsbrøk (40%), mens Sør-Trøndelag 

har videreført i en 25%-stilling. Telemark avsluttet til sommeren 

2015.  I Hordaland avsluttet prosjektet ved utgangen av 2015, men 

der er det besluttet å ta opp prosjektet igjen i løpet av 2016.

DAGLIG LEDER

KVALITETS- 

LEDELSE

AVDELING  

FOR KONTROLL  

OG PÅTALE

INTERNASJONAL

AVDELING

AVDELING FOR 

FOREBYGGING 

OG FOLKEHELSE

KOMMUNIKASJON ADMINISTRASJON

ORGANISASJONSKART, AVDELINGSVIS, 
I SENTRALADMINISTRASJONEN
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I 2015 er det gjennom-

ført internt seminar 

for administrasjonen i 

mai og felles seminar 

for alle ansatte i oktober. 

Foredragsholderne 

har i tillegg hatt et 

eget seminar, og det er 

arrangert fagsamling 

for fylkesmedar- 

beidere. Alt feltperso-

nell har gjennomført 

autorisasjonsprøver  

og nyansatte har  

gjennomført opp-

læringsprogram og praksis. 

Kvalitetssystem
Antidoping Norge har justert sine prosedyrer i tråd nytt regel-

verk gyldig fra 1. januar 2015 og justert ansvar slik at ansatte er 

kjent med sitt ansvar og kan gjennomføre sine oppgaver i tråd 

med planer og budsjett. Organisasjonen jobber hele tiden med å 

forbedre kvaliteten og effektivisere administrasjonen.

Virksomheten opprettholdt sin sertifiseringsstatus i 2015. Interne 

revisjoner er gjennomført i tråd med planer som en viktig del av 

ønsket om kontinuerlig forbedring.

Det ble gjennomført en større arbeidsmiljøundersøkelse med 

bistand fra et eksternt firma og HMS-planen ble justert til- 

svarende. 

Det er videre gjennomført flere mindre brukerundersøkelser. 

Resultatet er brukt til vurdere gjennomført aktivitet opp mot 

prosedyrer og planer, slik at endringer og forbedringer kan  

iverksettes der det er relevant. 

Det har vært en omfattende dialog med Datatilsynet for å kunne 

tilrettelegge for håndtering av sensitiv informasjon i WADAs 

administrasjonsverktøy ADAMS.

Daglig leder
Anders Solheim

Administrasjon
Frode G. Hestnes, ass. daglig leder/avd. leder
Uma Murugananthan, regnskapsfører
Gaute Gunleiksrud, kontormedarbeider

Kommunikasjon
Halvor H. Byfuglien, kommunikasjonsleder
Sigbjørn Strand, inforådgiver (vikar)

Avdeling for kontroll og påtale
Britha Røkenes, avdelingsleder
Geir Holden, fagrådgiver
Lindbjørg Stølan, seniorrådgiver
Hege Otterstad, rådgiver
Per Inge Rustad, rådgiver
Gry Støtvig, fagrådgiver
Caroline Lødrup, juridisk assistent
Jenny Schulze, NAPMU-manager
Lasse Vestli Bækken, NAPMU-assistent
Kaja Nødtvedt Røed, veterinær

Avdeling for forebygging og folkehelse
Fredrik Lauritzen, avdelingsleder
Linda Olsen, fagrådgiver 
Kim Eilertsen, rådgiver
Margaret Tveitan, rådgiver
Eirin N.K. Rise, rådgiver
Morten Heierdal, prosjektmedarbeider

Internasjonal avdeling
Rune Andersen, spes. rådgiver/avd.leder
Anne Cappelen, fagsjef kvalitetsledelse
Per Wiik Johansen, fagsjef medisin – deltid
Anne Engelstad, rådgiver

Fylkesmedarbeidere (deltid)
Therese Torgersen, Vestfold
Bo Lindblad, Oppland
Jan de Lange, Hordaland (prosjektslutt 31/12-15)
Stig Kammen, Sør-Trøndelag

Fast ansatte som avsluttet arbeidsforhold i 2015
Liss Fussdal, kontormedarbeider, Frode Stie, informasjons-
rådgiver, Maj Angell, rådgiver

Totalt: 21,85 årsverk. 
80 personer, regionalt ansatt på timesbasis  
(foredragsholdere og kontrollpersonell).

FREDRIK LAURITZEN  
MED INNLEGG PÅ  

ANSATTSEMINARET
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Nasjonalt kontrollprogram
Det nye internasjonale regelverket «World Anti-Doping Code» (WADC) trådte i kraft 

fra 1. januar 2015. Det nye regelverket, som Antidoping Norge er underlagt, gir en rekke 

føringer på hvordan antidopingarbeidet skal gjennomføres, med et stort fokus på 

prosessen rundt prøvetakning. 

I forbindelse med det nye regelverket lanserte også World Anti-Doping Agency 

(WADA) et teknisk dokument. «Technical Document for Sport Specific Analysis» 

(TDSSA) setter krav til hvilke ekstraanalyser som skal benyttes innen de ulike  

idrettene. Mer informasjon om TDSSA under avsnitt om analyser i denne rapporten.

I forbindelse med WADC og TDSSA gjennomførte Antidoping Norge flere endringer 

i forhold til definisjonen av topputøvere. Utøvergruppen, som på norsk omtales som 

nasjonale topputøvere, ble redusert med ca. 50%, til omtrent 2000 utøvere. For testing 

av denne utøvergruppen gjelder kravene satt i TDSSA. Utøvere som er definert som 

nasjonale topputøvere må ha forhåndsgodkjente medisinske fritak, ved behov, før 

deltagelse i idrett. Dersom en utøver i denne gruppen tester positivt på et stoff, vil 

vedkommende ikke ha mulighet til å søke om et retroaktivt medisinsk fritak. Utøvere 

som ikke er definert som nasjonale topputøvere har mulighet til å søke om retroaktive 

medisinske fritak for alle stoffgrupper utenom S1 – anabole stoffer og S2 – peptid- 

hormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika. 

En dopingtest skal ha en forebyggende, avskrekkende og avslørende effekt. Hvilket av 

disse tre forholdene som vektlegges, avhenger av hvilket nivå vi tester på, og hva som 

er formålet med testen. 

De senere årene har kontrollvirksomheten vært særlig preget av to sentrale utviklings- 

trekk: En styrket satsing på biologiske profiler og utvikling av informasjonsinnhenting 

og undersøkelser som en del av kontrollarbeidet. Målrettet testing av utøvere på høyt 

nivå fordrer et høyt antall blodprøver. Dette er prøver som kan være med å avsløre do-

pingbruk over tid, men som ikke nødvendigvis genererer positive prøver direkte (figur 1). 

Totalt ble det i 2015 tatt 3060 dopingprøver som del av det nasjonale kontrollprogrammet, 

2055 urinprøver, 566 ABP-prøver (blodprofilprøver) og 439 blodprøver. 42 prosent av 

prøvene som er tatt, er tatt av meldepliktutøvere, 30 prosent er tatt av gruppen som  

er definert som nasjonale toppidrettsutøvere, og de siste 28 prosent av utøvere i bredde- 

idretten (figur 3). Totalt er 36 prosent av prøvene tatt i konkurranse, mens 64 prosent er 

tatt utenfor konkurranse (figur 2). 78 prosent av prøvene er tatt av menn, og de øvrige  

22 prosentene av kvinner.

FORDELING PÅ NIVÅ
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30% 28%
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2  DOPINGKONTROLLEN 



24

ÅRSRAPPORT2015

TABELL 1: FORDELINGEN AV PRØVER I NASJONALT KONTROLLPROGRAM 2015

IDRETT ANTALL IDRETT ANTALL

AMERIKANSKE IDRETTER 68 ORIENTERING 61

BANDY 54 PADLING 53

BASKETBALL 88 ROING 93

BOKSING 36 SKI 480

BRYTING 50 SKISKYTING 199

SYKLING 310 SKØYTER 143

FOTBALL 307 STYRKELØFT 139

FRIIDRETT 243 SVØMMING 71

HÅNDBALL 146 TRIATHLON 48

ISHOCKEY 147 VEKTLØFTING 94

KAMPSPORT 40 VOLLEYBALL 41

KICKBOXING 41 ANDRE IDRETTER 108

TOTALT 3060

Biologiske profiler
Biologiske profiler har vært et satsningsområde for Antidoping 

Norge i mange år. Vi har i dag tre forskjellige profilprogram (blod-, 

steroid- og veksthormonavhengige markørprofiler). Programmet 

for steroidprofiler ble utvidet i 2014, og nå går alle urinprøvene 

som blir tatt inn i utøvernes individuelle steroidprofil. I tillegg har 

mange av meldepliktutøverne en profil for veksthormonavhengi-

ge markører og en blodprofil.

Som følge av økt fokus på programmet for steroidprofiler, var det 

en økning av antall urinprøver i 2014 sammenliknet med fore-

gående år. Den moderate økningen ble opprettholdt i 2015. For at 

en utøver skal få etablert en steroidprofil, er det hensiktsmessig 

med minst 3-4 urinprøver i løpet av det første året.

Blodprofiler har vært en del av testprogrammet til Antidoping 

Norge i flere år, og det er fortsatt i stadig utvikling. Vi har de siste 

to årene for eksempel for første gang systematisk inn- 

hentet blodprofilprøver av fotballspillere. Vi ønsker å videre- 

utvikle blodprofilprogrammet i framtiden, og kommer derfor til 

å ta blodprofilprøver av utøvere innen idretter der det ikke har 

vært vanlig i tidligere. Vi vil da også kunne si om det er systema-

tiske forskjeller sammenliknet med andre tilsvarende idretter.    

Nordic Athlete Passport Management Unit
«Nordic Athlete Passport Management Unit» (NAPMU), som 

ble etablert høsten 2013, har bidratt sterkt til å videreutvikle 

arbeidet med biologiske profiler. Denne enheten ble opprettet 

i et samarbeid mellom de nordiske landene og Norges labora-

torium for dopinganalyse. NAPMU-lederen, som er stasjonert i 

Oslo, er sentralt i stiftelsens kontrollvirksomhet og jobber tett 

med rådgiverne som planlegger dopingkontroller. Enheten har 

ansvar for oppfølgningen av alle prøvesvar som er tilknyttet til 

biologiske profiler. 
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I løpet av 2015 har enheten i gjennomsnitt mottatt og vurdert 

200 steroidprofiler og 35 blodprofiler pr. uke. I tillegg til å jobbe 

med profilene til de nordiske landene har NAPMU også inngått 

avtale med det estiske antidopingbyrået og det internasjonale 

orienteringsforbundet (IOF). Med bakgrunn i dette store antallet 

profilprøver ble en NAPMU-assistent ansatt i en deltidsstilling 

i 2015. I september arrangerte NAPMU «Athlete Biological 

Passport Seminar» i København, der temaet var hvordan nasjo-

nale antidoping byråer bruker vitenskap og informasjonsinn-

henting til å teste på best mulig måte. I tillegg til de 39 deltagere 

fra de nordiske landene, deltok også representanter fra WADA og 

deltagere fra 17 ulike land. Det ble avholdt et nordisk møte i  

Helsinki i september der det ble besluttet å signere en ny  

NAPMU-avtale som er gjeldende fram til og med 2017. 

Informasjonsinnhenting
Antidoping Norge har de senere årene bevisst dreid sin virksom-

het med tanke på å ta i bruk andre og nye metoder for å av- 

dekke doping i idretten. Dette er en trend som vi over tid har sett 

internasjonalt og som er forsterket ytterligere gjennom det nye  

internasjonale regelverket som trådte i kraft fra 1. januar 2015 

(World Anti-Doping Code). Denne endringen innebærer blant  

annet at vi i økende grad gjennomfører samtaler og søker å inn-

hente informasjon fra ulike relevante kilder. For å stå best mulig 

rustet i dette arbeidet har organisasjonen i denne strategiperioden 

styrket etterforsknings- og påtalekompetansen. Gjennom 2015 har 

det blitt enda tydeligere at informasjonsinnhenting og etterforsk-

ning må ses i sterkere sammenheng med det vi gjør av testing og 

profilarbeid for øvrig. Dette er bakgrunnen for at stiftelsen fra  

1. januar har samlet alt dette i en avdeling for kontroll og påtale.

Antidoping Norge søker å både dele og innhente ny kompetanse 

innen etterforskning og informasjonsinnhenting, et område 

som anses å være svært viktig i framtidens antidopingarbeid. 

WADA har opprettet en internasjonal gruppe av antidopingorga- 

nisasjoner og internasjonale særforbund knyttet til arbeidet 

med «intelligence and investigations». Det har i 2015 vært stor 

aktivitet i denne gruppen. Tidlig på året ble det arrangert et møte 

i København som handlet om å utveksle opplysningen om illegal 

befatning med dopingmidler. Her deltok WADA, Interpol, samt 

toll- og politimyndigheter fra de nordiske landene. På høsten 

ble det avholdt kurs i samtaleteknikk og en workshop i Oslo der 

Antidoping Norge var vertskap. Denne siste samlingen dreide 

seg om etterretningsbasert kontrollvirksomhet og bruk av virke-

midler i saker uten positive prøver. Når det gjelder samtaler med 

personer knyttet til idretten, er dette noe vi i stadig økende grad 

vil ty til der det foreligger mistanke eller der det er forhold som 

vi ønsker ytterligere informasjon om.

Antidoping Norge ser nytten av å ha en god dialog med offentlige 

instanser. Avtalene vi har med henholdsvis Toll- og avgifts- 

direktoratet og Politidirektoratet er viktige grunnsteiner i denne 

dialogen. Det ble i 2015 avholdt møter med Politidirektoratet og 

Riksadvokaten vedrørende hjemmelsgrunnlaget for utlevering 

av informasjon ved potensielle brudd på dopingbestemmelsene. 

Riksadvokaten mener at Antidoping Norge har saklig grunn til 

utlevering av opplysning i avsluttede straffesaker med lovover-

tredere etter straffeloven 234/235 og legemiddelloven § 24 a, som 

er knyttet til den organiserte idretten. 

Arbeidet med etterretning og informasjonsinnhenting i antido-

pingarbeidet er fortsatt i en tidlig fase. Tett kontakt med offent-

lige instanser og nasjonale antidopingbyråer er vesentlig for å 

sikre økt kunnskap på feltet. Framover ser vi dessuten behov for 

å styrke egne verktøy og videreutvikle nye etterforsknings- 

metoder og -prosesser. I 2015 er det for eksempel igangsatt arbeid 

med utvikling av en anonym varslingskanal. I dette arbeidet har 

vi samarbeidet med PriceWaterhouseCoopers (PwC) som har 

erfaring med varsling innenfor andre områder. En ny anonym 

varslingskanal vil bli lansert i starten av 2016. For at varslings- 

kanalen skal fungere best mulig er det viktig at den blir promo-

tert av ulike organisasjonsledd i idretten.

Mosjonsarrangement
Dopingkontroller har ikke bare en avslørende funksjon, men også 

en forebyggende. Det forebyggende aspektet har vært den viktigste 

årsaken til at Antidoping Norge har vært til stede på flere store 

mosjonsarrangement de siste årene. 
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I 2015 ble det gjennomført dopingkontroller under blant annet følgende mosjons- 

konkurranser;  Birkebeinerrennet, Birkebeinerrittet, Risør triatlon, Bergen-Voss,  

Roserittet og Coastman Norway triatlon. 

Antidoping Norge opplever at arrangørene av denne type mosjonsarrangement legger til 

rette fasilitetene for dopingkontroll. Vi mener at det er svært viktig at mosjonsarrange-

mentene inkluderer krav om å følge NIFs dopingbestemmelser overfor deltakerne.

Analyser
Alle dopinganalyser som blir gjennomført av prøver i Antidoping Norges testprogram 

skal skje ved WADA-akkrediterte laboratorier. Ved dopingkontroller i Norge er det Norges 

laboratorium for dopinganalyse, ved Aker sykehus i Oslo som benyttes. Laboratoriet er 

også en viktig samarbeidspartner i forhold til tolkning av analysesvar, videre oppfølging 

og målrettet testing. Det avholdes derfor jevnlige møter mellom Antidoping Norge og 

Norges laboratorium for dopinganalyse. Norges laboratorium for dopinganalyse er som 

tidligere nevnt en av aktørene som er med i NAPMU-samarbeidet.

De nye analysekravene fra WADA, gjeldende fra 1. januar 2015, er definert i «Technical 

Document for Sport Specific Analysis» (TDSSA). Disse nye kravene har påvirket testarbei-

det til Antidoping Norge i svært stor grad i 2015. TDSSA gir føringer på et minimumskrav 

i forhold til hvor stor andel av prøvene som skal analyseres for Erytropoiesis Stimulating 

Agents (ESAs) og Growth Hormone (GH) og Growth Hormone Releasing Factors (GHRFs) 

i de ulike idrettene og disiplinene, på utøvere definert som nasjonale topputøvere. I  

idretter der det stilles høye krav til kondisjon i forhold til prestasjon er kravet at mini- 

mum 60% av prøvene skal analyseres for ESAs. Det gjelder idretter og grener som lang-

renn, skiskyting, langdistanseløping, landeveissykling og triatlon. I idretter som stiller 

høye krav til styrke i forhold til prestasjon er det satt et minimumskrav om at 30% av 

alle prøvene skal analyseres for GH eller GHRFs. Dette gjelde typiske kraftidretter som 

styrkeløft og vektløfting. 2015 var et implementeringsår med tanke på TDSSA. 

Meldepliktsystemet
Meldepliktsystemet er en forutsetning for uanmeldte og effektive dopingkontroller 

året rundt. De beste utøverne, som testes hyppig og som er fra idretter med høy risiko 

for doping, er underlagt regimet som innebærer en daglig meldeplikt. 

Antall utøvere på meldepliktlisten (tidligere kalt prioritert utøverliste) har gjennom 

2015 vært på cirka 130. På høsten 2015 ble dette antallet økt til omtrent 145 med tanke 

på sommer-OL i Rio de Janeiro 2016. Det er de beste utøverne fra idretter med stor 

risiko for doping utenfor konkurranse som settes på denne listen. De nasjonale særfor-

MELDEPLIKTKOMITÉ
ANDREAS EKKER (LEDER)
ANDREAS NYHAUG 
KAROLINE DYHRE BREIVANG 
CARL GODAGER KAAS
ODD-BJØRN HJELMESET  
(ny fra feb. 2015)

KLAGENEMND
ANNA THORSTENSON
SIRI LANGSETH

MELDEPLIKTKOMITÉ 
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bundene tas med på råd i forhold til hvilke utøvere som bør være på meldepliktlisten. 

Vårt inntrykk er at meldepliktsystemet virker å være godt innarbeidet blant norske 

utøvere. Stiftelsen er likevel svært opptatt av å drive god opplæring og oppfølging,  

ikke minst av nye utøvere som settes på meldepliktlisten. WADA er i gang med å  

utvikle en ny versjon av ADAMS, systemet som brukes for å rapportere utøverinfor-

masjon. Antidoping Norge bidrar med innspill i denne prosessen. WADAs mål er at  

en helt ny versjon av ADAMS skal lanseres i 2016.

Antidoping Norge har en meldepliktkomité som vurderer og vedtar utstedelse av 

advarsler til utøvere for brudd på meldeplikten. Meldepliktkomiteen består av både 

jurister og nåværende eller tidligere topputøvere. Meldepliktkomiteen kan også gi  

anbefalinger til praktiseringen av meldepliktsystemet eller ta opp relevante temaer 

etter eget initiativ. Utøvere som har fått advarsel for brudd på forskriften kan klage  

til en egen klagenemnd.

Meldepliktkomiteen har i 2015 behandlet 17 saker. I 14 av disse sakene ble det ilagt advarsel. 

Halvparten av sakene med advarsel var relatert til manglende kvartalsrapportering, og den 

andre halvparten knyttet til bomtur i garantitiden. 

Medisinsk fagkomité
Medisinsk fagkomité ajourfører dopinglisten og behandler og avgjør søknader om fritak 

fra dopinglisten. Komiteen er i tillegg et rådgivende organ i medisinrelaterte spørsmål.

Regelverket for medisinske fritak ble oppdatert fra 1.januar 2015. Det reduserte an-

tallet utøvere definert som nasjonale topputøvere førte til at færre utøvere trengte et 

forhåndsgodkjent medisinsk fritak. Informasjonen om endringer i regelverket er gitt 

ut til særforbund og lagt ut på nettsider. Fra samme tidspunkt er det gjort betydelige 

endringer i krav til medisinsk dokumentasjon ved ulike tilstander fra WADA. Dette er 

harmonisert for norske forhold og lagt ut på hjemmesiden.

Antall søknader i 2015 gikk ned til 63 fra ca. 150 året før. I 2015 har det vært avholdt 2 

møter i fagkomiteen. Fagkomiteen har behandlet 63 ordinære søknader om medisinske 

fritak, og 3 saker til anerkjennelse. Det er gitt 5 avslag. Omtrent 50 søknader har ikke blitt 

vurdert med bakgrunn i at de har vært mangelfulle, utøveren har ikke vært søknadsbe-

rettiget eller at tilstanden til utøver har vært for dårlig dokumentert. Klagenemnda for 

medisinske fritak har behandlet kun en sak i 2015, som endte opp i avslag.

Per Medbøe Thorsby ble utnevnt som ny leder av medisinsk fagkomité i 2015. Komi-

teen har god generell medisinsk kompetanse og spesielt innen indremedisin, hormon- 

PER MEDBØE THORSBY  
(ny leder i 2015), PHD SEKSJONS- 
OVERLEGE, ENHETSLEDER, 
HORMONLABORATORIET 
INGGARD LEREIM  
(ut av komiteen våren 2015)

PROF. DR. MED., ORTOPEDI, 
KIRURGI, KATASTROFE-
MEDISIN, IDRETTSMEDISIN, 
TRAFIKKMEDISIN
PÅL ZEINER OVERLEGE, DR. 
MED., SPESIALIST I BARNE- 
OG UNGDOMSPSYKIATRI
UNNI RISHAUG OVERLEGE, 
ENDOKRINOLOGISK AVD., 
OSLO UNIVERSITETSSYKE-
HUS, AKER
PER WIIK JOHANSEN  
OVERLEGE, DR. MED.,  
SPESIALIST I KLINISK 
FARMAKOLOGI. MEDISINSK 
SJEF I ANTIDOPING NORGE

MEDISINSK FAGKOMITÉ

KRISTIAN J. FOUGNER  
AVDELINGSSJEF,  
SPESIALIST I INDREMEDISIN 
OG ENDOKRINOLOGI.  
ST. OLAVS HOSPITAL.
MARIT BJARTVEIT  
KLINIKKLEDER, KLINIKK 
PSYKISK HELSE OG AV-
HENGIGHET. OSLO UNIVER-
SITETSSYKEHUS.
ROLF WHITFIELD  
SEKSJONSOVERLEGE,  
ENDOKRINOLOGISK SEK- 
SJON. BÆRUM SYKEHUS.

KLAGENEMND FOR 
MEDISINSKE FRITAK 
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sykdommer, farmakologi og psykiatri. Det har videre blitt 

arbeidet med å styrke komiteen med spesialkompetanse innen 

idrettsmedisin og lungesykdommer.

I november inviterte den norske fagkomiteen de andre nordiske fag-

komiteene til et felles seminar hos Antidoping Norge. Hver fagkomite 

la fram statistikk fra sin virksomhet og diskuterte utfordrende saker 

som de hadde behandlet. Det ble besluttet at Antidoping Danmark 

skal avholde et nytt medisinsk fagkomite-møte i 2016. 

Kontroller på oppdrag
Antidoping Norge gjennomfører kontroller på oppdrag. Det kan 

være at arrangører av konkurranser i Norge er pålagt å ha do-

pingkontroller på sine konkurranser. Antidoping Norge blir også 

kontaktet av andre nasjonale antidopingbyrå og internasjonale 

særforbund som ønsker at Antidoping Norge skal teste utøvere på 

vegne av de både i Norge og i utlandet.

Internasjonale arrangementer i Norge 
Dopingkontroller på internasjonale arrangement i Norge i 2015:

• IAAF Bislett Games 

• IOF World Ski Orienteering Championships

• IPC Nordic Skiing World Championship

• FIL Junior World Championships

• FIVB Beach Volleyball World Tour

• Tour of Norway

• Tour des Fjords

• Nordisk landskamp i friidrett

• Arctic Race of Norway (bildet)

• ISU World Cup

• IOF World Cup 

• IFSU World Cup

• FIA World Rallycross Championship.

Internasjonale særforbund
Dopingkontroller på vegne av internasjonale særforbund i 2015:

• European Handball Federation (EHF)

• Fédération Internationale de l'Automobile (FIA)

• Fédération Internationale de Luge de Course (FIL)

• Fédération Internationale de Ski (FIS)

• Fédération Internationale de Volleyball (FIVB)

• International Association of Athletics Federations (IAAF)

• International Fed. of Body Building and Fitness (IFBB)

• International Biathlon Union (IBU)

• International Federation of Sport Climbing (IFSU)

• International Orienteering Federation (IOF)

• International Paralympic Committee (IPC)

• International Skating Union (ISU). 

 
Nasjonale antidopingbyråer
Dopingkontroller for nasjonale antidopingbyråer i 2015:

• Antidoping Danmark (ADD)

• Riksidrottsförbundet (RF)

• United Kingdom Anti-Doping (UKAD) 

• United States Anti-Doping Agency (USADA)

Foto: AFP/JONATHAN NACKSTRAND/SCANPIX
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Testing av hest
Antidoping Norge har en avtale med Norges Rytterforbund om testing av hest. I 2015 

ble 44 hester testet og det ble tatt 44 blodprøver og 26 urinprøver. Antidoping Norge 

ansatte i 2015 en veterinær i en deltidsstilling med ansvar for oppfølgning av avtalen 

med Norges Rytterforbund.

Norske organisasjoner
Antidoping Norge påtar seg også oppdrag for norske organisasjoner. Flere av organisa- 

sjonene som ønsker et antidopingprogram er aktører som driver konkurranseaktivitet, 

men som ikke er del av Norges idrettsforbund. Antidoping Norge har avtale med blant 

annet Det frivillige skyttervesen, Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklub og Norges 

Bilsportforbund. Vi har også gjennomført dopingkontroller av politistudenter som del av 

avtalen vår med Politihøgskolen. Vi har i løpet av 2015 blitt kontaktet av flere aktører 

som ønsker et antidopingprogram fra oss. 

I 2015 har Antidoping Norge gjennomført dopingkontroller for følgende norske organisasjoner: 

• Det Norske Travselskap (DNT)

• Norges Bilsportforbund (NBF)

• Politihøgskolen (PHS)

• Norsk Jockeyklub 

• Norges Rytterforbund (NRYF)

• Det Frivillige Skyttervesen (DFS)

• Treningssentre

TABELL 2: FORDELINGEN AV PRØVER TATT PÅ OPPDRAG I 2015

 
TOTALT URIN ABP BLOD

PUSTE-
PRØVER

NASJONALE ANTIDOPINGBYRÅ 42 22 9 11

INTERNASJONALE SÆRFORBUND 318 166 37 20 95

NORSKE ORGANISASJONER 1541* 184 33 1324

TRENINGSSENTRE 98 98

TOTALT 1999 470 46 64 1419

* Inkludert testing av hest.
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Dopingsaker
Det er påtalenemnden i Antidoping Norge som vurderer om en sak skal henlegges 

eller føres for NIFs domsorgan. Påtalenemnden avgjør også om saker skal ankes. 

Nemndens medlemmer utnevnes av styret, men tar beslutninger uavhengig av styret og 

Antidoping Norges administrasjon. Påtalenemnden består av medlemmer med juridisk, 

medisinsk og farmakologisk kompetanse. Annen kompetanse innhentes ved behov. 

Det har vært avholdt sju møter i 2015. Bakgrunnen for økningen i avholdte møter 

skyldes hovedsakelig at administrasjonen i større grad enn tidligere ber om muntlig 

behandling av sakene fremfor en skriftlig behandling. 

Fra 1. januar 2015 trådte en ny World Anti-Doping Code i kraft. Fra samme dato var 

reviderte dopingbestemmelser i NIFs lov kap. 12 gjeldende. Som del av den nye koden  

ble påtalenemnden gitt myndighet til å avgjøre saker hvor utøver erkjenner forholdet 

og samtykker til slik forenklet behandling. Saken kan dermed avgjøres raskere uten 

domsbehandling. I 2015 ble fire saker avgjort ved forenklet behandling i henhold til den 

nye bestemmelsen.

Innføring av nye bestemmelser i henhold til World-Anti Doping Code innebærer også 

at utøvere som tidligere ble ilagt 2 års utestengelse nå kan ilegges 4 år. Dette skyldes at 

de internasjonale sanksjonsreglene i har blitt betydelig strengere. Skyldgrad vil likevel 

være av sentral betydning for fastsettelse av sanksjon. 

ANSTEIN GJENGEDAL LEDER 
JURIST. TIDLIGERE POLITI-
MESTER I OSLO.
KÅRE BIRKELAND  
PROFESSOR I ENDOKRINO-
LOGI. LEDER AV ENDOKRI-
NOLOGISK AVDELING VED 
OSLO UNIVERSITETS- 
SYKEHUS.
RIGMOR SOLBERG  
PROFESSOR I FARMA-
KOLOGI, FARMASØYTISK 
INSTITUTT, UNIVERSITETET 
I OSLO. 

SEKRETARIAT: NIELS KIÆR, 
ADVOKAT

PÅTALENEMNDENS 
MEDLEMMER
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TABELL 3: ANTALL PÅGÅENDE ELLER AVSLUTTEDE SAKER ETTER PÅTALEBEGJÆRING I 2015

IDRETT PÅTALEBEGJÆRING
DOPINGGRUPPE/

STOFF
DOMSUTVALG/ 
PÅTALENEMND

DOM ANKE
APPELL- 
UTVALG 

DOM

BOKSING 2015 1. kvartal S1 Anabole stoffer 2015 2 år

BOWLING 2015 1. kvartal S6 Amfetamin 2015 2 år

HÅNDBALL 2015 1. kvartal S6 Kokain 2015 2 år

BOKSING 2015 1. kvartal S1 Anabole stoffer 2015 2 år

BASKETBALL 2015 2. kvartal S8 Cannabis 2015 4 mnd

BASKETBALL 2015 2. kvartal S6 Stimulerende midler 2015 8 mnd

BEDRIFT 2015 2. kvartal Nektelse 2015 4 år (PN)

SKI 2015 3. kvartal S1 Testosteron 2015 4 år

FOTBALL 2015 3. kvartal S6 Stimulerende middel 2015 1 år (PN)

STYRKELØFT 2015 4. kvartal S1 Anabole stoffer 2015 4 år (PN)

BOKSING 2015 4. kvartal S1 Anabole stoffer 2015 4 år

ISHOCKEY 2015 4. kvartal S1 Anabole stoffer 2015 8 år

SYKKEL 2015 4. kvartal S6 Metylheksanamin 2015
15 mnd 

(PN)

PN = forenklet behandling i påtalenemnden

Det foreligger 13 påtaleavgjorte saker i 2015, se oversikt.

Med unntak av én av sakene, omfatter de ikke utøvere som er definert som nasjonal 

topputøver. Seks saker knytter seg til anabole steroider. Det er én sak som omhandler 

cannabis, to saker gjelder inntak av stimulerende middel, en nektelsessak og en sak 

knyttet til metylheksanamin. Fem saker gjelder utøvere som deltar i lagidretter.

⦁ S1 ANABOLE STOFFER 

⦁ S6 STIMULERENDE MIDLER

⦁ CANNABIS

⦁ NEKTELSE

SAKER FORDELT  
PÅ STOFFGRUPPE



DOPINGPRØVER

3060 prøver i norsk idrett  

(2055 urin, 439 blod, 566 profilprøver)

64% av prøvene utenfor konkurranse

1999 dopingprøver på oppdrag  

(1419 pusteprøver)

FOREBYGGENDE  
ARBEID I IDRETTEN

Tre nye Rent Særforbund (12 totalt)

Rent Idrettslag: 136 nye,  

74 resertifiserte, totalt 900

Ren Utøver: Nytt program lansert.  

4200 brukere på 7 mnd.

195 foredrag for 10.100 prs

KOMMUNIKASJON

325.000 sidevisninger på antidoping.no

13.750 videovisninger på YouTube

932 medieklipp (kilde: Retriever)

Ca. 5000 følgere på Facebook

ÅRSRAPPORT2015

FAKTA
2015

REN TRENING 
LIKE MULIGHETER
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DOPINGSAKER

13 påtaleavgjorte saker i 2015

4 av sakene med forenklet saksbehandling  

i påtalenemnden

6 av sakene er anabole steroider

TRENINGSSENTER

49 nye senter med avtale, totalt 428 Rent Senter

297 senter sertifisert 

415 rapporterte bekymringssamtaler, 

 166 oppsigelser

98 dopingprøver, ni positive

25 foredrag og 14 stands

FOLKEHELSEARBEID

Ca. 150 foredrag/seminar for 18.000 prs

Videreført samarbeid med fire fylkeskommuner

E-læring i samarbeid med Legeforeningen

Støtte og bidrag til nytt skoleprosjekt

1409 brukere av nettprogrammet Ren Skole

INTERNASJONALT

Juridisk seminar med 100 prs i Oslo

Samarbeidsavtale med Tyrkia

Samarbeidsavtale med Kenya, også CHINADA  

og WADA med som partnere

Verv i bl.a. Europarådet, UEFA, CADF og WADA

ANTIDOPINGNORGE
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Nettsider
Arbeidet på nettsidene har lidd under at informasjonsrådgiver 

har hatt en lang tids sykemelding i 2015. Aktiviteten på nett- 

sidene har derfor ikke vært like stabil gjennom hele året. Samlet 

har nettsiden antidoping.no hatt 325.000 sidevisninger og 82.000 

unike brukere, dette er en nedgang på 8 prosent fra året før. 

Aktiviteten er økende på sosiale medier, med omtrent 5000 følgere 

på Facebook ved utgangen av året. Twitter er også hyppigere 

benyttet i 2015, mens YouTube-videoene hadde 14.000 visninger. 

Vi ser fortsatt et behov for å utnytte de sosiale medie-kanalene 

bedre og vil jobbe videre med dette.

Antidoping Norge har ved utgangen av året følgende nettsteder:

antidoping.no | rentidrettslag.no | renutover.no | renskole.no 

rentsenter.no | renidrett.no

Informasjonsmateriell
Selv om stadig mer av informasjonen deles digitalt, ser vi  

fortsatt behov for å ha noe trykt informasjonsmateriell. 

 

Det er viktig at dette materiellet er oppdatert og framstår som 

attraktivt og interessant. 

I 2015 har vi utviklet en ny utøverguide, bygget på WADAs vei-

ledning til nytt regelverk. Vi har også laget en ny brosjyre om or-

ganisasjonen, på norsk og engelsk. Innenfor Kunnskapssenteret 

har vi utviklet en ny Ren trening-brosjyre. Vi tror det er viktig å 

ha en informasjon som ikke handler om hevede pekefingre, men 

veiledning til hvordan oppnå ønskede resultater gjennom sunn 

trening. Som del av lanseringen av Ren Utøver ble det utviklet 

en del promomateriell for å skape oppmerksomhet omkring det 

nye e-læringsprogrammet som ble lansert sommeren 2015.

Også 2015 har vært et år med betydelig oppmerksomhet omkring dopingtematikken. Nasjonalt er det en økende interesse 
knyttet til doping som samfunns- og ungdomsproblem. Dette merker vi særlig fra lokal- og regionsaviser. Internasjonalt 
har Russland og internasjonal friidrett blitt utsatt for stor oppmerksomhet.

3  KOMMUNIKASJON, INFORMASJONS- OG VERDIARBEID
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sport
telefon: 55 23 51 30 E-post: tips@ba.no Faks: 55  31 00 30

Utøvere som blir tatt 
for dopingbruk blir nå 
utestengt i fire år. – 
Dette har jeg vært en 
forkjemper for, sier 
Inge Andersen til BA.

Trond roger nydal
trond.nydal@ba.no

Det er det internasjonale anti-
dopingbyrået WADA som har 
innført en ny såkalt «World An-
ti-Doping Code».

Denne får også konsekvenser 
for norsk idrett, ettersom Nor-
ges Idrettsforbund følger WA-
DAs internasjonale standarder. 

Fra 1. januar trådte det nye 
regelverket i kraft. Og det er et 
vesentlig strengere straffe- og 
kontrollregime utøvere og støt-
tepersonell må forholde seg til. 

Her er endringene
I tillegg til nye dopingbestem-
melser, er det vedtatt ny for-
skrift for meldeplikt og nye re-
gler for medisinsk fritak. Her er 
de viktigste endringene i regel-
verket: 
n Straffene økes fra to til fire 

år uansett hvilket stoff forhol-
det gjelder. Det vil være mulig-
het for strafferabatt i enkelte 
tilfeller. 
n Meldeplikten strammes 

inn. Tre advarsler på tolv må-
neder er nok til å få dopingsak 
mot seg. Før var denne perio-
den på 18 måneder. 
n Utøvernes såkalte «garanti-

tid» er utvidet til fra klokken 05 
til 23. Alle dager i kvartalet skal 
inneholde en garantitime, der 

utøver er tilgjengelig for uan-
meldt kontroll på oppgitt sted. 
Utøverne må registrere postad-
resse, bostedsadresse og tre-
nings- og konkurranseinforma-
sjon foran hvert kvartal. 
n Toppidrettsutøvere må i 

alle tilfeller søke om medisinsk 
fritak.  
n Bestemmelsene gjelder 

også for støttepersonell som bi-
står utøvere i idrettslig sam-
menheng. Omgang med støtte-
personell som har brutt doping-
bestemmelsene er nå forbudt.
n Foreldelsesfristen øker fra 

åtte til ti år. 
n Utøvere som gjør come-

back etter å ha lagt opp må gjø-
re seg tilgjengelig for doping-
kontroll seks måneder i forkant 
av konkurranse. 

– Mange land g jenstår
Inge Andersen, generalsekre-
tær i Norges Idrettsforbund, 
ønsker reglene velkommen.  

– Jeg har vært en forkjemper 
for det, og er glad for at vi har 
tatt dette et steg videre. Det 
viktige nå er at vi får flere land 
til å gjøre forpliktende avtaler 
med WADA slik at antidoping-
arbeidet får rotfeste, sier han.

Over 60 land har ennå ikke 
implementert de nye reglene, 
ifølge WADAs nettside. 

Andersen var selv til stede på 
kongressen i Johannesburg da 
reglene ble vedtatt høsten 2013. 

– En forutsetning for at nor-
ske toppidrettsutøvere deltar i 
internasjonale konkurranser er 
at vi har felles internasjonalt re-
gelverk som alle land forholder 
seg til. Norge har vært en aktiv 
aktør i etableringen av WADA, 

og vi har hatt en sterk posisjon i 
det internasjonale antidoping-
arbeidet og ønsker å være et fo-
regangsland når det gjelder 
antidopingarbeid. Da er det 
helt naturlig at vi implemente-
rer WADAs internasjonale re-
gelverk, sier Andersen

– Ønsket av utøverne
Generalsekretæren legger vekt 
på at utøverne selv har gått i 
bresjen for strengere regler.

– Det som er interessant, er 
at de som har vært tydeligst på 
å ha et strengt regelverk er utø-
verne selv. Utøverkomiteen til 
IOC har vært veldig tydelig på 
dette, sier Andersen. 

Som legger til at saken også 
opptar IOC-president Thomas 
Bach.  

– Hver gang jeg hører han 
tale, er dette noe av det viktig-
ste han tar opp.   

Fire års utestengelse for do-
pingbruk er noe Andersen har 
sett frem til.  

– Norge har definitivt vært 
en av pådriverne for å utvide 
straffen til fire år hvis man blir 
tatt for tunge dopingprepara-
ter. Med fire års utestengelse vil 
man også unngå at utøvere kan 
delta i neste OL etter doping-
dom, poengterer Andersen.   

BA var i går i kontakt med 
NISO, interesseorganisasjonen 
til norske idrettsutøvere. 

– Jeg har egentlig ikke satt 
meg så grundig inn i dette, men 
jeg vil tro de fleste er for å styr-
ke antidopingarbeidet, sa leder 
Joachim Walltin.

Han opplyser at NISO ikke 
har vært en høringsinstans. 

 � Intensiverer kampen mot jukserne med økte straffer og strengere kontrollregime

utestenges i fire år

står BAK: Det er det internasjonale antidopingbyrået WADA som står bak det                       nye straffe- og kontrollregimet. Her er WADA-president Sir Craig Reedie på besøk hos Antidoping Norge i november i 
fjor. Med på møtet var også generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Inge Ander-                         sen (lengst til høyre). ARKIVFOTO: NTB SCANPIX  

Idrettsutøvere har nå 
forbud mot å «omgås» 
støttepersoner som er 
dømt for å ha brutt idret-
tens dopingbestemmelser 
eller dømt for befatning 
med doping i sivil domstol. 
– Bakgrunnen for at dette er 
innført, er at de som står bak 
utøverne også bør stoppes. Til 
nå har det vært utøverne som 
har hatt det hele og fulle ansva-
ret. Mange mener det ikke er 
rettferdig at trenere og dokto-
rer som pusher doperne ikke 
skal rammes av regelverket. 

Det sier Rune Andersen, tidli-
gere direktør i WADA og rådgi-
ver for Antidoping Norge. 

Han tror de nye reglene nå vil 
gjøre det vanskeligere for bak-
mennene og dopingindustrien. 

– Problemet har vært at 
mange som står bak ikke har 
vært omfattet av regelverket. 
De har ikke vært medlemmer i 
en klubb. Da er eneste mulighet 
å si at det er forbudt for en utø-
ver å bli trent eller behandlet av 
personer med brudd på doping-
bestemmelsene, sier Andersen.  

Når det gjelder regelverkets 
tilbakevirkende kraft, sier den 

tidligere WADA-direktøren føl-
gende: 

– Hvis det er snakk om stren-
gere regler utøverne må forhol-
de seg til, vil reglene ikke ha til-
bakevirkende kraft. Hvis de er 
mildere, vil de har det.  

– Bestemmelsen gjelder fra 
1. januar i år. Det er fra nå det vil 
være forbud mot kontakt. Så er 
spørsmålet hvilke personer 
man ikke kan ha kontakt med. 
Da vil det være avhengig av 
hvilken historie vedkommende 
har til doping og om dom er so-
net eller ikke. Et forbud gjelder 
ikke til evig tid, sier Andersen. 

– Vi vil ta bakmennene

 � Intensiverer kampen mot jukserne med økte straffer og strengere kontrollregime

utestenges i fire år

står BAK: Det er det internasjonale antidopingbyrået WADA som står bak det                       nye straffe- og kontrollregimet. Her er WADA-president Sir Craig Reedie på besøk hos Antidoping Norge i november i 
fjor. Med på møtet var også generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Inge Ander-                         sen (lengst til høyre). ARKIVFOTO: NTB SCANPIX  

Friidrettstrener Gisle 
Ellingsen mener fire års 
utestengelse for alvorlig 
dopingbruk er altfor lite. 

Trond roger nydal
trond.nydal@ba.no

Fana-treneren påpeker at fire 
års utestengelse har vært prak-
tisert av idretten også tidligere. 
Derfor tror han doblingen av 
straffenivået er etterlengtet. 

– Jeg tror de aller fleste øn-
sker at det skal være slik, spesi-
elt for bruk av steroider. For 
steroider burde det vært livs-
tidsutestengelse umiddelbart, 
sier Gisle Ellingsen. 

Argumentene hans er som 
følger: 

– Har man noen gang inntatt 
disse midlene, har man uten 
tvil en karrieremessig fordel, og 
det er liten tvil om at man har 
fått det i seg, sier han.  

– Det blir litt annerledes i 
disse tvilssakene, som eksem-
pelvis med Erik Tysse. Der er 
man ikke 100 prosent sikker, og 
to til fire års utestengelse er 
greit, mener friidrettstreneren. 

Tysse avla i 2010 positiv do-
pingprøve. Prøven inneholdt 
rester av CERA, et tredjegene-
rasjons bloddopingpreparat.

Tysse har hele tiden bedyret 
sin uskyld, men ble dømt til to 
års utestengelse, en dom han 
sonet og gjorde comeback fra. 

– Livstid er problematisk
– Livstid synes jeg er veldig 
problematisk. Det er vel noe 
man ikke har på noen andre 
områder i samfunnet. I tillegg 
er det en rettslig relativt van-
skelig sak, sier Tore Hordnes, 
visepresident i Norges Frii-
drettsforbund.

Han er likevel glad for at 
straffenivået skjerpes.  

– Vi skal se positivt på at vi 
nå tar noen steg videre i dette 
arbeidet og får lenger utesten-
gelse. Å gå fra to til fire år er vi 
veldig positive til.  

De nye reglene gir også utø-
vere forbud mot kontakt med 
personer som har brutt doping-
bestemmelsene.

–  Jeg har lest gjennom regle-
ne. De går ut på at utøvere som 
har kontakt med trenere, lede-
re, leger eller annet støtteper-
sonell som bidrar til doping, 
kan bli straffet. Det også synes 
vi er veldig bra. I større doping-
saker har det vist seg at det er 
bakmenn som helt bevisst sør-
ger for at utøvere doper seg, 
sier Hordnes. 

– Kun enkelttilfeller
En delikat problemstilling er 
om personer med dopinghisto-
rikk kan påta seg trenerverv el-
ler andre støttefunksjoner i en 
klubb etter karrieren?  

– Det er veldig vanskelig å 
svare på. Alle saker lever sitt 
eget litt. Sykkel har jo hatt vel-
dig mange saker, der vi i Norge 
også har hatt ledere i ettertid. 
Om Steffen Kjærgård for ek-
sempel er trener for barn i en 
fotballklubb tror jeg ikke det er 
så farlig. Det er noe annet å få 
tunge verv, det bør ikke være så 
lett, mener Gisle Ellingsen.

Etter en årrekke i friidretten 
tror han ikke doping er et om-
fattende problem i Norge.   

 – Blant dem som satser, har 
det aldri vært noen organiserte 
dopingmiljø i Norge. Det har 
vært enkelttilfeller som har 
dukket opp. Jeg er mer i tvil når 
det gjelder helsestudio, mo-
sjonssegmentet og alle disse 
som driver med selvrealisering.

Trener: – Bør ute-
stenges på livstid

KnAllhArd: Fanas friidrettstrener Gisle Ellingsen mener man bør utestenges 
på livstid om man blir tatt for bruk av anabole steroider. ARKIVFOTO: MAGNE TURØY

Kevin Duré (21) skal spille for 
Åsane kommende sesong.

21-åringen spilte sist høst for 
Nest-Sotra, men hørte ikke noe fra 
1. divisjonsklubben etter nyttår.

– Derfor begynte jeg å trene 
med Åsane, og det har gitt 
mersmak. Så jeg er godt fornøyd 
med å spille her, sier Duré.

Han har skrevet en kontrakt ut 
denne sesongen med den nyopp-
rykkede 1. divisjonsklubben.

– Duré har erfaring fra 1. 
divisjon og eliteserien. I tillegg er 
han lokal, så dette håper vi blir bra, 
sier sportslig leder i Åsane, Trond 
Bjørndal.

Duré har en fortid i Løv-Ham og 

Fredrikstad, men har også slitt med 
skader i karrieren.

– Nå håper jeg at en god vinter, 
der jeg trener rett, skal gi slipp på 
problemene, sier han.

Åsane har fra før hentet Simen 
Lassen (Brann) og Kjetil Kalve 
(Nest-Sotra) til kommende sesong. 
Flere spillere skal testes av klubben.

Kevin Duré klar for Åsane åsAnE-
KlAr: 
Midtstop-
peren Kevin 
Duré skal 
spille for 
Åsane neste 
sesong.
 ARKIV-
FOTO: SKJALG 
EKELAND
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Hele 26 sportsgrener søker om 

å bli inkludert under sommer-

OL i Tokyo i 2020. Blant forsla-

gene finner man både tautrek-

king, sjakk og bridge. I går 

meldte arrangørene at de har en 

liste med 26 ulike sportsgrener 

som alle ønsker å delta i OL om 

fem år. Blant forslagene finner 

man bowling og orientering, i 

tillegg til polo og sumobryting. 

Tautrekking var olympisk gren 

mellom 1908 og 1920, og er 

blant forslagene som ble 

fremmet i går. En forkortet liste 

presenteres 22 juni, og så kan 

arrangøren komme med forslag 

til Den internasjonale olym-

piske komité (IOC). – En del av 

grenene har jeg ikke hørt om før, 

sa sjefen for Tokyo-OL, Yoshiro 

Mori. IOC tar en endelig beslut-

ning i august neste år. Spesielt 

forslaget om baseball/softball 

regnes som en av favorittene, 

ettersom idrettene er svært 

utbredt i Japan. Baseball og 

softball var med i det gode sel-

skap 1996–2008, men ble fjernet 

foran London-OL. 
(NTB)

Tautrekking i OL?

DOMINERER: Hinderløperen Conseslus Kipruto er sikkert ikke dopet, men han representerer den keny-

anske dominansen. 

FOTO: VEGARD GRØTT/NTB SCANPIX

DOPING: I tiår har kenyanere vært med 

på å dominere internasjonale langdis-

tanser i friidrett. Ikke bare av naturlige 

grunner, viser det seg nå.

 ■ TOR KISE KARLSEN

Født og oppvokst i høylandet. 

Løpt kilometervis til skolen 

etter at de begynte der. 

Det har vært noe av forkla-

ringen på at kenyanerne har 

vært med på å dominere fridret-

tens lange distanser – 5.000 og 

10.000 meter og maraton.

Nå viser det seg at noen av dem 

nok har benyttet andre hjelpe-

midler også. Ulovlige, sådan.

Eksplosjon

– Siden 2010 har det vært en 

eksplosjon av positive dopings-

aker i kenyansk friidrett, sier 

dopingsjefen i Det internasjo-

nale friidrettsforbundet (IAAF), 

Thomas Capdevielle, til Dagsa-

visen.
– Det er blitt en 

inflasjon av doping-

saker, fortsetter 

han.
Om det skyldes at 

det er blitt mer 

doping, eller om 

metodene for å 

avsløre det er blitt 

bedre, vet han ikke.

Norsk hjelp

Nå får Kenya hjelp 

av Antidoping 

Nor    ge til å bygge 

opp en anti-dopingstruktur i 

Kenya. I den forbindelse har 

Kenyas idrettsminister Hassan 

Wario Arero og lederen for det 

nystartede anti-dopingbyrået 

James Wawera vært i Norge.

– Vi vet at kenyanske utøvere 

bli forsynt med ulovlige midler 

fra leger og annet medisinsk 

personell mot at disse skal få en 

prosentdel av de pengene disse 

løper inn, forteller ministeren.

– Vi må ikke overdrive pro-

blemet i Kenya, men vi må heller 

ikke undervurdere det, sier 

Capdevielle.
IAAF har intensi-

vert dopingprøveta-

king i et land som 

Kenya til fordel for i 

Norge eller Tyskland.

– I disse landene 

har de antidoping-

systemer som tar seg 

av problemene selv, 

mener han.

Logistikken kan by 

på problemer. Det 

skal ikke ta mer enn 

36 timer å få en blod-

prøve til nærmeste 

dopinglaboratoriet.

– I Oslo brukte vi ti minutter. 

Det blir noe annet å gjøre det øst 

i Russland eller fra Kenya, for-

teller han.
tor.kar

lsen@dagsav
isen.no

Mytene sprekker

• Kenyas løpereventyr smuldrer

STØTTE: Anders Solheim og 

Antidoping Norge hjelper nå 

Kenya.  FOTO: NTB SCANPIX

Det 

vært en 
eksplosjon 

av positive 

dopingsaker.
Thomas Capdevielle, 

Det internasjonale  

friidrettsforbundet

Bayern Münchens Franck 

Ribéry (bildet) har slitt 

med en ankelskade siden 

mars. Til tross for behand-

ling er han fortsatt ikke 

frisk. I går sier Bayern i en 

pressemelding at behand-

lingen på Ribérys høyre 

ankel så langt ikke har gitt 

ønskede resultater. – Vi 

støtter Franck fullt og helt 

mens han blir frisk, og 

håper at han snart er til-

bake, sier sportsdirektør 

Matthias Sammer. Ribéry 

omtaler selv skaden som 

katastrofal, men håper å 

bli frisk og tilbake i tre-

ning 1. juli. Han har ikke 

spilt siden Bayern slo 

Sjakhtar Donetsk i 

Champions League.  

 

(NTB)

Ankelproblemene fortsetter

FRANKRIKE: Vin-

cen  zo Nibali overtok 

sammenlagtledelsen 

etter andreplassen på 

den 6. etappen av syk-

kelrittet Critérium du 

Dauphiné i går. Por-

tugiseren Rui Costa 

vant gårsdagens etappe 

mellom Saint-Bonnet-

en-Champsaur og Vil-

lard-de-Lans-Vercors. 

Han brukte nesten 4,5 

timer på den 183 kilo-

meter lange etappen. 

Costa tok seg opp til en 

andreplassen sammen-

lagt etter dagens seier. 

Astana-rytteren Nibali, 

kom i mål fem sekunder 

senere. I sammendraget 

har han en 29 sekunders 

ledelse på Costa. 

Movistars Alejandro 

Valverde tok den siste 

pallplassen på dagens 

ritt, 38 sekunder bak 

Costa. I sammendraget 

ligger spanjolen på 

tredjeplass, og han er 

30 sekunder bak itali-

enske Nibali. (NTB)

Nibali tok ledertrøya
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Håndball
2. divisjon Menn avd 02Sandefjord 2 - Fram ...........29 - 21Runar 2 - Urædd .................35 - 27Tjølling - Glassverket .........36 - 29Herkules 3 2 0 1 81 - 75 4Drammen 2 2 2 0 0 55 - 40 4Tjølling 3 2 0 1 85 - 86 4Sandefjord 2 3 2 0 1 75 - 73 4Falk Horten 2 2 1 0 1 62 - 48 2Glassverket 2 1 0 1 57 - 61 2Teie 2 1 0 1 53 - 52 2Kragerø 1 1 0 0 33 - 19 2Fram 3 1 0 2 80 - 79 2Runar 2 2 1 0 1 52 - 60 2Nøtterøy 2 2 0 0 2 46 - 53 0Urædd 3 0 0 3 64 - 97 0

3. divisjon Menn avd 04St.Hallvard 2 - H.strand .....37 - 16St.Hallvard 2 3 3 0 0 104 - 46 6Holmestrand 3 2 0 1 93 - 80 4Holeværingen 1 1 0 0 29 - 25 2Tjøme 2 1 0 1 48 - 70 2Notodden 3 1 0 2 55 - 85 2Skarphedin/ Skade 0 0 0 0 0 - 0 0Sem 1 0 0 1 25 - 27 0Gol 1 0 0 1 18 - 22 0Falk Horten 3 1 0 0 1 22 - 29 0Stokke 1 0 0 1 22 - 32 0

3. divisjon Kvinner avd 05Sandar - Pors 2 ...................29 - 21Tjølling - Skiens Ballklubb .22 - 16Fram 2 3 3 0 0 101 - 50 6Tjølling 4 3 0 1 84 - 72 6Pors 2 4 3 0 1 99 - 96 6HG Gokstad 3 2 0 1 82 - 74 4Runar 2 1 0 1 49 - 38 2Notodden 3 1 0 2 70 - 75 2Nesjar 2 1 0 1 40 - 43 2Stokke 3 1 0 2 62 - 77 2Skiens Ballklubb 3 1 0 2 60 - 75 2Larvik Turn 3 1 0 2 69 - 75 2Sandar 4 1 0 3 82 - 118 2Skarphedin 2 0 0 2 44 - 49 0

regionserien M04 r1Tjølling 2 - Urædd 3 ...........18 - 27Runar 3 3 2 1 0 85 - 62 5Urædd 3 1 1 0 0 27 - 18 2Skade / Skarphedin 2 1 0 1 53 - 57 2Tjølling 2 2 0 1 1 50 - 59 1Urædd 2 3 0 1 2 85 - 104 1Sandefjord TIF 1 0 1 0 20 - 20 1Rjukan 0 0 0 0 0 - 0 0Skiens/Herkules 0 0 0 0 0 - 0 0

regionserien G14 r2BStag - Sætre Graabein ........13 - 5Holmestrand/Falk 2 1 1 0 33 - 30 3Stag 1 1 0 0 13 - 5 2Urædd 1 1 0 0 19 - 17 2Konnerud 2 1 1 0 0 16 - 14 2Nøtterøy / Teie 1 1 0 0 13 - 12 2Nøtterøy / Teie 2 1 0 1 0 15 - 15 1Ros 2 0 0 0 0 0 - 0 0Kragerø 1 0 0 1 12 - 13 0Glassverket/ÅIF 1 0 0 1 17 - 19 0Bamble 1 0 0 1 14 - 16 0Runar 2 1 0 0 1 15 - 18 0Sætre Graabein 1 0 0 1 5 - 13 0

regionserien G14 r1aTjølling - Åssiden/GIF ........28 - 10Runar - Vestfossen .............19 - 25Tjølling 2 - Ros ...................21 - 25HK-72 Sande 3 2 0 1 69 - 47 4Vestfossen 1 1 0 0 25 - 19 2Ros 1 1 0 0 25 - 21 2Tjølling 1 1 0 0 28 - 10 2Herkules 1 1 0 0 23 - 12 2Tjølling 2 2 1 0 1 55 - 42 2Runar 2 1 0 1 39 - 42 2Holeværingen 0 0 0 0 0 - 0 0Notodden 0 0 0 0 0 - 0 0Tønsbergs Turn 0 0 0 0 0 - 0 0Konnerud 2 0 0 2 24 - 47 0Åssiden/GIF 3 0 0 3 42 - 90 0

regionserien G13r3 nivå BÅmot - Reistad 2 ..................5 - 17Reistad 2 2 2 0 0 37 - 14 4Ros 2 1 1 0 0 15 - 10 2Falk 2 2 1 0 1 15 - 24 2Holmestrand 0 0 0 0 0 - 0 0Konnerud 0 0 0 0 0 - 0 0Ros 3 0 0 0 0 0 - 0 0Tjøme 0 0 0 0 0 - 0 0Runar 1 0 0 1 4 - 6 0Hof 1 0 0 1 10 - 15 0Åmot 1 0 0 1 5 - 17 0

regionserien G13r2 nivå BHG Gokstad - T.bergs T.2 ....18 - 16Stokke - Runar 2 ................13 - 7Runar 2 3 2 0 1 32 - 32 4HG Gokstad 1 1 0 0 18 - 16 2Stokke 1 1 0 0 13 - 7 2Larvik Turn 1 1 0 0 14 - 13 2Tønsbergs Turn 2 2 1 0 1 34 - 28 2Urædd 2 / Bamble 1 0 0 1 13 - 14 0Rjukan 1 0 0 1 11 - 14 0Rjukan 2 1 0 0 1 8 - 11 0Skarphedin 1 0 0 1 10 - 18 0

regionserien j13r8 nivå CTjølling 2 - Ådal .................18 - 7Tjølling 2 1 1 0 0 18 - 7 2Hei 2 1 1 0 0 12 - 5 2Heradsbygda 2 0 0 0 0 0 - 0 0Hokksund 3 0 0 0 0 0 - 0 0Hønefoss 3 1 0 0 1 5 - 12 0Ådal 1 0 0 1 7 - 18 0

regionserien j13r5 nivå BTjølling - Stokke/Vear ........11 - 18Larvik Turn 2 - Halsen 2 .......6 - 18Stokke/Vear - Runar 3 ........20 - 17Sandar - Tønsbergs Turn 2 ...8 - 16Runar 2 - Kodal ..................18 - 13Stokke/Vear 4 4 0 0 66 - 46 8Halsen 2 2 2 0 0 41 - 17 4Tønsbergs Turn 2 2 2 0 0 30 - 18 4Runar 2 2 2 0 0 33 - 25 4Vear/Stokke 3 2 0 1 42 - 38 4Runar 3 3 1 0 2 45 - 47 2Sandar 2 1 0 1 23 - 28 2Tjølling 2 0 0 2 23 - 33 0Kodal 3 0 0 3 35 - 48 0Stag 2 0 0 2 18 - 34 0Larvik Turn 2 3 0 0 3 21 - 43 0

regionserien j13r1 nivå aLarvik Turn - Halsen ...........21 - 11Larvik Turn 3 2 0 1 56 - 31 4

Gulset 3 2 0 1 40 - 43 4Nesjar 1 1 0 0 13 - 12 2Gjerpen 1 1 0 0 22 - 10 2Runar 1 1 0 0 19 - 11 2Bamble 2 1 0 1 22 - 20 2Kragerø 3 1 0 2 42 - 41 2Halsen 1 0 0 1 11 - 21 0Fram 1 0 0 1 10 - 22 0Urædd 2 0 0 2 14 - 38 0

regionserien G12 r5Halsen 2 - Stokke ...............18 - 12Halsen 2 2 2 0 0 34 - 20 4Larvik Turn 3 1 1 0 0 15 - 2 2Skarphedin 0 0 0 0 0 - 0 0Stokke 1 0 0 1 12 - 18 0Herkules 2 0 0 2 10 - 31 0

regionserien G12 r3Larvik Turn 2 - Notodden ...15 - 6Larvik Turn 2 - Notodden ...15 - 6Halsen - Notodden .............26 - 13Larvik Turn 2 2 2 0 0 26 - 15 4Halsen 2 1 1 0 37 - 24 3HG Gokstad 1 1 0 0 20 - 19 2Notodden 3 0 1 2 30 - 52 1Nesjar 0 0 0 0 0 - 0 0Hei 2 0 0 2 28 - 31 0

regionserien j12 r9Stokke 2 - Borre 2 ................7 - 6Slemmestad 2 2 2 0 0 24 - 15 4Glassverket 1 1 0 0 10 - 8 2Stokke 2 1 1 0 0 7 - 6 2Holmestrand 0 0 0 0 0 - 0 0HK-72 Sande 2 2 0 0 2 17 - 22 0Borre 2 2 0 0 2 12 - 19 0

regionserien j12 r6Sandefjord TIF 2 - Sandar 2 13 - 8Tømmerholt - Stokke ...........5 - 8Stokke 4 4 0 0 52 - 29 8Sandefjord TIF 2 2 2 0 0 27 - 12 4Sandar 2 3 1 0 2 31 - 31 2Vear 1 1 0 0 20 - 10 2Hof 2 1 0 1 26 - 29 2Runar 2 2 1 0 1 33 - 25 2Borre 1 0 0 1 10 - 15 0Teie 2 1 0 0 1 5 - 14 0Teie 1 0 0 1 10 - 20 0Tømmerholt 2 0 0 2 9 - 22 0Ramnes 1 0 0 1 10 - 26 0

regionserien j12 r2Runar - Halsen 2 .................10 - 17Sandar - Fram ......................6 - 2Runar - HG Gokstad............16 - 14Halsen 2 3 3 0 0 66 - 36 6Runar 3 2 0 1 42 - 44 4Flint Tønsberg 1 1 0 0 15 - 11 2Sandar 2 1 0 1 19 - 18 2Larvik Turn 0 0 0 0 0 - 0 0Flint 2 1 0 0 1 11 - 15 0Fram 1 0 0 1 2 - 6 0Tønsbergs Turn 1 0 0 1 11 - 19 0HG Gokstad 2 0 0 2 29 - 46 0

regionserien G16 r3CHK-72 3 - Falk/H.strand .....19 - 18Åmot - G16 1 - Herkules 2 ..13 - 24Sandefjord TIF 2 3 3 0 0 74 - 52 6Herkules 2 4 3 0 1 88 - 63 6Notodden 3 2 0 1 70 - 72 4

Urædd 3 3 1 0 2 58 - 52 2HK-72 Sande 3 2 1 0 1 40 - 44 2Konnerud 2 0 0 0 0 0 - 0 0Falk/Holmestrand 1 0 0 1 18 - 19 0Tjøme 2 0 0 2 33 - 54 0Åmot IF - G16 1 2 0 0 2 25 - 50 0

regionserien G16 r2BRos - Glassverket 2.............15 - 14Urædd 2 1 1 0 45 - 43 3HK-72 Sande 2 1 1 0 0 28 - 15 2Larvik Turn 2 2 1 0 1 42 - 33 2Tjølling 1 1 0 0 21 - 14 2Stag 1 1 0 0 21 - 16 2Ros 1 1 0 0 15 - 14 2Tønsbergs Turn 2 1 0 1 0 24 - 24 1Glassverket 2 1 0 0 1 14 - 15 0Urædd 2 1 0 0 1 15 - 28 0Hof 3 0 0 3 42 - 65 0

regionserien G18 r1a/BNøtterøy - Strømm/HK-72 .44 - 7Drammen - St.Hallvard ......25 - 14Drammen 4 4 0 0 103 - 75 8Nøtterøy 3 2 0 1 85 - 58 4Konnerud 3 2 0 1 73 - 49 4Falk 3 2 0 1 63 - 60 4Runar 3 1 1 1 68 - 49 3Kragerø 1 1 0 0 28 - 17 2Sandefjord 2 1 0 1 46 - 40 2Urædd 2 1 0 1 43 - 37 2Herkules/ Pors 4 0 1 3 69 - 96 1St.Hallvard 2 1 0 0 1 16 - 30 0St.Hallvard 2 0 0 2 31 - 53 0Strømm/HK-72 2 0 0 2 20 - 81 0

regionserien j14 r6B/CTønsbergs Turn 2 - Nesjar 2 17 - 7Teie 2 2 2 0 0 41 - 17 4Sætre Graabein 1 1 0 0 19 - 10 2Glassverket/HK-72 1 1 0 0 28 - 9 2Tønsbergs Turn 2 1 1 0 0 17 - 7 2Slemmestad 2 1 0 1 23 - 30 2Slagen 2 0 0 0 0 0 - 0 0Ramnes 1 0 0 1 13 - 14 0Stokke 2 1 0 0 1 11 - 13 0Borre 1 0 0 1 4 - 27 0Nesjar 2 2 0 0 2 16 - 45 0

regionserien j14 r3aRunar - Sandefjord TIF .......11 - 17Flint - Teie ..........................16 - 18Flint - Tjølling ....................10 - 8Larvik T. - Tønsbergs Turn ..17 - 17Sandar 2 1 1 0 29 - 21 3Tønsbergs Turn 3 1 1 1 48 - 49 3Teie 1 1 0 0 18 - 16 2Sandefjord TIF 2 1 0 1 30 - 26 2Halsen 1 1 0 0 19 - 16 2Flint 2 1 0 1 26 - 26 2Larvik Turn 1 0 1 0 17 - 17 1Runar 2 0 1 1 20 - 26 1Slagen 0 0 0 0 0 - 0 0Tjølling 2 0 0 2 20 - 30 0

regionserien j15 r3a/BStag 2 - Stokke 2 ................13 - 24Runar 2 - Sandar ................22 - 11Sandar - Hei / Urædd .........19 - 15Stokke 2 4 4 0 0 91 - 63 8Runar 2 3 3 0 0 62 - 25 6Teie 2 2 1 0 1 40 - 28 2Tønsbergs Turn 2 1 1 0 0 27 - 15 2Bamble 2 1 1 0 0 19 - 10 2

Husøy/Foynland 2 1 0 1 28 - 31 2Sandar 2 1 0 1 30 - 37 2Stag 2 3 1 0 2 38 - 46 2Ramnes 1 0 0 1 19 - 23 0Skade 1 0 0 1 15 - 27 0Hei/Urædd 3 0 0 3 32 - 56 0Borre 3 0 0 3 22 - 62 0

regionserien j15 r2aHønefoss - Glassverket ......34 - 14Sandefjord TIF - Konnerud .15 - 17Solberg - Skrim ..................18 - 21Hønefoss 3 3 0 0 108 - 35 6Konnerud 2 2 0 0 43 - 30 4Falk 1 1 0 0 25 - 12 2Sandefjord TIF 2 1 0 1 37 - 26 2Tønsbergs Turn 2 1 0 1 36 - 42 2Skrim 3 1 0 2 41 - 79 2Røyken og Hurum 0 0 0 0 0 - 0 0Strømm 0 0 0 0 0 - 0 0Glassverket 2 0 0 2 30 - 55 0Solberg 3 0 0 3 40 - 81 0

regionserien j15 r1aPors - Stag .........................21 - 13Flint - Stokke .....................23 - 21Kragerø 2 2 0 0 51 - 20 4Flint Tønsberg 2 2 0 0 45 - 39 4Pors 2 1 1 0 40 - 32 3Halsen 1 1 0 0 26 - 12 2Larvik Turn 2 0 1 1 26 - 47 1Bamble 0 0 0 0 0 - 0 0Gjerpen 0 0 0 0 0 - 0 0Runar 0 0 0 0 0 - 0 0Stokke 1 0 0 1 21 - 23 0Gulset 1 0 0 1 18 - 22 0Urædd / Hei 1 0 0 1 12 - 26 0Stag 2 0 0 2 26 - 44 0

regionserien j16 r5BHK-72 - Glassverket 3 ........18 - 15Strømm 2 2 0 0 57 - 26 4Teie 2 2 2 0 0 42 - 27 4Sandefjord TIF 2 2 2 0 0 50 - 40 4HK-72 Sande 3 2 0 1 49 - 63 4Nesjar 1 1 0 0 25 - 13 2Glassverket 3 3 1 0 2 53 - 66 2Sylling/Lier 3 1 0 2 62 - 59 2Røyken og Hurum 2 1 0 0 1 21 - 28 0Nøtterøy 3 0 0 3 44 - 58 0Ramnes 2 0 0 2 26 - 49 0

regionserien j16 r3BHalsen - Sandar ..................26 - 19Pors 2 2 2 0 0 50 - 31 4Runar 3 1 1 0 0 29 - 9 2Hei 2 1 1 0 0 32 - 22 2Halsen 2 1 0 1 35 - 48 2Sandar 1 0 0 1 19 - 26 0Urædd 1 0 0 1 14 - 22 0Sk.hedin/Skade 2 0 0 2 39 - 60 0

regionserien j18 r2 aRøyken/Hurum - Hokksund 15 - 24Hokksund 4 3 0 1 98 - 74 6Glassverket 2 2 0 0 50 - 34 4HG Gokstad 1 1 0 0 26 - 15 2Runar 3 1 0 2 57 - 71 2Teie 1 0 0 1 21 - 25 0Røyken og Hurum 1 0 0 1 15 - 24 0Konnerud 2 0 0 2 31 - 55 0

Hele åtte 2.divisjons
spillere i håndball 
måtte lørdag avlegge 
urinprøver til Anti
doping Norge.
BeRNT HoRVIK
sporten@sb.no

Fire av Runar-spillere og like mange fra Urædd ble plukket ut til dopingkontrollen.
Runar-spillerne Herman Gjekstad, Mathias Risøy, Cas-per Radermacher og Espen Rambo Bakke fikk seg en over-raskelse da de ble plukket ut. Det samme kan man også si om Urædds spillere. 

testet tidligere
Tester i lavere divisjoner hører til sjeldenhetene.

– Jeg har vært testet tidligere, men ikke som 2. divisjons-spiller, forteller unggutten 

 Herman Gjekstad, og fortsetter:– Det er godt at Antidoping Norge følger med også i lavere divisjoner.

fornøyd trener
Runar-trener Johan Zanotti hadde all grun til å være for-nøyd med lørdagens kamp.  Runar vant til slutt 35-27.

– Vår bakspillertrio, med  Sindre Aho, Casper Rader-macher og Herman Gjekstad, viste i det første kvarteret at vi har mange lovende tenåringer, sier Zanotti, og fortsetter:
– Spillet de viste var av veldig høy kvalitet
Runar åpnet veldig godt, og ledet 9-3 før det var spilt 10  minutter. Svenske Casper  Radermacher (19) viste seg raskt fram som en spennende spiller.

– Jeg var veldig glad da Johan Zanotti ringte til meg i sommer 

og spurte om jeg ville komme til Sandefjord og spille, sa  Casper Radermacher etter kampen.  
– Jeg kjente Zanotti fra før. Et-ter kort tid før jeg følte meg hjemme. Nå gleder jeg meg til fortsettelsen, fortsatte han.
Utover i første omgang falt Runar litt i intensitet. Da kom Urædd til med flere scoringer, der duoen Marius Klevstad og Henrik Moen stakk seg fram.

Spilletid til alle
Etter pause rullerte Zanotti med spilletid til hele benken. Carl Christian Jacobsen  imponerte med to scoringer i undertall fire mot seks.

I sluttminuttene viste Nico-lay B. Haugen sitt store talent i mål  med flere flotte redninger.Mathias Risøy sto også meget godt, spesielt i starten av første omgang.

Andredivisjonsspillere i håndball ble dopingtestet i Runarhallenalle kan bli testet

Ble teStet: Herman Gjekstad var én av fire Runar-spillere som ble dopingtestet lørdag. arKivfoto: Kurt andré HøyeSSen
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Tidligere kom en svært stor andel av de
positive dopingtestene i idretten både i
Norge og på verdensbasis fra cannabis-
bruk, altså hasj. Stoffet kan spores i
kroppen i flere uker etter det er inntatt,
men de fleste kan være enige om at det
ikke på noen måte er prestasjonsfrem-
mende.
Fram til sommeren 2013 ble utøvere

på verdensbasis tatt på rekke og rad for
stoffet. I Norge var det gjerne utøvere fra
mindre ballidretter som testet positivt
for cannabis.
Norges raskeste mann, Jaysuma

Ndure, var et unntak, da han testet
positivt i 2007, men han slapp unna
med en advarsel.

Hevet grensa
Samtidig gikk diskusjonen i Verdens an-
tidopingbyrå (WADA) rundt hva man
skulle gjøremed alle de positive testene.
Løsningen ble å endre på hva som skal til
for å bli tatt. Den tankegangen er videre-
ført iWADAs nye antidopingkode, som
trådte i kraft 1. januar i år.
– 70 prosent av våre positive prøver

dreide seg ommarihuana. Diskusjonen i
WADA gikk på om vi bare skulle bruke
ressursene våre på å bekjempe juks i id-
retten, eller omvi også skulle bruke dem
på å bekjempe et samfunnsproblem som
narkotika som for eksempel at en utøver
røyker hasj tre-fire dager før en konkur-
ranse. Noenmente at antidopingorgani-
sasjoner også bør ta seg av å bekjempe et

helseproblem, mens andre mente at det
ikke skal tillegges de nasjonale antidop-
ingbyråene, sier spesialrådgiver i Anti-
doping Norge, og tidligere WADA-di-
rektør, Rune Andersen, til Dagbladet.
WADA-styret kom dermed til en

pragmatisk løsning: Svaret ble å beholde
cannabis på dopinglista,men å øke gren-
sen for deteksjon.
Etter at den nye grensa ble innført

sommeren 2013, skal du med andre
ord nærmest være «høy» for å teste
positivt.
– Listekomiteen i WADA hevet gren-

sen for deteksjon ti ganger, fra15mikro-
gram per milliliter til 150. På den måten
ønsker man å fokusere på de utøverne
somerunderpåvirkning av cannabis un-
der idrettskonkurransen, sier Andersen.

Skeptisk Ap
Deteksjonsendringen har vært en
suksess sett fra dopingjegernes
synspunkt ettersom antallet positi-
ve tester for cannabis har stupt det
siste halvannet året.
Fungerende styreleder i Landsforbun-

det mot stoffmisbruk, Stein Lyberg, er
imidlertid svært kritisk til at WADA lar
mange hasjrøykere slippe unna.
– Sånn jeg ser det aksepterer WADA

doping ved å øke grensa for når man tes-
ter positivt. Det blir en sniklegalisering
av cannabis. Mitt fremste fokus er de på-
rørende, ogmed tanke på demmener jeg
at WADA blåser i samfunnsansvaret
sitt, sier Lyberg.
Ap's ruspolitiske talskvinne, Ruth

Grung, understreker at partiet er
imot legalisering av cannabis.
– Selv om vi har kunnskaper om can-

DOP, IKKE DOPINGDOP, IKKE DOPING

Tekst: Pål Marius Tingve
pmt@dagbladet.no

ANTIDOPING ,,Jeg mener at WADA blåser i
samfunnsansvaret sitt.

Stein Lyberg, Fungerende styreleder, Land-
sforbundet mot stoffmisbruk

TATT: NBA-stjerna Allen Iver-
son ble tatt med to jointer av
politet i 1997. Da var han et av
ligaens største stjerneskudd.
Aldri tatt i en dopingkontroll.

TATT: Kanadiske Ross Rebagliati
vant OL-gull i snowboard i 1998,
men testet positivt for cannabis,
og mistet gullet. Fikk det tilbake,
siden cannabis ikke sto på dop-
ingsta da.

TATT: Svømmernes super-
stjerne, Michael Phelps, ble
avslørt med en joint i munnen
av en papparazzi. Innrømmet
bruk og la seg flat. Aldri tatt i en
dopingkontroll.

TATT: Jaysuma Ndure testet
positivt for cannabis i 2007.
Hevdet han fikk det i seg gjen-
nom ufiltrert te, og ikke kjente
til innholdet. Slapp unna med
en advarsel.

TATT: Basketballspilleren Dag
Christensen avla sammen med
Anthony Williams en positiv
dopingprøve. Ble sparket fra
Tromsø Storm etter å ha inn-
rømmet bruk av hasj.

Positive dopingtester for cannabis har stupt etter
at WADA hevet grensa. Hasjrøykende idretts-
utøvere slipper dermed dopingdommer.

nabis, har vi langt mindre kunnskap om
kombinasjon av rus og dopingmidler,
men mye tyder på at det kan ha svært
uheldige helsekonsekvenser. Så det er
klokt å være føre-var. Vi støtter også
Norges idrettsforbund (NIF), som vi
oppfatter er svært tydelig på at cannabis
ansees som usunt og skadelig for idrett-
ens omdømme, sier hun til Dagbladet.
– Kommer Ap til å ta opp dette

med kulturminister Thorhild Wid-
vey, som sitter i WADA-styret?
– Vi har store forventninger til hvor-

dan hun vil følge opp norsk politikk på
dette feltet.

E DOPINGE DOPING
«UMULIG» Å BLI TATT: 
Cannabis står fortsatt på WADAs
dopinglista, men grensa er så høy
at de nærmest kan være høy på
idrettsstevner uten å bli tatt. 

Foto: Colourbox
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Sportsbørsen og sport på TV
  Amr. fotball
NFL

Tampa Bay-N.Y. Giants    18-32San Francisco-Atlanta    17-16Indianapolis-Denver    27-24Dallas-Philadelphia    27-33
AFC East (16)

New England  ..........  8  8  0  0  276-143  16N.Y. Jets  ..................  8  5  0  3  200-162  10Buffalo  ...................   8  4  0  4  209-190    8Miami  .....................   8  3  0  5  171-206    6
AFC North (16)

Cincinnati  ...............  8  8  0  0  229-142  16Pittsburgh  ..............  9  5  0  4  206-182  10Baltimore  ..............   8  2  0  6  190-214    4Cleveland ...............   9  2  0  7  177-247    4
AFC South (16)

Indianapolis  .............   9  4  0  5  200-227  8Houston  ....................   8  3  0  5  174-205  6Tennessee  .................   8  2  0  6  159-187  4Jacksonville  .............   8  2  0  6  170-235  4
AFC West (16)

Denver  ....................  8  7  0  1  192-139  14Oakland  .................   8  4  0  4  213-211    8Kansas City  ...........   8  3  0  5  195-182    6San Diego  ..............   8  2  0  6  191-227    4
NFC East (16)

N.Y. Giants  ..............  9  5  0  4  247-226  10Philadelphia  ..........   8  4  0  4  193-164    8Washington  ...........   8  3  0  5  158-195    6Dallas  .....................   8  2  0  6  160-204    4
NFC North (16)

Green Bay ...............  8  6  0  2  203-167  12Minnesota ...............  8  6  0  2  168-140  12Chicago  ..................   7  2  0  5  140-202    4Detroit  ...................   8  1  0  7  149-245    2
NFC South (16)

Carolina  ..................  8  8  0  0  228-165  16Atlanta  ....................  9  6  0  3  229-190  12New Orleans  .........   9  4  0  5  241-268    8Tampa Bay  ............   8  3  0  5  181-231    6
NFC West (16)

Arizona  ...................  8  6  0  2  263-153  12Seattle  ...................   8  4  0  4  167-140    8St. Louis  .................   8  4  0  4  153-146    8San Francisco  ........   9  3  0  6  126-223    6

Fotball
VM-sluttspill G17

Finale:
Mali – Nigeria  0-2Bronsekamp:
Belgia – Mexico  3-2

Travtips
V65/DD-tips Momarken

STORT V65-FORSLAG: 432 REKKER 1. avd.: 5 Everybody Dream.2. avd.: 3 Crisp Look, 5 Elma’s Rose, 7 Marchetti, 1 Quantum Spice, 8 Speedy Circle og 4 Walker Jade.

3. avd.: 1 Bella Crown, 3 Tough Enough, 10 Julicana og 5 Can’t Stand Still.
4. avd.: 8 Friggtor, 11 Turbin og 6 Nordby Balder.
5. avd. DAGENS DOBBEL 1: 7 Arc Va Tout og 5 Jackhammer.6. avd. DAGENS DOBBEL 2: 9 Mohita, 8 Echo Of Love og 5 Dom Toretto.

LITE V65-FORSLAG: 108 REKKER 1. avd.: 5 Everybody Dream.2. avd.: 3 Crisp Look, 5 Elma’s Rose, 7 Marchetti, 1 Quantum Spice, 8 Speedy Circle og 4 Walker Jade.3. avd.: 1 Bella Crown.
4. avd.: 8 Friggtor, 11 Turbin og 6 Nordby Balder.
5. avd. DAGENS DOBBEL 1: 7 Arc Va Tout og 5 Jackhammer.6. avd. DAGENS DOBBEL 2: 9 Mohita, 8 Echo Of Love og 5 Dom Toretto.

DD-FORSLAG: 6 REKKER1. løp: 5-7.
2. løp: 5-8-9.

V5-tips Momarken
STORT V5-FORSLAG: 432 REKKER 1. avd.: 8 Friggtor, 11 Turbin og 6 Nordby Balder.

2. avd.: 7 Arc Va Tout og 5 Jack-hammer.
3. avd.: Alle 12.
4. avd.: 7 Bossum Faksen, 2 Nat-tens Fyrste, 3 Gull Odin, 8 Veels Balder, 4 Monarken og 5 Ringstad Svarten.

5. avd.: 8 Veels Netta.
LITE V5-FORSLAG: 108 REKKER 1. avd.: 8 Friggtor, 11 Turbin og 6 Nordby Balder.

2. avd.: 7 Arc Va Tout og 5 Jack-hammer.
3. avd.: 9 Mohita, 8 Echo Of Love og 5 Dom Toretto.
4. avd.: 7 Bossum Faksen, 2 Nat-tens Fyrste, 3 Gull Odin, 8 Veels Balder, 4 Monarken og 5 Ringstad Svarten.

5. avd.: 8 Veels Netta.
DD-FORSLAG: 5 REKKER1. løp: 9.
2. løp: 1-2-7-9-10.
V5/DD-tips Forus, lunsjtr.

V5-FORSLAG: 400 REKKER 1. avd.: 7 Touch My Shadow, 4 Roberto Ry, 11 Cyrap og 9 Karon Beach.
2. avd.: 4 Urakas Gilbak.3. avd.: 6 Yeager Fern, 9 Joe Fra-zer, 7 Whatsofl ying, 10 Parabolica og 3 Love Joy.

4. avd. DAGENS DOBBEL 1: 9 Solør Svarten, 3 Kleppe Snigen, 11 Røster og 4 Bacchus Ø.K.5. avd. DAGENS DOBBEL 2: 2 Rush Hour, 1 Mocha Motiob, 9 Lucky Coral, 10 Silas Hovmand og 7 Touch Me Chili.
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TV 2 SPORTSKANALEN
18.30 DIVERSE
Superjenter: Veronica Kris-tiansen. I denne serien mø-ter vi flere av Norges bestekvinnelige idrettsutøvere.18.55 ISHOCKEY
GET-ligaen. Kongsvinger –Stavanger Oilers.

21.40 DIVERSE
2 mot 1: Camilla Herrem.

VIASAT SPORT
18.50 ISHOCKEY
Champions Hockey League.Storhamar – TPS Turku.01.05 ISHOCKEY
NHL. New York Rangers –Carolina Hurricanes.04.35 ISHOCKEY
NHL. Los Angeles Kings –Phoenix Coyotes.

VIASAT HOCKEY
17.25 ISHOCKEY
KHL. St Petersburg –Dynamo Moskva.

01.35 ISHOCKEY
NHL. Detroit – Dallas.04.35 ISHOCKEY
NHL. San Jose –
NY Islanders.

EUROSPORT
19.00 BASKETBALL
Eurocup. Gruppespill, 5.kamp: Galatasaray (Tyrkia)– Nizhny (Russland).

EUROSPORT 2
21.00 BASKETBALL
Eurocup. Herbalife GranCanaria Las Palmas (Spa-nia) – Reggio Emilia (Ita-lia).
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LIVE

LIVE

LIVE

Innebandyspilleren Tobi-as Wendelstig er død. Han falt om på banen under en kamp for halvannen uke si-den. Gjelleråsen-spilleren sovnet inn på Rikshospita-let søndag kveld. Han ble 34 år. Den svenske utøveren fikk livreddende førstehjelp av lagkamerater og repre-sentanter for klubbens støt-teapparat etter at han kol-lapset forrige lørdag.   (NTB) 

INNEBANDY
Wendelstig  
er død

 åDOPINGSKANDALENMATS SLAASTAD BIRKELUND 
I går offentliggjorde verdens anti-dopingbyrå (WADA) en rapport om omfattende systematisk doping, korrupsjon og ødeleggelse av 1417 dopingprøver i Russland.

– Det er skuffende lesning. Men det er bra at WADA har tatt initiativ til denne typen undersøkelser. Det er høyest nødvendig å drive tilsynsarbeid av antidopingarbei-det, sier Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge.I 2009 inngikk Antidoping Norge et samarbeid med den ferske russiske anti-dopingorganisasjonen RUSADA, for å ut-vikle organisasjonen til å bli en effektiv dopingjeger.
Til arbeidet ble det bevilget 600.000 kroner fra Utenriksdepartementet. Man-dag kom det altså frem at RUSADA fort-satt har en lang vei å gå før russisk idrett blir ren.

– Hva tenker du om hvordan de 600.000 kronene er brukt?– Vi har gitt RUSADA råd og veiledning på hvordan de kan utvikle antidoping-arbeidet sitt. Det er gode råd, og god vei-ledning. De er godt kjent med hvordan et godt antidopingarbeid skal driftes. Det er ikke mangel på kunnskap om hvordan antidopingarbeid skal gjøres i Russland, sier Solheim.
– Likevel så skjer dette?– Det er skuffende at kunnskapen ikke er brukt til å bekjempe doping.Noe av informasjonen som har frem-kommet i rapporten er at dopingkon-trollører i RUSADA skal ha unnlatt å teste, samt at de har testet til andre tidspunkt 

enn det som er avtalt. I tillegg destruerte dopinglaboratoriet i Moskva 1417 doping-prøver da de ble advart om at WADA var på vei. Dette skal ha vært prøver fra flere idretter enn friidrett. Ifølge rapporten skal Grigorij Rodsjenko, sjefen for labra-toriet, ha mottatt penger – og krevd pen-ger – for å destruere disse prøvene.– Med tanke på bevilgning på de 600.000 kronene, er dagens avslø-ringer pinlige også for Antidoping Norge?
– Jeg syns ikke vi har noe å skamme oss over. Vi har gitt de gode råd. De vet hva de skal gjøre i antidoping-arbeidet sitt. Vi kan ikke kontrollere hva de gjør med sin kunnskap, sier Solheim.Rune Andersen, spesialrådgiver i Anti-doping Norge, sier at alternativet var å ikke gjøre noe.

– Hadde det ikke blitt gjort noe, så hadde det fortsatt med den gamle Sov-jet-måten. Det er en mye verre og dårli-gere løsning enn det som har vært til nå. Antidoping Norge er ikke et antikorrup-sjonsbyrå som har kompetanse til å be-kjempe korrupsjon. Vi har kompetanse på antidoping og vi må fortsette å gjøre det vi kan i det arbeidet. Vi må dele den kompetansen vi har med dem som tren-ger det, sier Andersen.

Antidoping Norge skulle lære oppRussland i antidopingarbeid.

«Skuffende  
at kunnskapen  
ikke er brukt til  å bekjempe doping»

Anders Solheim, daglig leder  i Antidoping Norge.  

kortet

Fordeler for
abonnenter

Learn2Ski – Spesialistenpå teknikk-kurs i langrennUlike kurssteder i Norge – Vintersesongen 2015/2016
Uansett hvilket nivå man befinner seg på – finner man et kurs som passer hos Learn2Ski. Fra nybegynner

og helt opp til elite. Tidligere toppløpere og topptrenere i langrenn har gått steget videre og er drillet på

formidling av teknikk overfor mosjonister på ulike nivåer. Blant instruktørene finner man blant annet:

Anette Bøe, Inger Helene Nybråten, Erling Jevne, Marthe Katrine Myhre, Marit Elveos og Siri Halle.
Learn2Ski-kursene: Klassisk-kurs • Skøytekurs • Stakekurs • Utforkurs
Kurssteder: Oslo, Asker, Bærum, Drammen, Nittedal, Jessheim, Tønsberg, Skien, Larvik, Vegårshei,

Kristiansand, Bergen, Gjøvik, Molde, Hamar, Elverom, Lillehammer, Sjusjøen, Venabygd, Hemsedal,

Blefjell, Oppegård, Fredrikstad, Geilo, Rauland, Kongsberg, Trondheim, Bodø, Tromsø, Alta.A-kortpris: kr 1.395,- / 1.710,-Uten fordelskort: kr 1.550,- / 1.900,- Kampanjekode: hgw2n3dFor bestilling ogmer info, telefon 992 39 650, info@learn2ski.no eller
se www.learn2ski.no og velg det kurset som passer for deg.Alle Aftenpostens abonnenter på papiravisen og digitale pakker, har A-kortet inkludert fra første dag.

Tilbudene gjelder for hele husstanden. Dersom du ikke finner ditt A-kort, kan du få det på din mobil ved å

sende SMS:A-kort til 1905. Ved behov for veiledning, kontakt vårt kundesenter på telefon 24 14 65 60.
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Fotball: Bryne FK var løyn-

domsfulle då dei kalla inn til 

pressekonferanse i går, og alt klub-

ben ville seia var at det dreidde 

seg om «en personalsak, som vil 

ha allmenn interesse, knyttet til 

en av klubbens utøvere.»

Det viste seg at personalsaka 

gjaldt doping, og at denne utøva-

ren var Marius Lode (22).

Eitt års utestenging

Lode vedgår å ha tatt ein kapsel 

på 20 milligram Ritalin to dagar 

før heimekampen mot Sogndal 13. 

mai i år. Etter denne kampen blei 

han plukka ut til dopingkontroll.

– Eg er utruleg lei meg for at eg 

har gjort ei så ubetenksom og akt-

laus handling. Dette går ut over 

både meg, familien, lagkameratar 

og ikkje minst klubben, sa ein 

tydeleg prega Marius Lode under 

pressekonferansen. 

Antidoping Norge har ilagt Lode 

ein dom på eitt års utestenging. 

I denne perioden kan han ikkje 

driva organisert idrett.

Bryne-spelaren har to veker på 

seg på å vedta eller anka dommen, 

og han kan i prinsippet dermed 

vera aktuell for dei to neste seri-

ekampane.

– Eg skal komma meg gjennom 

dette og komma tilbake som spelar 

på toppnivå, erklærte Bryne-spe-

laren.

Brast i gråt

Årsaka til at Lode tok Ritalin-kap-

selen var at han hadde slite med 

nervøsitet og lite søvn i førekant 

av ein eksamen 11. mai. Han skal 

ha fått tabletten av eit familie-

medlem, og konfererte ikkje med 

lege eller klubb om at han gjorde 

dette.
To dagar seinare blei han altså 

testa av Antidoping Norge i sam-

band med Sogndal-kampen. 

Ifølgje klubben opplyste då 

spelaren at han hadde tatt dette 

stoffet, og sa han ikkje visste at 

dette kunne vera i konflikt med 

regelverket.

På spørsmål om korleis denne 

siste tida har vore, svarte Lode:

– Det har vore nokre tunge dagar 

... før han brast i gråt.

Strengt, synest klubben

Klubben uttaler at Marius Lode 

har vore ubetenksom og aktlaus, 

men synest reaksjonen er vel 

streng.

– Me synest reaksjonen er i over-

kant. Det er synd at ein spelar blir 

fråtatt levebrødet og yrket sitt på 

grunn av det som er ei ubetenk-

sam handling, uttalte dagleg leiar 

Asle Tjøtta.

Klubblege Arne Christian Njær-

heim stadfesta at Lode ikkje tok 

stoffet medvite for å få ein presta-

sjonsfremjande effekt.

Han skal ha teke stoffet to 

gonger tidlegare - før Bryne FK-

tida.
Lodes framtid i klubben er nå 

uviss. Kontrakten hans går ut 

etter sesongen, og Tjøtta opplyser 

at dei vil setja seg ned og diskutera 

framtida for spelaren saman. 

Leif Tore Sædberg

lts@jbl.no

Marius Lode utestengt 

i eitt år for doping-bruk

20 milligram Ritalin før ein eksamen sette ein solid 

brems for karrieren til Bryne FK-stopparen.

Prega: ein tydeleg prega Marius lode under pressekonferansen i går. til høgre trenar gaute larsen.  

Foto: leiF tore sædberg 

Fakta

ritalin

Type: Sentralstimulerande middel.

Innhald: In
neheld verkestoffet 

metylfenidat, som blant anna blir 

brukt i behandling av ADHD.

Verknad: G
ir auka konsentrasjons-

evne og meir målretta aktivitet.

Forbode: M
etylfenidat står på for-

bodslista til blant andre Antidoping 

Norge

(Kjelde: felleskatalogen.no)

Eg er utruleg lei meg 

for at eg har gjort ei 

så ubetenksom og 

aktlaus handling.

Marius Lode, dopingtatt 

Bryne FK-spelar
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ULLEVAAL STADION (Dagbla-

det): Nytt år, nye dopingtatte

toppidrettsutøvere. De siste da-

gene har vi fått høre at det er re-

testing av gamle prøver som feller

tre russiske og en ukrainsk skis-

kytter.
Det har vært tatt en rekke

russiske utøvere de siste åra,

men president i Det interna-

sjonale skiskytterforbundet

(IBU), Anders Besseberg, sier

til VG at det er umulig å ute-

stenge et nasjonalt forbund fra

konkurranse, med mindre de

kan bevise at noen der organi-

serer dopingen.Ny WADA-kodeFra ogmed1. januar kan det imid-

lertid bli nye tider når det kom-

mer til utestengelse av nasjoner. I

forbindelse med at den nye anti-

dopingkoden til Verdens anti-

dopingorganisasjon (WADA)

trådte i kraft1. januar, harDagbla-

det tatt en prat med Rune Ander-

sen.
Den tidligere direktøren iWA-

DA, som nå jobber som spesial-

rådgiver for AntidopingNorge, er

en av de mest sentrale personene

bak den nye koden.Han sier at det er enkelt for

internasjonale særforbund,

olympiske komiteer eller and-

re å vedta koden, men at det er

verre å følge den opp.
– Når koden innføres, skriver

man under på at man vil imple-

mentere denne i sitt regelsett
og gjennomføre program-
met. Men det handler mer
om formaliteter. De fleste
signerer, og mange av dis-
se følger ikke opp, sier
Andersen.
Store forskjellerOg det er der ulike na-
sjoner og ulike idretter
skiller seg. Etter at den teknis-

ke og juridiske biten er gjen-

nomført, handler det om å et-

terleve reglene ipraksis.Der er

ikke alle like flinke.– Nå skal 2015 brukes til å im-

plementere reglene slik at alle har

program i tråd med den nye ko-

den. Så skal det etterprøves og det

er det etablert et system for. Det

skal være rapportering som kan si

noe om at et land ikke har den an-

tidopingstandarden som må for-

ventes, sier Andersen, og fortset-

ter:
– Det kan vise seg at man ikke

har et program som er i tråd med

koden. Da vil i så fall styret iWA-

DA kunne gjøre et vedtak som

kan medføre at et land eller et in-

ternasjonalt særforbundet ute-
stenges fra OL. Der er de nye
reglene helt klare.– I ytterste konse-
kvens kan altså nasjo-
ner eller idretter ute-
stenges fraOL iRiode
Janeiro eller Pyeong-
chang?
– I prinsippet ja. Om

dette vil skje, gjenstår å
se.

– Ikke et mål– Er det realistisk?– Det er et helt annet spørsmål.

Poenget er at det ikke bør skje for-

di nasjonene skal og bør etter-

komme kravene i koden. WADA

tar ikke lett på at de etablerte reg-

lene ikke etterleves. Målet er å

innføre et solid og godt program i

alle land og i alle idretter. Derfor

settes mye ressurser inn på å bistå

de landene somhar behov for det.
Antidoping Norge regnes

som et av de aller beste nasjo-

nale antidopingbyråene, og

har blant annet hjulpet til å

byggeoppdetnasjonalebyrået

i Russland. På samme vis har

det britiske antidopingbyrået

bidratt i Hviterussland.
– WADA forsøker å knytte til

seg de gode nasjonale byråene slik

at de kan bistå de som ikke er så

gode. Det handler om å bygge

kompetanse i alle ledd. Det WA-

DA jobber med nå, er at det skal

bli etmer robust system for åmåle

hvor kompetente de ulike land-

ene er, sier Andersen.

JUKSEMAKER: Ukrainske Sergej Sednev er utestengt etter at en dopingprøve fra 2013 ble testet på nytt i år. WADA åpner nå for å utestenge nasjoner som ikke er gode nok på

antidopingarbeid fra OL.

Foto: Kerstin Jönsson / AP / NTB Scanpix

Den rykende ferskekoden til Verdens an-tidopingbyrå (WA-DA) gjør det lettere åutestenge nasjonersom ikke er gode nokpå antidopingarbeidfra OL.
ANTIDOPINGTekst: Pål Marius Tingve

pmt@dagbladet.no

,,WADA tar ikke lettpå at de etablertereglene ikke etterleves.Rune Andersen, spesialrådgiver iAntidoping Norge

Nye regler presser landene med dårlig antidopingarbeid

FAKTA
NY ANTIDOPINGKODEEt utvalg av endringene i WA-

Das nye reglementh Fire års utestengelse for
bevisst doping, i praksis for
bruk av EPO og veksthormo-
ner.
h To ganger fire års utesten-
gelse vil innebære utestengel-
se på livstid.h Idretter og idrettsgrener
med «høy risiko» (maraton) vil
bli testet oftere enn de med
«lav» (curling).h En viss prosentandel skal
analyseres for EPO og vekst-
hormoner. Det vil dermed tas
blodprøver.h Utøver kan bli utestengt
som følge av kontakt med
leger/advokater som har fått
dopingdom i idretten eller
sivilt.
h For å oppsøke en utøver
uanmeldt på natta (23-06),
må dopingjegerne ha åpenbar
grunn til mistanke.hWADA vil etterprøve alt i
det nye regelverket. Nasjoner
kan bli utestengt fra VM og OL
hvis de ikke følger WADAs
pålegg.

Kan utestengenasjoner fra OL
STÅR BAK:Rune An-dersen.
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BREDE HANGELAND (33)

kan være i ferd med å forlate

Premier League-klubben Crys-

tal Palace etter at han har blitt

fristilt fra kontrakten sin. Over-

for TV2 sier Hangelands rådgi-

ver Jon Mørland at han foreløpig ikke kan

si noe om fremtiden til spilleren.

! UEFA-president MICHEL PLATINI ville ikke

svare på flere spørsmål om FIFA-skandalen under

en pressekonferanse for å markere at det i går var

ett år igjen til fotball-EM i Frankrike sparkes i gang. –

Mange av dere er kommet hit for å stille meg spørsmål

om utviklingen i FIFA og mine fremtidsplaner. Jeg vil

snakke om disse temaene en dag, men dette er ikke rett

tid eller sted, sa Platini. (NTB)

MARIT BJØRGEN skal
jobbe for å få ski-VM til Trond-
heim i 2021. I går undertegnet
Bjørgen og ordfører Rita Ot-
tervik en ambassadøravtale i
fylkestingsalen i Trondheim.–

Dette er viktig for både Trondheim og Ski-

Norge, sier Bjørgen. (NTB)

◗ Tyler Hamil-ton og SteffenKjærgaardsyklet sam-men på USPostal i 2000og 2001.
◗ Mens Hamil-ton tidligavslørtedopingregimettil LanceArmstrongnektet Kjær-gaard for athan kjent tildopingbruk.

Jeg ser frem til å gi Steffen en klem
og høre hvordan det går med hamJERNBANETORGET (VG) Begge var hjelperyttere for

Lance Armstrong (43) og begge har innrømmet

eget dopingbruk. I dag gjenforenes Tyler Hamilton

(44) og Steffen Kjærgaard (42) i Oslo.
– Jeg ser fremtil å gi Steffenen klem og hørehvordan det gårmed ham, sierHamilton.Amerikane-ren holdt fore-drag på en storlotterikongress

i hovedstaden i går. Etterpå

pratet han lenge med VG

over en kopp kaffe på en av

byens uterestauranter.InnrømmetdopingbrukHamilton og Kjærgaard syk-

let sammen på US Postal i

2000 og 2001. To år senere la

nordmannen opp, mens Ha-

milton allerede hadde meldt

overgang til Bjarne Riis og

CSC. Der fortsatte doping-

bruken i storstilt skala.

For tre år siden rystet Ha-

milton sykkelverden da han

skrev bok og avslørte hvor-

dan dopingregimet i US Pos-

tal fungerte. Steffen Kjær-

gaard ble senere presset til å

legge kortene på bordet.
– Vi kommer til å prate om

hvordan alt startet for man-

ge år siden, og om valgene vi

tok underveis i karrieren.

Den praten kan jeg aldri ta

med Lance, George Hincapie

eller de andre gamle lagka-

meratene våre, sier Hamil-

ton.
Han har knapt hatt kontakt

med Steffen Kjærgaard siden

han forlot US Postal for 13 år

siden. Til tross for at begge

har vært brikker i en av id-

rettshistoriens aller største

skandaler: Lance Arm-

strongs voldsomme fall.
Kjærgaard var ferdig som

norsk landslagssjef i sykkel

da han innrømmet doping-

bruk. I dag er han ingeniør-

student på Høyskolen i Vest-

fold. Han holder en lav profil,

og lar seg ikke intervjue av

media.
42-åringen har likevel for-

talt hele historien sin til Anti-

doping Norge, som er med på

dagens gjenforening.
– Stort hjerteTyler Hamilton får mye av

æren for at Lance Armstrong

ble avslørt. Han understreker

at Kjærgaard er en «god per-

son som gjorde en feil».
– Ingen har vært i Steffens

sko. Ingen kan si at de ikke

hadde gjort det samme i en

tilsvarende situasjon. Han

var ung og ble introdusert for

noe «alle» drev med, og som
man ikke kunne bli tatt for i

en dopingtest, sier amerika-

neren.
– Hvordan husker du

Kjærgaard?– Han har et stort hjerte.

En flott fyr. Han gjorde alt

for lagkameratene sine. En

arbeidshest, med eller uten

doping, minnes Hamilton.
Myndighetene i USA har

gått til søksmål mot Arm-

strong for juks med offentli-

ge sponsorkroner. Det kan

koste den abdiserte sykkel-

kongen 600 millioner kroner.
Tidlig i april måtte Hamil-

ton i vitneboksen i hjembyen

Missoula. Der snakket han

om tiden som hjelperytter for

Armstrong. Lance Arm-

strong fløy personlig til Mon-

tana for å overvære seansen.
– Det var en merkelig si-

tuasjon. Jeg vet ikke om han

var til stede når andre vitnet

i denne saken, men han kom
iallfall til Montana for å høre

meg prate i retten, sier Ha-

milton til VG.

Hamilton og Kjærgaard møtes for første gang etter dopinginnrømmelsene
Anders K.Christiansen

VG 21/9 2012:Tyler Hamilton sier til VG
at det er overraskende
om ikke Kjærgaard kjent
til doping.

VG 24/10 2012:Steffen Kjærgaard inn-
rømmet doping på en
pressekonferanse 23.
oktober 2012.

OSLO-MØTE: Dopingvarsler og tidligere proffsyklist Tyler Hamilton var i Oslo i går for å holde et foredrag på en lotterikonferanse. I dag skal han møte sin gamle lagkamerat

Steffen Kjærgaard – som i 2012 innrømmet dopingbruk. 

Foto. ANDERS K. CHRISTIANSEN

E-post:anderskc@vg.no

Tyler Hamilton, tidligerehjelperytter forLance Armstrong
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Stabæk-leder i basketak
med trener på kontoret

Stabæks daglige leder Lars Hjorth havnet i baske-
tak med en trener i klubben – i klubbens egne lo-
kaler. Styrelederen kaller det en svært kjedelig sak.

Av Bjørn Arne Johannessen, Stine Løvmo Lie, 
Anders K. Christiansen, Sindre Øgar og Øystein Hernes

Det var sist torsdag etter-
middag at de to barket sam-
men. Kampen mellom Hjorth
og en av Stabæks trenere skal
ha startet på et kontor – og
fortsatt i klubbens lokaler –
med flere vitner til stede.

– Vi ser på det som en al-
vorlig hendelse. Det som er
viktig for oss nå, er å få av-
dekket faktum. Fordi det er
sprikende forklaringer mel-
lom de to involverte. Det er
det vi holder på med nå, sier
styreleder Espen Moe til VG.

Ser på det som en
personalsak

Han opplyser at de snakker
med folk, og bekrefter at poli-
tiet ikke er kontaktet fra
klubbens side. Det er fordi de
anser «oppgjøret på konto-

ret» som en personalsak mel-
lom to ansatte.

– Det var et basketak, og
noe mot nakken, til en av de
to. Men jeg har ikke hørt om
noe mer enn det. Jeg var hel-
ler ikke til stede da det skjed-
de, svarer styrelederen på
spørsmål om hva som egent-
lig skjedde.

Han beskriver det som en
svært kjedelig sak for fotball-
klubben.

Ulike versjoner
Lars Hjorth har engasjert
PR-rådgiver Rune Brynhild-
sen i saken. Brynhildsen sva-
rer slik på vegne av Hjorth:

– Det var Lars Hjorth som
ble angrepet på kontoret, og
dette er et avgjørende pre-
miss for situasjonen som

oppstod. Dette bekreftes også
av vitner som var utenfor
kontoret da dette skjedde.
Hjorth måtte samme kveld
oppsøke legevakten etter bas-
ketaket, og har også levert
inn en anmeldelse på trene-
ren. I etterkant har han håpet
på en unnskyldning fra trene-
ren, slik at de begge kunne
legge saken bak seg under ra-
daren, trekke anmeldelsene
og gå videre. Det er fortsatt
mulig å løse saken på denne
måten, skriver Brynhildsen i
en e-post og fortsetter:

– Lars Hjorth opplevde
hendelsen som svært ubeha-
gelig, og er for tiden syk-
meldt som følge av smerter
og ubehag. Han har aldri hatt
noen uoverensstemmelser
med denne treneren, snarer
tvert i mot. Han opplever
denne saken som svært ube-
hagelig, både personlig og på
vegne av Stabæk. Hjorth er
for øvrig svært kritisk til at
VG velger å publisere hans
og klubbens navn, til tross for
gjentatte oppfordringer om
at hendelsen neppe er av en
slik karakter at den tilfreds-

stiller et berettiget informa-
sjonskrav fra allmenheten.

VG har også vært i kontakt
med treneren, som svarer
slik på Hjorths forklaring:

– Jeg kjenner meg ikke
igjen i den, men jeg stoler på
at politiet kommer til å gjøre
en god jobb. Utover det øns-
ker jeg ikke å kommentere
saken, sier vedkommende til
VG tirsdag kveld.

– Kroppskrenkelse
Begge parter har vært i kon-
takt med politiet i Asker og
Bærum med ønske om å an-
melde forholdet og politførs-
tebetjent Bjørn Egil Drange-
våg bekrefter at det er opp-
rettet en sak.

– Jeg har fått den på bordet
mitt i dag, og vi etterforsker
den på vanlig måte. Det blir
gjort avhørt av begge parter,
samt vitner i saken, sier
Drangevåg.

– Kan du si noe om alvor-
lighetsgraden av det som
skal ha skjedd?

– Det skal være en vanlig
kroppskrenkelse uten skade.

Styrelederen: - En alvorlig hendelse
AMPER KONFLIKT: Stabæks daglige leder Lars Hjorth havnet i fysisk bråk med en trener i klubblokalene i Bærum. 

Foto: JAN PETTER LYNAU

NORSK SJEF FOR
RUSSLANDS

DOPING-REFORM

SKAL GODKJENNE
RUSSLAND: Rune 
Andersen. 

Foto: MARKUS AARSTAD

Av Øystein Jarlsbo

Rune Andersen (62) – spesi-
alrådgiver i Antidoping Norge
– er valgt til sjef for ekspert-
gruppen som skal godkjenne
Russlands nye program for
dopingjakt.
– Jeg er stolt over å ha blitt
spurt av Sebastian Coe om å
lede verifiseringsprosessen.
Jeg har brukt livet mitt på å job-
be for en ren idrett og det er på
vegne av de uskyldige utøver-
ne som er fremtiden for Russ-
lands friidrett at vi starter opp-
gaven med å garantere en rett-
ferdig og ærlig konkurranse, si-
er Rune Andersen i en presse-
melding.

Den ble publisert av Det in-
ternasjonale friidrettsforbundet
IAAF i går formiddag.

Avslørt av 
TV-dokumentar

Russlands friidrettsforbund ble
suspendert fra det internasjo-
nale friidrettsforbundet forrige
uke. Det skjedde etter at en
spesialopprettet komité, med
kanadieren Dick Pound som le-
der, fremla en rapport som på-
viste gjennomgående doping-
juks blant utøvere og ledere i
russisk friidrett – samt blant le-
delsen for Russlands antido-
pingarbeid.

Dick Pound var den første
presidenten for det internasjo-
nale antidopingbyrået WADA.

Komiteen ble opprettet i regi
av det internasjonale antido-
pingbyrået WADA – der Rune
Andersen i mange år var direk-
tør for såkalt harmonisering av
antidopingreglene – etter en
tysk TV-dokumentar om orga-
nisert doping i russisk idrett.

Rio-OL neste år?
IAAFs «Inspeksjonsteam»,
som Rune Andersen nå er satt
til å lede, skal se til at Russland
reformerer sitt antidopingpro-
gram på en måte som gjør at
russiske friidrettsutøvere igjen
vil få anledning til å konkurrere
internasjonalt - og Russland
kunne arrangere internasjonale
friidrettsmesterskap.

Og, ikke minst, få lov til å
delta i Rio-OL neste høst.

– Etter samtaler med WADA,
vil vi presentere verifiserings-
kravene. Den fem personer
store inspeksjonsgruppen, le-
det av den respekterte antido-
pingeksperten Rune Andersen,
har en stor erfaring som kan
sikre at ARF (det russiske friid-
rettsforbundet) oppfyller krave-
ne og igjen får lov til å sende
utøvere til internasjonale kon-
kurranser, sier IAAF-president
Sebastian Coe.
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Flere NIF-seire
Etter en tøff helg med fem strake tap i Bjørne-
myrhallen, reiste NIF basket seg i helgens 
kamper. NIF G14 Elite spilte en god kamp da de 
slo Kjelsås 51–41 i Kjelsåshallen.  

Like bra gikk det for NIF G15 Elite som møtte 
Kongsberg i byen med sølvgruvene. I en tett og 
spennende kamp dro gjestene i land seieren 
med 58–54. Og tar vi med at NIF-herrenes 
andrelag slo Sarpsborg i sin 4.-divisjonskamp, så 
ble det en god basketlørdag for Nesodden selv 
om NIF G16 Elite måtte gi tapt for Kongsberg i 
sitt oppgjør i Buskerud. 

NIF tar initiativ til en dugnad mot doping på Nesodden:

Dopingseminar på NIF-huset 
Nesodden Idretts-
forening inviterer til 
antidopingseminar 
førstkommende 
torsdag på NIF-huset 
og håper å se flest 
mulig nesoddinger.

antidoping
staale reier Guttormsen
staale@amta.no

– Vi har fått påmelding fra langt 
flere enn våre medlemmer, for-
teller Bernt Nohr, daglig leder i 
Nesodden Idrettsforening, om 
antidopingarbeidet som NIF 
har satt i gang med kickstart 
torsdag.

Alle kan komme
– Vi ønsker å nå ut til hele Nes-
odden om antidoping, ikke 
bare internt her på huset i våre 
egne rekker, sier Gry Andersen 
Brusevold, som sitter i NIFs ho-
vedstyre og har tatt initiativ til 
antidopingarbeid i NIF i forlen-
gelsen av at hun har ansvar for 
verdier og visjoner.

– Hva skjer på NIF-huset tors-
dag?

– Den første delen av tors-
dagskveldens program er åpen 
for alle som vil vite mer om 
hvordan Antidoping Norge job-
ber. Det er Reidunn Hallan fra 
Antidoping Norge som fore-
drar om følgende temaer: Do-
pingkontroll i form av urinprø-
ver, dopinglisten med forbudte 
stoffer som misbrukes, medi-
sinsk fritak i form av prepara-
ter som tas med legens god-
kjenning samt gjennomgang av 
ulike kosttilskudd, forklarer 
Andersen Brusevold og legger 
oppfordrende til om oppmø-
tet:

– Vi vil se så mange som mu-
lig, både ungdom og foreldre, 
både innenfor og utenfor orga-
nisert idrett. Ja, du bør ikke en-
gang være aktiv, men bare nys-
gjerrig på temaet vi tar opp. Ek-
sempelvis kan det dreie seg om 
en ungdom som skriver en sko-
leoppgave om antidopingar-

beid. Eller at du er en kamerat 
som ser at din venn er blitt gan-
ske stor i løpet av kort tid, og at 
du dermed bekymrer deg. Det 
at man er i ferd med å bli intro-
dusert for noe man ikke helt 
vet hva er. Så vi håper jo da, at 
også andre kommer slik at man 
på den måten også blir litt kjent 
med Idrettsforeningen, og det 
er jo positivt i seg selv, sier 
hun.

Forebygging og  
kunnskap
Hun ser gjerne at alle som føler 
seg kallet til å fange opp signa-
ler i lokalsamfunnet, for å drive 
forebygging mot dopmisbruk 
blant unge i og utenfor organi-
sert idrett, deltar på dugnaden.

– Dette handler om forebyg-
ging samt det faktum at NIF på 
siste årsmøte holdt opp sin vi-
sjon om at: Vi skal årlig ha et 
kurs som er i samsvar med de 
verdiene vi jobber etter, og det 
er klart at antidoping er knyttet 
til det. Det jeg spesielt vil si noe 
om er idrettsglede og helse, 
som er tema som klart knyttes 
opp til antidoping, antyder An-
dersen Brusevold sin innled-
ning i starten på torsdagens 
program, og hun tilføyer:

– Ellers så har jo NIF et an-
svar for å legge til rette for at 
det er informasjon om dette 
ute i klubben.

– Har dere kjennskap til do-
ping?

– Nei, men selv om vi ikke er 
kjent med at det er bruk av do-
ping i klubben, så tenker vi at 
kunnskap i seg selv er forebyg-
gende. Det er viktig at man vet 
hva man skal gjøre dersom 
man blir oppmerksom på at det 
foregår doping i nærmiljøet.

– Det er jo gutter som har 
sluttet å spille fotball, som var 
runde i ryggen, og som etter ett 
år på helsestudio ser ut som 
fiskebollebokser, skyter Bernt 
Nohr inn.

– Dere vil uansett ha mange 
med på forebygging?

– Ja, vi vil gjerne samarbeide 
bredt. Jeg har også vært i kon-
takt med Follopolitiet, og de er 
veldig interessert i å få infor-
masjon fra folk. Ja, de er fak-
tisk avhengig av opplysninger 

fra publikum om doping og 
ungdom, for å drive forebyg-
ging, forteller Gry.

savner tilbakemelding
Hun håper flere melder seg på 
seminaret:

– Vi savner tilbakemelding 
fra kroppsøvingslærerne på vi-
deregående, og noen av kolle-
gene i ungdomsskolene. Det 
har foreløpig ikke vært feed-

back på vår invitasjon fra Oran-
ge Studio på Fagerstrand samt 

treningssenteret nede på Sko-
klefall, men Energihuset kom-
mer.

– Hva med helsesøstrene?
– Nei, det har vi faktisk ikke 

tenkt på, så kanskje vi bør invi-
tere dem også.

Etter foredraget, som er gra-
tis, blir det en pause med trak-
tement der det blir anledning 
til å kjøpe en kaffetår og et ka-
kestykke.

ANtIdopING: disse fire fra niF står opp mot doping, gry andersen Brusevold (f.v.), Bernt nohr, anne 
irene nygård og Kari nørbech.  Foto: stAAlE rEIEr GuttormsEN

Vi ønsker å nå ut 
til hele nesod-
den om antido-
ping, ikke bare 

internt her på huset
Gry ANdErsEN BrusEvold
medlem i niFs hovedstyre

!
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DFI fotball samlet A-laget og rekrutt-
laget (DFI 2) for sesongavslutning på 
Sjøstjernen lørdag 24 okt. Der hadde 
seniorgutta en hyggelig avslutning på 
2015-sesongen. 

Per Wollbraaten

Styreleder Arild Dregelid og trener Tei-
tur Thordarson takket spillere, trenere, 
støtteapparat, styret, DFIs administra-
sjon samt frivillige for innsatsen.

God utvikling
Arild Dregelid gjorde denne korte opp-
summeringen på sesongen.

– Kort oppsummert har det vært en se-
song med god utvikling. A-laget endte 

midt på tabellen etter en sesong med 
svingninger i resultater. 

– Vi tok fire av seks mulige poeng mot 
avdelingsvinner Oppsal, sa styrelederen 
som dessverre måtte oppleve at klub-
bens rekruttlag ikke greide seg i sin divi-
sjon.
– DFI 2 endte nest sist og rykket ned. Der 
hadde vi ikke marginene på vår side. Må-
let er direkte opprykk for DFI 2 neste år, 
for det er en viktig kamparena for spille-
re på A-lag og juniorlag.

priser
Som seg hør og bør ble det utdelt en rek-
ke velfortjente priser under sesongav-
slutningen.  

 ● prisvinnere: 
 ◗ – Momo Latyr, toppscorer A-laget 

 ◗ – Alex. Kristiansen, årets spiller DFI 2 

 ◗ – Peder Mæhle, spillernes spiller A-lag 

 ◗ – Stian Leirvik, årets unge spiller A-lag 

 ◗ – Emil Steinmo, årets spiller A-lag 

 ◗ – Marius Kristiansen, toppscorer DFI 2. 

DFis seniorlag feiret på sjøstjerna

prisvinnere: Momo Latyr, Alexander Kristiansen, Peder Mæhle, Stian Leirvik, Emil Steinmo og Marius Kristiansen mottok velfortjente 
priser på Sjøstjerna.  Foto: privat

Det var Nesoddens yngste 
håndballveteraner som 
leverte de beste varene da 
DFI og Nesodden reiste til 
Stavanger for å kaste ball.

Per Wollbraaten

Etter storspill i det innleden-
de puljespillet, var Guro 
Kvammen, Siri Hatland & 
kompani klare for sluttspillet 
lørdag ettermiddag. Og NHKs 
spreke 35-åringer viste ingen 
nåde da de knuste Skiens ball 
i åttendedelsfinalen. Den 
mest toneangivende NHK-
spilleren i denne kampen var 
Guro Kvammen, som tele-
marksjentene egentlig aldri 
fikk skikkelig has på. 

stopp
I lørdagens tredje, og lagets 
femte kamp på to dager, ble 
det imidlertid stopp for NHK-
damene. Gjøvik ble for ster-
ke, og med et hederlig 10–14 
tap var det snipp, snapp, snu-
te for NM-eventyret denne 
gang. 

tøft
For NHKs noe eldre damer i 
40-årsklassen, og DFI/NHKs 
herrelag i 50-årsklassen ble 
det litt for tøff motstand. Men 

guttas innsats var forbilledlig 
mot sølvmedaljevinner Nor-
røna, der taktisk klokskap og 
godt målvaktsspill av Kim 

Balslev sørget for at bergen-
serne måtte slite for seieren i 
den siste puljekampen. Men 
med strake tap for Våg (Kr.

sand), Ekeberg og Norrøna 
ble det nok en gang en tidlig 
sorti for de spreke, men lett 
aldrende håndballgutta. 

Jentene var best i veteranenes nM

nHKs ynGste: Nesoddens lag i 35-årsklassen spilte et meget godt NM i Stavanger.  Foto: privat

– Så åpner vi for spørsmål til 
Antidoping Norge fra de fram-
møtte, før vi avslutter den 
åpne delen. Den siste delen av 
seminaret vil være forbeholdt 
oss selv i NIF, der vi vil ha grup-
pearbeid med tema ren idretts-
utøver – ren idrett, oppsum-
merer Gry Andersen Brusevold 
torsdagens begivenhet.

NIF tar initiativ til en dugnad mot doping på Nesodden:

Dopingseminar på NIF-huset 

Minicup
Førstkommende lørdag 
arrangerer DFIs A-lag en 
minicup for fotballgruppas 
2009- og 2008-lag. Det blir 
2009-barnas første forsøk på å 
spille ordentlig kamp, og det blir 
sikkert en stor opplevelse for de 
aller yngste fotballspillerne i 
DFI. Og garantert også for mor, 
far, besteforeldre og andre som 
vil oppleve den aller første 
fotballkampen. 

Kampanjene gjelder kun til private husholdningerrrr. FFFForbehold om trykkfeil og utsolgt. Annonsen gjelder i uke 28
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tips  oss!  33 02 00 00 sport@gjengangeren.no

Tips oss om arrangementer, eller send inn tekst og bilder. 

En forbudt astmame-
disin ga utslag på 
Vegard Robinson  
Bugges dopingtest. 
Nå suspenderes han 
umiddelbart. 
Martin Moland /  
Jan-rolF lUdViGSEn
sport@gjengangeren.no

934 14 080

Den 25-år gamle sykkelprofilen 
Vegard Robinson Bugge fra 
Horten, som sykler for det nor-
ske kontinentallaget Team Spa-
rebanken Sør, testet positivt for 
stoffet terbutalin i en doping-
test som ble tatt i etterkant av 
Tour of Fjords i slutten av mai. 

Bricanyl
Stoffet fikk Robinson Bugge 
ifølge lagledelsen i seg gjen-
nom astmamedisinen Bricanyl. 

Syklisten hadde lenge brukt 
den godkjenningsfrie medisi-
nen Ventolin, men da han gikk 
tom for denne under årets ut-
gave av Tour des Fjords  begyn-
te han på nytt å bruke Bricanyl. 

Robinson Bugge skal da ha 
glemt at godkjenningen hans 
for akkurat denne medisinen 
gikk ut i 2009. Resultatet ble en 
positiv dopingprøve etter rittet. 

- Vegard har opptrådt dumt, 
klønete og ubetenksomt, og det 
er dessverre ikke tvil om at det 
som er skjedd er en negativ be-
lastning både for vårt lag og for 
norsk sykkelsport, sa Atle 
Kvålsvoll til TV2s Tour de Fran-
ce-sending i går.

Det har ikke lyktes Gjengan-
geren å få Robinson Bugges 

kommentar til den positive av-
lagte dopingprøven. Imidlertid 
forteller Kvålsvoll til Procyc-
ling.no at han i møter med lag-
ledelsen i dag har lagt seg helt 
flat.

- Dette er en skrekkhistorie 
for utøvere. Vegard innrømmer 
at han har opptrådt klønete. 
Hvis han hadde godkjennelsen, 
så hadde det ikke vært noen 
sak. Han har ikke noe behov for 
å se på B-prøven, sier Kvålsvoll 
til nettstedet. 

Den profilerte syklisten Mads 
Kaggestad mener også Robin-
son Bugge har oppført seg klø-
nete. 

- Det er ingen tvil om at Ve-
gard Robinson Bugge får straff. 
Det faktum at han påviselig 
bruker astmamedisiner kan 
være en formildende omsten-
dighet, men regelverket er ikke 
til å misforstå, sa Kaggestad til 
TV2 i går. 

Håper på henleggelse
Ifølge Dagbladet skal Robinson 
Bugge ha vært sjokkert i det 
han mottok beskjeden om at 
han hadde testet positivt. Han 
har flere ganger beklaget seg til 
lagledelsen, ifølge Dagbladet. 

- Da han fikk telefonen var 
han lettere sjokkert. Når det i 
tillegg blir en mediesak, så er 
det steintøft for ham. Han be-
klaget seg flere ganger i dag. 
Han vet ikke hva han tenkte på. 
Han beklager også at dette ikke 
er noen positiv sak for laget, 
sier Kvålsvoll til Dagbladet. 

Robinson Bugge blir rutine-
messig suspendert mens saken 
er under behandling av de rette 
myndighetene, noe som er en 

del av kontrakten laget har med 
hver enkelt rytter. 

- Vi håper og tror at saken kan 
henlegges når han legger fram 
dokumentasjonen og attesten 
han har fra tidligere. Både Ve-
gard og jeg har snakket med 
Antidoping Norge, så de er in-
formert. Det er også Norges Cy-
kleforbund, sier Kvålsvoll. 

ingen kommentarer
Andre medier har heller ikke 
klart å få noen kommentar til 

dopingavsløringen fra hortens-
syklisten selv. Til Tønsbergs 
Blad sier han at han har fått be-
skjed om å ikke si noe om den 
avlagte dopingprøven. Han vil 
heller ikke si noe om hvem den-
ne beskjeden har kommet fra.

- Det vil jeg ikke si noe om. Og 
jeg håper dere vil respektere at 
jeg ikke kan si noe om dette, 
sier Robinson Bugge til Tøns-
bergs Blad.

– Dumt og klønete

– irriterenDe: – Det er ødeleggende for omdømmet vårt. 
Dessuten setter han sin egen sykkelkarriere på spill og laget i et 
dårlig lys. Dette skjer også på grunn av en kjempetabbe av Vegard, 
sier sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen til procycling.no om 
dopingprøven.  arKiVFoto

Alexander Loginov, Jekateri-
na Jurjeva og Irina Starykh de
siste månedene. 

Som følge av dopingdoku-
mentaren kommer Russlands
mangeårige friidrettspresi-
dent, Valentin Balaksjnisjev,
også til å trekke seg fra sitt
verv den 17. februar.

Kenya-hjelp
Visedirektør Igor Zagorskij i
RUSADA ønsker ikke å kom-
mentere hvor langt byrået er
kommet i deres pågående et-
terforskning i Russland, men
sier at han håper og tror sam-
arbeidet med Antidoping Nor-
ge kan fortsette.

– Både WADA og Den inter-
nasjonale olympiske komité
(IOC) har vurdert samarbei-
det som en suksess. I perioden
2009 til 2011 utviklet RUSADA,
Antidoping Norge og WADA et
omfattende antidoping-pro-
gram i Russland. Fra 2012 til
2014 utviklet vi nye WADA-reg-

UTSETTER 
SAMARBEID 

sporten | Tirsdag 3. februar 2015
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MÅ VENTE: 
Aksel Lund Svindal. 

Foto: NTB SCANPIX

TRENINGS-
KRØLL FOR

SVINDAL
Av Ole Kristian

Strøm

En avlyst trening
førte til at Aksel
Lund Svindal (32)
utsette avgjørelsen
om han skal delta i
super-G-rennet i VM.
Hengtreningen i går ble
avlyst etter et kraftig
snøfall i Beaver Creek.

– Det er litt dum. Selv
om det bare skulle væ-
re en fritrening, uten
porter, så hadde det
vært greit for Aksel å få
en runde i bakken, sier
alpinsjef Håvard Tjør-
hom til VG.

Avgjørelsen om
Svindal skal kjøre fra
start i VM blir dermed
ikke tatt før ved 22-ti-
den i kveld norsk tid.

– Aksel skal ha gjen-
nomkjøring i utfor cirka
kl. 21 tirsdag kveld
norsk tid. Etter det må
vi bestemme oss. På-
meldingsfristen er to ti-
mer senere, forteller
Tjørhom.

– Hva er den pro-
sentvise sjansen
for at Aksel Lund
Svindal kjører?

– Han har fått trent
bra i Aspen de siste da-
gene. Prosentsjansen
vil jeg ikke si noe om,
men han er i hvert fall
fortsatt påmeldt.

Det var i oktober i fjor
at aksillen røk da Svin-
dal trente i Sölden. Han
har ikke konkurrert til
nå denne sesongen,
men han kan likevel
komme til å gjøre et
sensasjonelt come-
back i VM-bakken der
han tidligere har vun-
net fire verdenscup-
renn.

Han har de siste da-
gene trent i Norges
spesialkonstruerte fart-
sløype i Aspen, og det
er til og med bygget en
egen startrampe til
nordmennene.

Super-G-rennet i Be-
aver Creek kjøres i
morgen. Tre dager se-
nere er det utfor i VM-
løypene. Svindal har fra
tidligere to VM-gull i ut-
for, ett i storslalåm og
to i superkombinasjon.
Derimot ingen i su-
per-G.

etter russiske dopinganklager

MØTE I 2009: Antidoping Norge inngikk i 2009 et samarbeid med RUSADA. Den gang var (fra v.) Igor
Zagorskij og Viatsjeslav Sinev til stede for Russlands antidopingbyrå, Jens Kristian Thune og Anders Solheim var
til stede for Antidoping Norge og Rune Andersen for Verdens antidopingbyrå (WADA). Foto: NTB SCANPIX

Årsaken er den
tyske dopingdo-
kumentaren,
som rettet knall-
harde anklager
om korrupsjon
og dopingbruk
blant russiske
toppidrettsut-
øvere.

Både det internasjonale
antidopingbyrået (WADA) og
Russlands eget antidopingby-
rå (RUSADA) har startet et-
terforskning av anklagene.
Inntil en konklusjon foreligger
fra WADA, venter Antidoping
Norge med å hjelpe sine rus-
siske kolleger.

– Vi vil på ingen måte ta stil-
ling til om det er hold i påstan-
dene. Nå har WADA iverksatt
sin undersøkelse og jeg synes
det er riktig å avvente eventu-
elt videre samarbeid frem til

dette er avklart. Jeg håper de
kan komme til bunns i påstan-
dene, sier leder Anders Sol-
heim til VG.

Tatt etter retesting
Antidoping Norge har brukt
halvannen million kroner på å
bygge opp det russiske antido-
pingbyrået siden samarbeidet
startet i 2009.

I begynnelsen av desember i
fjor gikk samarbeidsavtalen
ut, men partene skulle egentlig
møtes tidlig i 2015 for å disku-
tere antidopingarbeidet. Det
blir det, foreløpig, ingenting av.

Siden den tyske TV-kanalen
ARD publiserte sin svært de-
taljerte dopingdokumentar,
hvor flere tidligere idrettsut-
øvere sto frem med sine do-
pinghistorier, har flere russis-
ke utøvere blitt tatt.

Retesting av gamle doping-
prøver har felt blant andre
mangekamputøver Tatjana
Tsjernova og skiskytterne

ler sammen med Antidoping
Norge, og vi gjennomførte do-
pingkontroller i Norge og
Russland for å få testet vår
kompetanse, sier Zagorskij til
VG.

Mens samarbeidet med rus-
serne blir lagt på is, offentlig-
gjorde Antidoping Norge i for-
rige uke at de skal utvikle anti-
dopingarbeidet i Kenya. Sam-
men med Kina skal nordmen-
nene fungere som rådgivere og
mentorer i landet som også
har en rekke toppidrettsutøve-
re som er blitt tatt for doping.

– Har dere noen reserva-
sjoner mot å gå inn i noe
slikt med tanke på det som
skjer i russisk idrett etter
samarbeidet med RUSADA?

– Vi har ikke noe alternativ
til samarbeid. For at vi skal få
en ren idrett må vi bidra til å
styrke antidopingarbeidet, og
har du ikke med land som
Russland, Kenya, Brasil, Tyr-
kia, kommer du ingen vei, sier
Solheim.

Antidoping Norges sam-
arbeid med antidoping-
byrået i Russland er satt
på vent mens russisk
idrett blir gransket for
doping.

Antidoping Norge vil se WADAs etterforskningsresultater

INFOsporten !
◗ RUSADA, som er Russlands
svar på Antidoping Norge, ble
etablert i 2008. Antidoping Norge
har i seks år jobbet med å bygge
opp sin russiske søsterorganisa-
sjon.
◗ I en dokumentarfilm vist på tyske
ARD i desember i fjor ble det
rettet konkrete anklager om kor-
rupsjon i RUSADA, det russiske
friidrettsmiljøet og ved dopingla-
ben i Moskva. Det ble blant annet
påstått at positive dopingprøver
kunne forsvinne dersom mektige
personer ønsket det.
◗ Til tross for at de mener an-
klagene er feilaktige, har RUSA-
DA varslet at de vil etterforske
dem. Også det internasjonale
antidopingbyrået (WADA) har
startet etterforskning.

Øyvind
Askeland

! (Levon Aronian-Magnus Carlsen 1/2-1/2) Etter nesten seks
timers spill ble det remis for Magnus Carlsen i det første
partiet i Grenke-turneringen. Tidligere verdenstoer Levon

Aronian hadde hvite brikker og forsvarte seg godt. – Det var et greit
resultat. Jeg er ikke så kjempefornøyd med spillet. Det var vel ikke så
store svingninger, men litt fram og tilbake, sa Carlsen til TV 2 etter
kampen.

RAGNHILD MOWINCKEL var nest raskest av
samtlige utøvere da kvinnealpinistene i går trente til
VM-utforen i Beaver Creek. Kun hjemmehåpet Stacey
Cook var ni hundredels sekund raskere på treningen.
Første konkurranse i VM i Vail og Beaver Creek er
kvinnenes super-G-renn i dag. Utforkonkurransen går
først torsdag. 
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SPORT Sjokkbeskyyyk ldningene mot frat blodpass ikke er nokantidopingmyndighetutøvvvø ere som har avvvvv ik
NÅR DEN RUSSISKE sportsministeren Vitaly Mutko

avfeier avsløringen av Russland som den groveste juk-

seren i friidrett som en kampanje for å få valgt Sebastian

Coe til ny president i det internasjonale forbundet (IA-

AF), er det et used-vanlig dristig PR-utspill.
For sannhetenviser noe ganskeannet:

h Av de 289 friid-rettsutøverne som nåsoner utestengelsefor dopingbrudd, erhele 48 russere.Det gir russerne ansvaret for over 16 prosent av alt

jukset som er blitt avslørt i sporten. Det er desidert mest

av de store friidrettsnasjonene.BARE I TIDA etter sommer-OL i London er seks av 22

russiske medaljevinnere blitt tatt, og i virkeligheten er

nok enda verre. De 12 000 blodprøvene som en varsler i

IAAF har sendt til den tyske TV-stasjonen ARD og britis-

ke Sunday Times, viser mistenkelige funn hos ufattelige

80 prosent av de russerne som fikk medaljer i friidrett

mellom 2001 og 2012.Det gjør det interessant å se på fordelingen av de

avslørte russiske sakene. For der skiller ikke bare Russ-

land seg ut som sportens største dopreir, men også som
en systematisk jukserinnen kvinneidrett:h Mens 58 prosent av de

avslørte russerne er jenter,
ligger den generelle kvin-
neandelen i friidrettens
forbryterregister på 43

prosent.Blant skiinteresserte nordmenn høres det ut som et

ekko fra en skakkjørt konkurrent.FOR DET er jo nettopp i denne analyserte perioden den

ene russiske langrennsjenta etter den andre ble plukket

ut fra sporet etter å ha dopet seg. Resultatet ble at lang-

rennsgiganten Russland omtrent forsvant på kvinnesiden,

og for eksempel nærmest var ute av stand til å konkur-

rere hjemme i sitt eget Sotsji-OL.
Det har ennå ikke skjedd i friidrett selv om det er mulig

å se de første tegnene på en stagnasjon hos de russiske

løperjentene -og kappgjengerne som fortsatt ikke er tatt.

GANSKE SIKKERT er flere av dem også uskyldige. Det

er utfordringen med et slikt ekstremt slipp av ukontrollert

prøvemateriale. Mistenkelige verdier er slett ikke det

samme som skyld. Her er det store individuelle forskjell-

er som naturlig lar seg forklare. Det er derfor Antidoping

Norge her hjemme vil følge opp med samtaler nettopp i

denne gruppen.Men i mellomtida er det det mer å følge opp blant de

skyldige:h 28 russiske friidrettsjenter soner nå utestengelse.

Stoffene de har misbrukt, er forbundet med alvorlige

bivirkninger. På svindellista til de russiske jentene finner

du hjertemedisinen furosemid som i jukseidrett blir brukt

som maskering, hormonet prasteron som er ment å

hjelpe mot revmatisme og steroidene ostarin, clenbu-

terol, oxandrolon og stanzolol.
Det siste preparatet er helt forbudt som vanlig lege-

middel i Norge, og det ikke uten grunn. Bivirkningene kan

inkludere hår i ansiktet, kronisk heshet, utvidet klitoris og

menstruasjonforstyrrelser.DISSE BIVIRKNINGENE har du kanskje hørt voksne

friidrettsjenter snakke om før. Avsløringene av statsdopet

i Øst-Tyskland på 1970 -og 80-tallet, ble etterfulgt av

hjerteskjærende intervjuer med de jentene som var pluk-

ket ut til å hente inn medaljer for kommunistregimet der.

Det er slike menneskelige tragedier som friidrettens

ledere nå har ansvaret for å begrense.

Da holder det ikke å sminke resultatlistene med pre-

parater som over tid gjør mye mer enn å ødelegge leken i

verdens eldste idrett.

Dette er ikke bare mistanke; friidretten

i Russland er allerede avslørt.

KOMMENTAR

Esten O. Sæthereos@dagbladet.no

28 russiske friid-rettsjenter sonerfor svindel.

Hver tredjerusser jukset
Kaller inn norske utøvere tilDOPING-SAAAMTALERSjokkannnklagene mot internasjonal

friidretttt viser at dagens antidoping-

regime ikke er godt nok for å fange

opp alleee dem som jukser i toppidret-

ten.
I helggga hevdet britiske Sunday Ti-

mes og tyskeARDatmer enn800 av

5000 uuutøveres blodprofiler, basert

på blodddprøver tatt fra 2001 og fram

til 201222, med stor sannsynlighet er

maniiipulllerttt.Eller sagt på en annenmåte: At

énav tremedaljer i friidrett i tids-

rommet er vunnet av dopede ut-

øvere.

Må tas på alvorAnalysen av de 12 000 blodprøvene

er gjort av de to anerkjente bloddop-

ingekspertene Robin Parisotto og

Michael Asheden. Det er all grunn til

å tro at konklusjonene deres holder

vann.
– Det er all grunn til å ta dette

på alvor, for det er jo et problem.

Vi er ganske sikre på at det er ut-

øvere somdoper seg og som aldri

blir tatt.Detteunderbygger joba-

re den hypotesen, sier daglig le-

der i Antidoping Norge, Anders

Solheim, til Dagbladet.
Når dopingsaker somutelukkende

baserer seg på mistenkelige blodpro-

filer behandles, har de blitt gjen-

nnnooommmgggåååtttttt aaavvv tttrrreee eeekkkssspppeeerrrttteeerrr pppååå bbbllloooddddddooo-

ping først. Altså folk av Parisotto og

Ashedens kaliber. Så langt er det bare

70 utøvere, i alle idretter, som har

blitt dopingdømt på bakgrunn av

blodprofilene.– En unormal blodprofil er i seg

selv ikke nok til å si at det er doping,

sier Solheim.
Kaller inn til samtaler
Likevel viser tallene til Sunday Ti-

mes og ARD på alle mulige måter at

langt flere kunne vært tatt for do-

ping. Det internasjonale friidretts-

forbundet, IAAF, forbereder nå et

tilsvar til de alvorlige beskyldninge-

nnneee,,, mmmeeennn iii AAAnnntttiiidddooopppiiinnnggg NNNooorrrgggeee hhhaaarrr dddeee

allerede forberedt en forbedring av

dagens system.Den norske antidopingorgani-

sasjonen har allerede kalt inn

norske utøvere som har hatt av-

vik i blodprofilene for å snakke

med dem under fire øyne. Først

og fremst for å få avklart omdeter

naturlige årsaker til at blodprøve-

ne deres varierer. Alt fra høyde-

opphold, graviditeter, dehydre-

ring og sykdom kan gi store ut-

slag på blodprøvene.

– Vi kommer til å kalle inn flere ut-

øvere for å se om vi kan finne natur-

lige forklaringer på for eksempel en

annerledes blodprofil. Det er ikke

noen dramatikk i det, og det er jo og-

så i utøverens interesse å få avklart

dette, sier Solheim til Dagbladet.
– Dette er neste steg i utviklingen

av antidopingarbeidet. Det vil også

fjerne all tvil rundt tall som måtte

dukke opp i framtida, men da tren-

ger vi selvfølgelig at utøverne og

støttepersonellet forteller det de fak-

tisk vet. Det er jo litt av problemene

vvviii hhhaaarrr hhhaaatttttt iii sssyyykkkkkkeeelllssspppooorrrttteeennn,,, fffooorrr eeekkk-

sempel.
Bra Norge er et lite land
Det at ingen fortalte det de visste

gjorde at sykkelsporten gikk full-

stendig av hengslene i dopingsaker.

Men heller ikke der var det antidop-

ingorganisasjonene som ble avgjø-

rende for endringene i sporten.
– Vi ser jo at det er politiet og

andre myndigheter som avdekk-

er de store dopingskandalene, og

sånn sett så blir antidopingarbei-

det seende litt hjelpeløst ut. Tro-

verdigheten deres blir satt på

prøve, sier TV 2s sykkelkom-

mentator, Mads Kaggestad.
Blodpassene, som ble innført i

sykkelsporten i 2008 og i friidretten

i 2009, har vært viktige i antidop-

ingarbeidet, og Kaggestad liker det

han hører fra Antidoping Norge-sje-

fen Solheim nå.– Det Antidoping Norge gjør, er at

de hele tida supplerer de verktøyene

de har. Avhørsteknikker er sannsyn-

ligvis riktige veien å gå,men det er jo

veldig ressurskrevende også. Sånn

sett kan vi være glade for at Norge er

et lite land, sier han, og understreker

at bare det å følge opp blodpassene

krevermer ressurser enndet de flllf este

land og forbund har.– Men så er det jo også ganske

opplagt, at når de gjør dette, så er

det også norske utøvere som har

blodprofiler som skaper tvil, sier

Kaggestad.

riidretten viserrrk. Nå vil norskeeeter snakke medddk i blodprøvvvø ene.

FRIIDRETTTekst: JJJohn Rasmussen
jor@dagggbladet.no

– BLIR ALDRI TATT: - Det er all grunn til å ta dette

på alvor, for det er jo et problem. Vi er ganske sikre

på at det er utøvere som doper seg og som aldri blir

tatt. Dette underbygger jo bare den hypotesen, sier

daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim.

Foto: Nina Hansen / Plainpicture / NTB Scanpix
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NÅR EI GRUPP
E

tyske friidr
etts-

utøvere nå
gjør

opprør mot det

internasjo
nale

forbundet
(IAAF),

er slagord
ene til å

forstå:
– Jeg vil ik

ke

løpe mot monstre,

er teksten
på en av

plakatene
som sprer seg o

ver nettet
via Youtub

e,

Twitter og
alle de dig

itale kanal
ene som åpner seg

for

sporten som et kloakkn
ett for å ta

unna den
inne-

stengte, ga
mle dritten.

Om friidretten
vil da.

DET ER mer usikkert
. Bare halv

annen uke unna I
AAF-

kongresse
n der friidret

tslederne
samlet skal dis

kutere

hva som er nødven
dig for å re

nske opp i sporten sin,

kontret pre
sidentkand

idat Sebas
tian Coe den siste

dopingkrit
ikken med følgende b

eskjed:

– Jeg tror i
kke dere s

kjønner hv
ilket sinne

som har

bygget seg
opp i sporten vår.

Og det er
ikke sinnet

mot misbruket, C
oe henvise

r

til. Sinnet
retter seg

mot det han
og resten

av den

internasjo
nale friidre

ttsledelsen
anser som

urettferdig

kritikk. Elle
r mer presist

i Coes spr
åk «en krigser-

klæring mot sporten
».

LIKEVEL
GÅR de tyske u

tøverne re
tt i strupen

på sine

egne leder
e:

– Dere for
rådte alt je

g trodde p
å, står det

på plaka-

ten som Robert Ha
rting; den

tyske verd
ens -og ol

ym-

piamester i disk
os, holder

fram i den nevnte pro
-

testvideoe
n.

Nettopp Harting ve
t litt om hvilken idrett det

blir

med dop. Han ble født i ø
sttyske Co

ttbus unde
r den

siste epok
en av DDR-re

gimet, og var
bare halva

nnet

år gammel da land-

smannen Jürgen

Schult sat
te verdens

-

rekord i diskos m
ed

74,08.
29 år seinere

er det

ingen som er nær det

nivået. Sel
v super-

stjerna Ha
rting, med

triumfer i hvert
eneste av

de siste m
esterskape

ne, er

mange meter unna;
på samme vis som

hele 11 av j
en-

tenes 19 verdensrek
order i de

klassiske ø
velsene er

blitt eldre
enn 25 år:

h Den dopbefeng
te friidrett

en har altså e
n enda verre

fortid.
Det kunne

vært et tegn
på bedring

; om det bare

hadde vært slik at id
rettens eg

ne ledere h
adde klart

å

ta avstand
fra det som

har skjedd
.

DET HAR de ikke gjo
rt. Seinest

i fjor høst
var Hartin

g

selv som måtte trekke
seg i prote

st fra lista
til friid-

rettens ærespris for
2014. Tysk

eren ville ikke s
tå på

samme liste som
den dobbelt do

pingdømte sprinter
en

Justin Gatlin. For
Harting va

r en slik fortiels
e av for-

tida det sa
mme som å godta sv

indelen.

Da reagert
e også Seb

astian Coe, og sa
at han per-

sonlig ikke
hadde likt

nominasjonen
av Gatlin.

Men

derfra til å
protestere

internt mot den, var
en for stor

sjanse. Sel
v for den lederen som mange håpe

r skal få

orden på friidrett
en igjen.

DERFOR er det enn
å typer so

m Gatlin som regjerer

denne spo
rten. Etter

å ha blitt n
ominert til fri

idrettens

ærespris i fjo
r, har han

denne ses
ongen dominert på

100 meter i sprin
tfelt som er totalt p

reget av d
ømte

dopere.
For hvem bryr seg o

m gammelt dop i friidrett?

– Bare hat
erne der u

te, ifølge d
en samme Gatlin

som svarte Rob
ert Harting

og resten
av kritikern

e som

ville ta et o
ppgjør med svindlerne

:

– Haterne
vil bare ød

elegge nav
net mitt og merke

meg som laboratoriu
m-rottene i

Oslo, sa G
atlin og

gjorde nar
r av den norske for

skninga so
m har sann-

synliggjort
livslang ef

fekt av do
pingmisbruk:

– De sier:
Åh, steroid

er forblir i
kroppen i tiår etter

tiår. Sannh
eten er at mange utøve

re som testet pos
i-

tivt aldri k
om tilbake på

samme nivå. Jeg
mener at de

t

beviser hv
or hardt og

dedikert je
g har jobb

et. Jeg

driver ikke
med noe hemmelig. Jeg ba

re går ut p
å

banen, og
tror på meg selv.

Men hvem kan tro på friidrett
en?

Opprør bla
nt friidretts

stjernene.

KOMMENTAR

Esten O. Sæther

eos@dagbladet
.no

Nettopp Harting

vet litt om
hvilken

idrett det b
lir

med dop.

Vil ikke løpe

mot monstre

Dopingd
okument

aren på ty
sk tv og

i The Sun
dayTime

s har nok
en gang

satt finge
ren på de

t som er i
drettens

tilsynelat
ende ulø

selige p
roblem.

Enkelte u
tøvere ty

r til juks f
or å lyk-

kes på idr
ettsbanen

og idrette
ne lig-

ger som
regel noe

n steg ba
k jukser-

ne i kapp
løpet for

å avsløre
hvem de

er.
Innføring

en av me
ldeplikt,

blod-

pass og s
tadig me

r sofistik
erte ana-

lysemeto
der har

ikke fjer
net alle

jukserne
, og risiko

en for å b
li avslørt

varierer o
gså fra la

nd til lan
d.

Inntil vid
ere er de

t et ubeh
agelig

faktuma
tdet fins

landdet e
r enklere

å slippe u
nna med

juks i enn
andre.

Og jo dyr
ere ogme

r sofistik
ert anti-

dopingka
mpen bl

ir, jo hø
yere blir

terskelen
for å inve

stere i sli
ke prog-

ram også
.

Mer enn nok penger

– Det er
en utopi

at alle sk
al følge

opp anti
dopingar

beidet sli
k vi gjør

det iNorg
e, sier TV

2-komm
entator

Mads Ka
ggestad t

il Dagbla
det.

Det kan
det være

mange gr
unner

til, men
økonomi

bør ikke
være en

av dem,
mener sj

efen for
Antido-

ping Nor
ge, Ande

rs Solhei
m.

– Har du
penger ti

l å sende
store

delegasjo
ner til in

ternasjon
ale ar-

rangeme
nter bør

du også
kunne

prioriter
e å bruke

penger p
å et anti-

dopingpr
ogram.

– Likeve
l er det e

t faktum
at få-

tallet gjø
r det. Så

hvordan
skal

man sikr
e at utøv

erne kon
kurre-

rer på lik
e vilkår?

– Dette e
r en veld

ig reell p
rob-

lemstillin
g. Antid

oping N
orge har

bidratt i
Russland

og Kenya
, og det

er ingen t
vil omat

dettemå
bekjem-

pes inter
nasjonalt

. Jeg må j
obbe for

at dette
blir en p

rioriterin
gssak, I

hvert fall
for oss i

Europa, s
ier kul-

turminis
ter Thor

hild Wi
dvey til

Dagblade
t.

Må stilles kra
v

I dag er d
et denasj

onale ant
idoping-

organisas
jonene so

m samm
en med

særforbu
ndene h

ar ansvar
et for at

utøverne
kontrolle

res. Det i
nterna-

sjonale
antidopin

gbyrået
Wada

sjekker a
t jobben

blir gjort
.

Detblir d
ensomk

jent ikke
all-

tid. Ofte
står det

på ressu
rser.

– I dag er
det ofte s

ånn at sp
onsor-

er har i ko
ntrakten

e sine at d
e kan gå

ut av avta
leneomd

et blir avs
lørt do-

ping. Det
syns jeg e

r en altfo
r defen-

siv holdn
ing. Min

oppfordr
ing ville

være at s
ponsoren

e heller s
ier at vi

forventer
, når vi nå

er med o
g spon-

ser denn
e idrette

n, at der
e bruker

deler av p
engene v

i komme
rmed til

å drifte
et orden

tlig anti
doping-

program
.

Utøverska
tt

Paradoks
et for utø

verne er
selvføl-

gelig at jo
flere pen

german f
år for en

seier, jo
mer frist

ende blir
det å ta

snarveier
for å lykk

es.

Mads Ka
ggestad l

ufter ide
en om

en slags
utøversk

att for d
em som

ønsker å
være med

i OL. Alt
så at ut-

øverne se
lv også e

r med på
spleise-

laget for
å holde i

dretten r
en.

– Det ko
ster jo ut

øverne e
n del å

dope seg
også, så h

vorfor sk
al de ik-

ke værem
ed på å be

tale for an
tidop-

ingarbeid
et? Kans

kje en a
ndel av

premiepe
ngene ku

nne gått
til det

arbeidet?
Det ville

gitt et m
indre

overskud
d, men d

et er kan
skje pri-

sen å beta
le for å ta

et skikke
lig opp-

gjør med
dette, sie

r Kaggest
ad.

Ikke alle la
nd har

råd til eller int
eresse

av å stabl
e på beina

et

skikkelig antidoping
-

system.

DOPING

Tekst: Joh
n Rasmussen

jor@dagbladet
.no

SLIPPER UNNA: An
tidopingar

beidet i No
rge funger

er godt, m
en det er lang

t fra tilfelle
i mange andre

land.

Utøverska
tt kan være en løsning, m

ener Mads Kagge
stad.

Foto: NTB
Scanpix

ANTIDOP
ING

NORGE-LE
DER:

Anders So
lheim.

VIL HA END-

RING:Mads

Kaggestad
.

Hvem skal betale
for en

REN IDRETT?

Media
Vi har etter lovforbudet trådte i kraft 1. juli 2013 merket en  

økende interesse rundt antidopingarbeidet utenfor den orga- 

niserte idretten. Dette ser vi særlig i regional- og lokalaviser.  

Vi mener dette skyldes en økende oppmerksomhet og et økende 

engasjement, fra for eksempel skoler, politi og treningssentre. 

Gjennom vår aktivitet, ikke minst gjennom foredragsvirk- 

somhet, har vi også bidratt til å øke interessen.

Internasjonalt har det vært stor interesse rundt dopingut- 

fordringen i Russland og Kenya. I juni arrangerte vi et presse- 

møte i Oslo der vi hadde med Kenyas idrettsminister og Det 

internasjonale friidrettsforbundet (IAAF).
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Stoke-angriper Bojan Krkic viser framgang etter kneskaden, 

men manager Mark Hughes tror det vil ta tid før spanjolen er 

tilbake i storslag. – Bojan trener hver dag med resten av spil-

lergruppa, så vi skal fortsette å være tålmodige med ham. 

Forhåpentligvis er han tilbake snart, sier Hughes til klubbens 

nettsider. Den tidligere Barcelona-spilleren var i storform for 

Stoke i vinter, men skadet korsbåndet under en FA-cupkamp 

mot Rochdale i januar. Dermed røk resten av sesongen for 

24-åringen. Søndag var han igjen på banen i tapet mot Porto. 

Hughes syntes det var fint å ha spilleren i aksjon igjen.   (NTB)

– Bojan trenger mer tid
Lavrans Solli mislyktes da 

han VM-åpnet på 100 

meter rygg i går. 23-åringen 

ble bare nummer 34 i for-

s ø k s h e a t e t .  H e n r i k 

Christian sen var i aksjon 

på 200 m fri, men med 

1.49,09 og ny pers ble det 

bare 33.-plass.  (NTB)

Slått ut Manchester United fortsetter å 

selge unna uønskede spillere. 

Brasilianske Rafael da Silva er 

på vei til franske Lyon. Lyon 

betaler etter sigende rundt 25 

millioner kroner for høyre-

backen. 25-åringen har vært i 

United siden 2008, men har 

vært meget skadeforfulgt og 

har aldri spilt mer enn 28 seri-

ekamper i løpet av en sesong. 

Tvillingbroren Fabio forlot 

Manchester United for Cardiff 

i 2014. Rafael ble, som så ofte 

før, skadd forrige sesong og ble 

også vraket av manager Louis 

van Gaal. I sommer kjøpte 

klubben italienske Matteo 

Darmian, og da ble Rafael 

erklært overflødig.  (NTB)

Rafael nær Lyon-overgang

S u n d e r l a n d-s p i s s e n 

Connor Wickham ble i går 

klar for Premier League-

kollega Crystal Palace. 

22-åringen har spilt for 

Sunderland siden han ble 

kjøpt fra Ipswich i 2011. 

Totalt endte han med 91 

kamper og 15 mål for 

klubben fra Nordøst-

England. Han har nå sig-

nert en femårskontrakt, 

som skal ha betalt rundt 9 

millioner pund (120 mil-

lioner kroner).  (NTB)

Til Palace

Kjell Jonevret (bildet) og 

Viking er enige om en ny 

kontrakt for treneren. 

Svensken blir i klubben ut 

2018-sesongen. – Begge 

parter er veldig fornøyd. 

Dette er en viktig brikke 

som faller på plass, sier 

Vikings styreleder Charlie 

Granfelt, ifølge 

Aftenbladet. Etter 18 

seriekamper ligger Viking 

på 4.-plass, til tross for 

store økonomiske pro-

blemer.  
(NTB)

Blir i Viking

Sepp Blatter (bildet) har 

sagt fra seg medlemskapet 

i IOC ettersom han går av 

som FIFA-president tidlig 

neste år. Blatter var én av 

åtte som ikke stilte til 

valg for å beholde med-

lemskapet i IOC under 

konferansen i Malaysia i 

går. – Han mente det var 

upassende å stille til gjen-

valg for en åtteårsperiode, 

sa IOC-president, Thomas 

Bach.  
(NTB)

Ut av IOC

Sjokket som ryster friidretten
DOPING 

FOTBALL

• Antidoping Norge kjenner ikke til mistenkelige dopingfunn

FRIKJENT: Usain Bolt er friidrettens store navn. Og foreløpig er han frikjent for dopinganklager.  

FOTO: KIRSTY WIGGLEWORTH/NTB SCANPIX

Den amerikanske 

syklisten Tom Danielson 

offentliggjorde i går at 

han har levert en positiv 

dopingtest. 

37-åringen, som tidligere har 

sonet dopingdom, nekter for å 

ha brukt noe ulovlig.

Danielson la ut fl ere meldinger 

på sin Twitter-konto i går 

morgen norsk tid, for å infor-

mere om at han har levert en 

positiv dopingprøve.

– USADA har informert meg 

om at jeg 9. juli testet positivt 

utenfor konkurranse på det som 

skal være syntetisk testosteron. 

Jeg har ikke tatt dette eller noen 

andre ulovlige midler. Jeg har 

snakket med dem og står nå over 

Tour of Utah mens jeg venter på 

B-prøven. Jeg undersøker også 

hvordan jeg kan ha testet posi-

tivt. Jeg ville aldri tatt noe 

ulovlig, spesielt ikke etter hva 

jeg har gått gjennom de siste 

årene, skriver han.

I 2012 innrømmet Danielson å 

ha brukt bloddoping tidligere i 

karrieren.  
(NTB)

Avga positiv dopingtest

VARMT: Ronny Deila og Celtic får trolig en tøff utfordring borte mot 

Qarabag.   
FOTO: GRAHAM STUART/NTB SCANPIX

BAKU:Ekstrem varme 

og stekende sol har øde-

lagt gresset på hjemme-

banen til Qarabag.

 ■ LARS BRYNE

Men en talsperson for arenaen 

er klar på at mesterligakvalifi -

seringen mot Celtic i morgen 

går som planlagt.

Blir spilt
– Banen er ikke bra, men vi 

jobber med å kontrollere gresset 

for å forbedre banen og hindre 

mer skade, men det er ingen 

fare for spillerne. Kampen blir 

spilt.
Det forteller en talsmann for 

selskapet som har ansvar for 

Tofi q Bahramov stadion til 

BBC.
Dermed får Ronny Deilas 

menn en ekstra utfordring når 

de i morgen skal forsvare 

1–0-ledelsen fra det første opp-

gjøret. UEFA skal ifølge BBC ha 

fått beskjed om baneproble-

mene og følger situasjonen tett.

Talsmannen forteller at det 

kun er deler av banen som har 

fått store skader.

52 grader
– I øyeblikket er det 39 grader, 

men midt på dagen er det rundt 

52, påpeker han.

Dårlige baneforhold i Aserba-

jdsjan er noe Celtic-spiller 

Stefan Johansen tidligere har 

fått føle på kroppen. Da Norge 

spilte EM-kvalifi seringskamp i 

Baku i november, var gresset 

blitt malt grønt. Dette førte til 

at de hvite norske draktene, 

samt alle andre kroppsdeler som 

kom i kontakt med underlaget, 

ble grønt i løpet av oppgjøret.

Også i den forrige runden borte 

mot islandske Stjarnan klaget 

Deila på banen. Islendingene 

hadde kunstgress, men van-

ningen uteble ettersom anlegget 

hadde gått i stykker.  (NTB)

Gresstrøbbel for Celtics 

mesterligamotstander
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Sportsleder Reidar Sollie. Telefon 22 99 81 60.

MADRID: I går ble det klart at 

colombianeren Nairo Quintana 

(til venstre) sykler Vuelta a 

España i slutten av august.  

Movistar satser hardt i det siste 

Grand Tour-rittet. Quintana, 

som ble nummer to i Tour de 

France, har lenge vært usikker 

på om han også deltar i Spania, 

men er nå bekreftet klar. 

Dermed stiller det spanske laget 

med både Alejandro Valverde 

(foran) og Quintana på hjemme-

bane. Duoen kom på de to plas-

sene bak Chris Froome i Tour de 

France-sammendraget, og 

kommer trolig til å kjempe helt i 

toppen i Vueltaen. Froome vur-

derer også å sykle etapperittet.  

 
(NTB)

Movistar stiller med superduo

FRIIDRETT: 800 mistenkelige doping-

prøver. Fem prosent skulle være av 

norske utøvere. Antidoping Norge er 

ukjent med dette.

 ■ TOR KISE KARLSEN

– Er det antall prøver, eller er 

det antall utøvere, spør leder 

for Antidoping Norge, Anders 

Solheim, når han hører om de 

avsløringene som har kommet i 

engelske Sunday Times og den 

tyske TV-kanalen ARD/WRD 

sist helg.
– Jeg mener vi har full kontroll 

over norske utøvere, og jeg ville 

blitt overrasket om vi ikke 

hadde hatt oversikt over dette, 

sier han til 

Dagsavisen.

Ikke kontakt

Anders Solheim 

mener at Det 

Internasjonale 

Friidrettsfor-

bundet (IAAF) 

ville ha tatt 

kontakt hvis 

mistanken var 

rettet mot 

norske utøvere.

– Nei, de har ikke kontaktet 

oss, sier han.

Ingen sensasjon

Selv om friidrettsverdenen 

skjelver av de nye opplysnin-

gene som nå dokumenteres, er 

ikke Anders Solheim (eks. Våle-

renga-spiller) overrasket.

– Det er ingen sensasjon at det 

er doping i internasjonal frii-

drett, sier han.

– Men jeg er overrasket over at 

det er så mange unormale blod-

profi ler, legger han raskt til.

– Dette er noe WADA (det 

internasjonale antidopingby-

rået, journ.anm.) må gå videre 

med.

Flere undersøkelser

Anders Solheim mener at det 

ikke er tilstrekkelig med antall 

blodprøver i og utenfor konkur-

ranser.
– Dette må også undersøkes på 

andre måter, begynner han.

– Det må foretas intervjuer 

med både utøvere, trenere og 

ledere, fortsetter han.

Han mener også at utøverne 

fortjener å vite hva som er 

doping og hva som er de natur-

lige blodverdiene.

Selv hadde han ikke hørt om 

de framlagte dokumentasjonene 

før han leste om det i avisene.

– Hadde det vært norske utø-

vere involvert i dette, hadde jeg 

forventet at IAAF hadde kon-

taktet oss.

Russland verst

Ifølge den britiske storavisen er 

det Russland 

som kommer 

verst ut av det 

som skal være 

dokumentert. 

30 prosent av 

b l o d p r ø ve n e 

skal være mis-

tenkelige. Der-

etter følger 

Ukraina med 28 

prosent og 

Tyrkia med 27 

prosent. I Sverige skal sju pro-

sent av prøvene være unormale, 

mens tallet er fi re for fi nske 

prøver. I Danmark skal det ikke 

vært registrert noen unormale 

prøver.
I Norge skal det altså være fem 

prosent, men dette avviser 

Antidoping Norge at de kjenner 

noe til.
tor.karlsen@

dagsavisen.n
o

Sjokket som ryster friidretten
DOPING 

FOTBALL

• Antidoping Norge kjenner ikke til mistenkelige dopingfunn

FRIKJENT: Usain Bolt er friidrettens store navn. Og foreløpig er han frikjent for dopinganklager.  

FOTO: KIRSTY WIGGLEWORTH/NTB SCANPIX

Jeg mener vi 

har full kontroll 

over norske 
ut øvere.

Anders Solheim, leder 

Antidoping Norge

 ■ En tredel av medaljene 

vunnet fra VM og OL 

mellom 2001 og 2012 skal 

ha mistenkelige testresul-

tater. Ingen har mistet 

sine medaljer.

 ■ Mer enn 800 prøver 

skal kunne karakteriseres 

som høy sannsynlighet for 

doping eller som misten-

kelige.
 ■ Ti av medaljevinnerne 

fra London-OL i 2012 skal 

ha avlagt mistenkelige 

prøver. 

 N KONKLUSJONE
R

MEDIEOPPSLAG 2015
(et utvalg) 
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Sportsbørsen og sport på TV
  Amr. fotball
NFL

Tampa Bay-N.Y. Giants    18-32San Francisco-Atlanta    17-16Indianapolis-Denver    27-24Dallas-Philadelphia    27-33
AFC East (16)

New England  ..........  8  8  0  0  276-143  16N.Y. Jets  ..................  8  5  0  3  200-162  10Buffalo  ...................   8  4  0  4  209-190    8Miami  .....................   8  3  0  5  171-206    6
AFC North (16)

Cincinnati  ...............  8  8  0  0  229-142  16Pittsburgh  ..............  9  5  0  4  206-182  10Baltimore  ..............   8  2  0  6  190-214    4Cleveland ...............   9  2  0  7  177-247    4
AFC South (16)

Indianapolis  .............   9  4  0  5  200-227  8Houston  ....................   8  3  0  5  174-205  6Tennessee  .................   8  2  0  6  159-187  4Jacksonville  .............   8  2  0  6  170-235  4
AFC West (16)

Denver  ....................  8  7  0  1  192-139  14Oakland  .................   8  4  0  4  213-211    8Kansas City  ...........   8  3  0  5  195-182    6San Diego  ..............   8  2  0  6  191-227    4
NFC East (16)

N.Y. Giants  ..............  9  5  0  4  247-226  10Philadelphia  ..........   8  4  0  4  193-164    8Washington  ...........   8  3  0  5  158-195    6Dallas  .....................   8  2  0  6  160-204    4
NFC North (16)

Green Bay ...............  8  6  0  2  203-167  12Minnesota ...............  8  6  0  2  168-140  12Chicago  ..................   7  2  0  5  140-202    4Detroit  ...................   8  1  0  7  149-245    2
NFC South (16)

Carolina  ..................  8  8  0  0  228-165  16Atlanta  ....................  9  6  0  3  229-190  12New Orleans  .........   9  4  0  5  241-268    8Tampa Bay  ............   8  3  0  5  181-231    6
NFC West (16)

Arizona  ...................  8  6  0  2  263-153  12Seattle  ...................   8  4  0  4  167-140    8St. Louis  .................   8  4  0  4  153-146    8San Francisco  ........   9  3  0  6  126-223    6

Fotball
VM-sluttspill G17

Finale:
Mali – Nigeria  0-2Bronsekamp:
Belgia – Mexico  3-2

Travtips
V65/DD-tips Momarken

STORT V65-FORSLAG: 432 REKKER 1. avd.: 5 Everybody Dream.2. avd.: 3 Crisp Look, 5 Elma’s Rose, 7 Marchetti, 1 Quantum Spice, 8 Speedy Circle og 4 Walker Jade.

3. avd.: 1 Bella Crown, 3 Tough Enough, 10 Julicana og 5 Can’t Stand Still.
4. avd.: 8 Friggtor, 11 Turbin og 6 Nordby Balder.
5. avd. DAGENS DOBBEL 1: 7 Arc Va Tout og 5 Jackhammer.6. avd. DAGENS DOBBEL 2: 9 Mohita, 8 Echo Of Love og 5 Dom Toretto.

LITE V65-FORSLAG: 108 REKKER 1. avd.: 5 Everybody Dream.2. avd.: 3 Crisp Look, 5 Elma’s Rose, 7 Marchetti, 1 Quantum Spice, 8 Speedy Circle og 4 Walker Jade.3. avd.: 1 Bella Crown.
4. avd.: 8 Friggtor, 11 Turbin og 6 Nordby Balder.
5. avd. DAGENS DOBBEL 1: 7 Arc Va Tout og 5 Jackhammer.6. avd. DAGENS DOBBEL 2: 9 Mohita, 8 Echo Of Love og 5 Dom Toretto.

DD-FORSLAG: 6 REKKER1. løp: 5-7.
2. løp: 5-8-9.

V5-tips Momarken
STORT V5-FORSLAG: 432 REKKER 1. avd.: 8 Friggtor, 11 Turbin og 6 Nordby Balder.

2. avd.: 7 Arc Va Tout og 5 Jack-hammer.
3. avd.: Alle 12.
4. avd.: 7 Bossum Faksen, 2 Nat-tens Fyrste, 3 Gull Odin, 8 Veels Balder, 4 Monarken og 5 Ringstad Svarten.

5. avd.: 8 Veels Netta.
LITE V5-FORSLAG: 108 REKKER 1. avd.: 8 Friggtor, 11 Turbin og 6 Nordby Balder.

2. avd.: 7 Arc Va Tout og 5 Jack-hammer.
3. avd.: 9 Mohita, 8 Echo Of Love og 5 Dom Toretto.
4. avd.: 7 Bossum Faksen, 2 Nat-tens Fyrste, 3 Gull Odin, 8 Veels Balder, 4 Monarken og 5 Ringstad Svarten.

5. avd.: 8 Veels Netta.
DD-FORSLAG: 5 REKKER1. løp: 9.
2. løp: 1-2-7-9-10.
V5/DD-tips Forus, lunsjtr.

V5-FORSLAG: 400 REKKER 1. avd.: 7 Touch My Shadow, 4 Roberto Ry, 11 Cyrap og 9 Karon Beach.
2. avd.: 4 Urakas Gilbak.3. avd.: 6 Yeager Fern, 9 Joe Fra-zer, 7 Whatsofl ying, 10 Parabolica og 3 Love Joy.

4. avd. DAGENS DOBBEL 1: 9 Solør Svarten, 3 Kleppe Snigen, 11 Røster og 4 Bacchus Ø.K.5. avd. DAGENS DOBBEL 2: 2 Rush Hour, 1 Mocha Motiob, 9 Lucky Coral, 10 Silas Hovmand og 7 Touch Me Chili.

©
U
ni
ve
rs
um

TV 2 SPORTSKANALEN
18.30 DIVERSE
Superjenter: Veronica Kris-tiansen. I denne serien mø-ter vi flere av Norges bestekvinnelige idrettsutøvere.18.55 ISHOCKEY
GET-ligaen. Kongsvinger –Stavanger Oilers.

21.40 DIVERSE
2 mot 1: Camilla Herrem.

VIASAT SPORT
18.50 ISHOCKEY
Champions Hockey League.Storhamar – TPS Turku.01.05 ISHOCKEY
NHL. New York Rangers –Carolina Hurricanes.04.35 ISHOCKEY
NHL. Los Angeles Kings –Phoenix Coyotes.

VIASAT HOCKEY
17.25 ISHOCKEY
KHL. St Petersburg –Dynamo Moskva.

01.35 ISHOCKEY
NHL. Detroit – Dallas.04.35 ISHOCKEY
NHL. San Jose –
NY Islanders.

EUROSPORT
19.00 BASKETBALL
Eurocup. Gruppespill, 5.kamp: Galatasaray (Tyrkia)– Nizhny (Russland).

EUROSPORT 2
21.00 BASKETBALL
Eurocup. Herbalife GranCanaria Las Palmas (Spa-nia) – Reggio Emilia (Ita-lia).

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE

Innebandyspilleren Tobi-as Wendelstig er død. Han falt om på banen under en kamp for halvannen uke si-den. Gjelleråsen-spilleren sovnet inn på Rikshospita-let søndag kveld. Han ble 34 år. Den svenske utøveren fikk livreddende førstehjelp av lagkamerater og repre-sentanter for klubbens støt-teapparat etter at han kol-lapset forrige lørdag.   (NTB) 

INNEBANDY
Wendelstig  
er død

 åDOPINGSKANDALENMATS SLAASTAD BIRKELUND 
I går offentliggjorde verdens anti-dopingbyrå (WADA) en rapport om omfattende systematisk doping, korrupsjon og ødeleggelse av 1417 dopingprøver i Russland.

– Det er skuffende lesning. Men det er bra at WADA har tatt initiativ til denne typen undersøkelser. Det er høyest nødvendig å drive tilsynsarbeid av antidopingarbei-det, sier Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge.I 2009 inngikk Antidoping Norge et samarbeid med den ferske russiske anti-dopingorganisasjonen RUSADA, for å ut-vikle organisasjonen til å bli en effektiv dopingjeger.
Til arbeidet ble det bevilget 600.000 kroner fra Utenriksdepartementet. Man-dag kom det altså frem at RUSADA fort-satt har en lang vei å gå før russisk idrett blir ren.

– Hva tenker du om hvordan de 600.000 kronene er brukt?– Vi har gitt RUSADA råd og veiledning på hvordan de kan utvikle antidoping-arbeidet sitt. Det er gode råd, og god vei-ledning. De er godt kjent med hvordan et godt antidopingarbeid skal driftes. Det er ikke mangel på kunnskap om hvordan antidopingarbeid skal gjøres i Russland, sier Solheim.
– Likevel så skjer dette?– Det er skuffende at kunnskapen ikke er brukt til å bekjempe doping.Noe av informasjonen som har frem-kommet i rapporten er at dopingkon-trollører i RUSADA skal ha unnlatt å teste, samt at de har testet til andre tidspunkt 

enn det som er avtalt. I tillegg destruerte dopinglaboratoriet i Moskva 1417 doping-prøver da de ble advart om at WADA var på vei. Dette skal ha vært prøver fra flere idretter enn friidrett. Ifølge rapporten skal Grigorij Rodsjenko, sjefen for labra-toriet, ha mottatt penger – og krevd pen-ger – for å destruere disse prøvene.– Med tanke på bevilgning på de 600.000 kronene, er dagens avslø-ringer pinlige også for Antidoping Norge?
– Jeg syns ikke vi har noe å skamme oss over. Vi har gitt de gode råd. De vet hva de skal gjøre i antidoping-arbeidet sitt. Vi kan ikke kontrollere hva de gjør med sin kunnskap, sier Solheim.Rune Andersen, spesialrådgiver i Anti-doping Norge, sier at alternativet var å ikke gjøre noe.

– Hadde det ikke blitt gjort noe, så hadde det fortsatt med den gamle Sov-jet-måten. Det er en mye verre og dårli-gere løsning enn det som har vært til nå. Antidoping Norge er ikke et antikorrup-sjonsbyrå som har kompetanse til å be-kjempe korrupsjon. Vi har kompetanse på antidoping og vi må fortsette å gjøre det vi kan i det arbeidet. Vi må dele den kompetansen vi har med dem som tren-ger det, sier Andersen.

Antidoping Norge skulle lære oppRussland i antidopingarbeid.

«Skuffende  
at kunnskapen  
ikke er brukt til  å bekjempe doping»

Anders Solheim, daglig leder  i Antidoping Norge.  

kortet

Fordeler for
abonnenter

Learn2Ski – Spesialistenpå teknikk-kurs i langrennUlike kurssteder i Norge – Vintersesongen 2015/2016
Uansett hvilket nivå man befinner seg på – finner man et kurs som passer hos Learn2Ski. Fra nybegynner

og helt opp til elite. Tidligere toppløpere og topptrenere i langrenn har gått steget videre og er drillet på

formidling av teknikk overfor mosjonister på ulike nivåer. Blant instruktørene finner man blant annet:

Anette Bøe, Inger Helene Nybråten, Erling Jevne, Marthe Katrine Myhre, Marit Elveos og Siri Halle.
Learn2Ski-kursene: Klassisk-kurs • Skøytekurs • Stakekurs • Utforkurs
Kurssteder: Oslo, Asker, Bærum, Drammen, Nittedal, Jessheim, Tønsberg, Skien, Larvik, Vegårshei,

Kristiansand, Bergen, Gjøvik, Molde, Hamar, Elverom, Lillehammer, Sjusjøen, Venabygd, Hemsedal,

Blefjell, Oppegård, Fredrikstad, Geilo, Rauland, Kongsberg, Trondheim, Bodø, Tromsø, Alta.A-kortpris: kr 1.395,- / 1.710,-Uten fordelskort: kr 1.550,- / 1.900,- Kampanjekode: hgw2n3dFor bestilling ogmer info, telefon 992 39 650, info@learn2ski.no eller
se www.learn2ski.no og velg det kurset som passer for deg.Alle Aftenpostens abonnenter på papiravisen og digitale pakker, har A-kortet inkludert fra første dag.

Tilbudene gjelder for hele husstanden. Dersom du ikke finner ditt A-kort, kan du få det på din mobil ved å

sende SMS:A-kort til 1905. Ved behov for veiledning, kontakt vårt kundesenter på telefon 24 14 65 60.

Ny visuell profil
Antidoping Norge har utviklet seg mye de siste årene, både i 

form av antall ansatte sentralt og også når det gjelder virkeom-

råder og målgrupper. Gjennom 2015 ble det jobbet med ny strategi- 

plan og en ny organisasjonsplan, som trådte i kraft fra 1. januar 

2016. Som del av arbeidet med «nye» Antidoping Norge så vi det 

også som naturlig å vurdere Antidoping Norges visuelle profil.

Etter å ha hatt det samme symbolet siden 2003, dog med mindre 

justeringer, ble det vedtatt å endre symbol og visuelt uttrykk. 

Det nye symbolet er et likhetstegn som understreker budskapet 

i den nye visjonen: «REN TRENING. LIKE MULIGHETER». Det 

er også et symbol som brukes av WADA og flere andre nasjonale 

antidopingorganisasjoner.

Hovedlogoen er svart likhetstegn på blå bakgrunn og med hvite 

bokstaver. Men symbolet og navnetrekket vil også tas i bruk på 

andre måter med forskjellige variasjoner av de tre fargene. Den 

nye profilen framstår som tydelig, tydelig i form av symbol, farge 

og font. Vi har dessuten sikret oss en visuell profil med en variert 

«garderobe». Dette siste er viktig fordi Antidoping Norge spiller 

ulike roller i møte med ulike målgrupper. Spennet er stort fra å 

avsløre doping og påtale brudd på dopingbestemmelsene, til å 

drive forebyggende antidopingarbeid blant unge gutter og jenter.

Det ligger en grundig prosess bak den nye visuelle profilen, der vi 

har samarbeidet med designstudioet Cretalux. 

1

FELLES LØFT MOT DOPING
Trepartssamarbeid: Politi, treningssentre og Antidoping Norge

Si nei til doping

TRENRENT

har gjennomført grunnleggende
antidopingopplæring

LARS ANDREAS AAS

FULLFØRTE MODULER
Kosttilskudd

Helsekonsekvenser
Meldeplikt

Dopinglisten
Medisinsk fritak

Regelbrudd
Dopingkontrollen

Dato

Stiftelsen Antidoping Norge
Sognsveien 75F, N–0855 Oslo

Halvor H. Byfuglien
Kommunikasjonsleder 
Director of Communications

Mob + 47 900 91 291 
halvor@antidoping.no
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Forebyggende aktiviteter
Antidoping Norge vil være en drivkraft i det forebyggende anti-

dopingarbeidet, men er avhengig av at idretten selv ønsker å ta 

tak i problematikken. Vi har de senere årene sett at flere orga-

nisasjonsledd i idretten har forankret antidoping og verdiar-

beid som del av sine planverk, det være seg i særforbund, krets 

eller idrettslag. Norges idrettsforbunds tiltaksplan mot doping, 

med 49 konkrete tiltak, er i så måte et viktig bidrag. Vår rolle vil 

i så måte være å følge opp og bistå organisasjonen i å utføre det 

som er nedfelt i planene.

Foredrag/samtaler
Antidoping Norge har i mange år hatt et korps av foredrags-

holdere som dekker hele landet. Uten kostnader holder disse 

foredrag for organisasjonsledd i norsk idrett og for mange 

målgrupper utenfor den organiserte idretten. 

For stiftelsen er det viktig å kunne tilby et attraktivt og opp-

datert forebyggende program. Vi har gjennom de senere årene 

jobbet for å spisse foredragsholderprogrammet. I dette ligger det 

å sette opp ulike foredragsholdere mot spesifikke målgrupper. 

For å styrke det forebyggende arbeidet inn mot idretten ble det 

fra 1. januar 2015 gjort en organisatorisk endring. Driften av det 

forebyggende arbeidet har fram til da blitt fordelt ut på de ulike 

idrettsansvarlige. Fra 1. januar ble denne aktiviteten samlet i 

én stilling, med en egen rådgiver. Denne stillingen ble plassert i 

kommunikasjon- og samfunnsavdelingen. Med denne endring-

en opplever vi en større dedikasjon til det forebyggende arbeid-

et i idretten, og en tettere kontakt med foredragsholderne. Det 

ble i februar arrangert et eget fagseminar for foredragsholder- 

korpset vårt. Vi har i tillegg innført egne autorisasjonsprøver, 

som er tilpasset henholdsvis idretten og det som gjøres mot 

samfunnet for øvrig. Fra 2016 vil alt det forebyggende arbeidet 

i organisasjonen samlet i en avdeling, avdeling for forebygging 

og folkehelse.

Det ble i løpet av 2015 gjennomført 195 forebyggende tiltak i 

idretten. I tillegg har vi gjennomført foredrag for bl.a. Norges 

idrettsforbund, Olympiatoppen, idrettskretser og idrettsråd.  

130 av tiltakene er foredrag for utøvere og klubber. 48 av til- 

takene har vært for toppidrettslinjer og idrettsfagklasser.

Flere av tiltakene vi har gjennomført er etter at klubber selv har 

tatt kontakt fordi de opplever utfordringer i egen klubb. Vi har 

i disse tilfellene hatt tett dialog med klubbene, gått inn med 

konkrete forebyggende tiltak, og rådgitt klubbene om hvordan de 

kan håndtere saken. Utifra de tilbakemeldingene vi har mottatt, 

og oppfølgingen av disse klubbene i etterkant, opplever vi av at 

vår hjelp og tilstedeværelse har vært av stor verdi for klubben. 

Stand-aktivitet
Vi har i løpet av året hatt seks informasjonsstands på ulike  

idrettsarrangement. Standaktiviteten i 2015 har  vært knyttet 

opp til e-læringsprogrammet Ren Utøver, med quiz og premier. 

Vi tror en slik spisset stand er veien å gå da en helt generell 

informasjonsstand vies liten oppmerksomhet. I 2016 vil vi se 

på hvordan vi kan utvikle og standardisere standkonseptet 

ytterligere.
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TABELL 1: FOREDRAG I SÆRFORBUND/ORGANISASJONSLEDD

IDRETT TILTAK
TIL- 

HØRERE
IDRETT TILTAK

TIL- 
HØRERE

ANNEN ORG 5 127 NORGES FRIIDRETTSFORB. 2 44

FLERIDRETTSLAG 19 2064 NORGES HÅNDBALLFORBUND 7 177

IDRETTSRÅD 9 551 NORGES KAMPSPORTFORBUND 2 198

KRETS 8 1216 NORGES KICKBOXINGFORBUND 1 35

NORGES IDRETTSFORBUND 2 73 NORGES MOTORSPORTFORBUND 3 58

NORGES AMERIKANSKE  
IDRETTERS FORB.

10 464
NORGES ROFORBUND 1 8

NORGES RUGBYFORBUND 1 20

NORGES AKE- BOB-  
OG SKELETONFORB.

2 225
NORGES SEILFORBUND 1 20

NORGES SKIFORBUND 15 634

NORGES BANDYFORBUND 4 49 NORGES SKISKYTTERFORBUND 2 47

NORGES BASKETBALLFORBUND 2 60 NORGES SKYTTERFORBUND 1 22

NORGES BEDRIFTIDRETTSFORB. 1 3 NORGES SKØYTEFORBUND 3 49

NORGES BOKSEFORBUND 4 91 NORGES STUDENTIDRETTSFORB. 4 178

NORGES BORDTENNISFORBUND 1 10 NORGES STYRKELØFTFORBUND 1 5

NORGES BRYTEFORBUND 1 17 NORGES SVØMMEFORBUND 8 234

NORGES CYKLEFORBUND 1 53 NORGES VEKTLØFTERFORBUND 6 102

NORGES DYKKEFORBUND 1 14 NORGES VOLLEYBALLFORBUND 1 5

NORGES FOTBALLFORBUND 13 761 OLT 5 162

ORGANISERT IDRETT 147 7776

SKOLER – IDRETT

IDRETTSFAG 33 1967

TOPPIDRETT 15 451

SKOLER – IDRETT, TOTALT 48 2418

TOTALT 195 10194
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Rent Særforbund
Rent Særforbund er et tilbud Antidoping Norge har overfor 

særforbund som er del av Norges idrettsforbund (NIF). I sin egen 

tiltaksplan har NIF som ambisjon at alle særforbund skal være 

et Rent Særforbund. 

Rent Særforbund er ment å være verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid  

systematisk på agendaen. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap 

i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger 

som nedfelles i en plan. 

Antidoping Norge ønsker å være en pådriver og tilrettelegger slik at det utarbeides 

en plan som er tilpasset det enkelte særforbund. Vi strekker oss også langt for å bidra 

til at tiltak og aktiviteter kan bli gjennomført på en god måte. 

Tre nye særforbund har signert avtale i 2015. Dette er Norges Studentidrettsforbund, 

Norges Skøyteforbund og Norges Svømmeforbund. Vi er i god dialog med en rekke 

andre særforbund. Vi har jobbet tett med 12 andre forbund om utvikling av Rent 

Særforbund, og bistår forbundsstyrer og administrasjon betydelig i prosessen.  

Vi har hatt møte med totalt 19 særforbund, der fokus har vært forebyggende arbeid  

i deres idrett.

Parallelt med å rekruttere nye forbund, vil vi vurdere å revidere dagens konsept slik 

at dette ivaretar de utfordringer særforbundene møter på antidopingfeltet, og slik  

at vi sikrer aktivitet i henhold til planene som legges.

RENT SÆRFORBUND  
PR. 31/1215
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186 C
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281 C

50 % Black
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LINDA OLSEN LANSERTE 
NY REN UTØVER 1. JUNI

RENUTØVER
renutover.no

Nyttig, oppdatert og grunnleggende  
antidopingopplæring. 

For utøvere, trenere, ledere  
og støttepersonell. 

På mobil, nettbrett og PC/Mac. 

RENUTØVER er utviklet av  
Antidoping Norge i samarbeid  
med Anti Doping Danmark.

Dopingkontrollen

Dopinglisten

Helsekonsekvenser

Kosttilskudd

Medisinsk fritak

Meldeplikt

Regelbrudd 

Rent Idrettslag
Rent Idrettslag har vist seg å være en enkel og nyttig måte for 

idrettslag og klubber til å øke bevisstheten omkring antidoping. 

Programmet kan enten gjennomføres av idrettslagene på egen 

hånd, eller gjennom at en representant fra Antidoping Norge 

kommer for å veilede idrettslaget gjennom prosessen.

Idrettskretser og særforbund oppfordrer «sine» klubber og lag til å utarbeide en anti-

dopingpolicy gjennom å ta i bruk konseptet. Nærmere 900 idrettslag var ved utgangen 

av året registrert som Rent Idrettslag, 136 av disse gjennomførte prosessen i 2015.  

74 idrettslag har også vært gjennom re-sertifiseringen som må gjøres etter tre år. 

Det er gjort lite med Rent Idrettslag-konseptet siden det ble lansert for snart ti år 

siden. I 2016 ønsker vi å se på en revidering også av dette konseptet.

Ren Utøver
Antidoping Norge utviklet første versjon av e-læringsprogrammet 

Ren Utøver i 2008. Programmet har vært en suksess, på flere måter. 

Med over 15.000 brukere nasjonalt og over 60.000 brukere inter-

nasjonalt siden lanseringen. 

Programmet ble oversatt til en lang rekke språk og tatt i bruk av nærmere 20 nasjonale 

antidopingorganisasjoner og internasjonale særforbund.

Vi har likevel over tid sett et behov for å revidere, oppdatere og modernisere programmet. 

Med nytt internasjonalt antidopingregelverk fra 1. januar 2015, mente vi det var riktig 

timing å gjøre noe. Innledningsvis i dette arbeidet gjorde vi en vurdering av andre utøver-

program, samt at vi sparret med NIFs utøverkomite. 

1. juni 2015 lanserte vi et helt nytt Ren Utøver, utviklet i samarbeid med Anti Doping 

Danmark. Det nye programmet er oppdatert i henhold til regelverk og mer moderne i sin 

form. Gjennom sju korte moduler gis utøvere og ledere en grunnleggende opplæring.  

På sju måneder i 2015 ble programmet tatt i bruk av over 4000 brukere og fullført i 

sin helhet av 2900 brukere. Dette er tall vi er svært fornøyd med, og med en gjen-

nomføringsgrad på denne type program som er svært høy. Det er samtidig gledelig 

å registrere at flere organisasjoner tar i bruk det nyutviklede Ren Utøver. I tillegg til 

danskene er programmet tatt i bruk i Sveits, Sverige og av Det internasjonale volley-

ballforbundet (FIVB).
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Ren Skole
Skoleportalen renskole.no ble lansert 

første gang høsten 2010. Skoleportalen er 

siden oppdatert, først i 2014 med innslag 

fra holdningskampanjen Ærlig talt og med 

oppdaterte undervisningsopplegg, og så i 

2015 med ny Ren Utøver.

Ren Skole har i 2015 hatt i overkant av 1400 brukere, der ca. 500 

personer har gjennomført hele programmet. Tallene de senere 

årene viser at et eget skoleprogram har et godt potensiale,  

men vi ser behov for å gjøre en skikkelig revidering av  

programmet i 2016. 

Meldepliktutøvere
Antidoping Norge er opptatt av å lytte til og ha en god dialog 

med topputøverne. I 2015 har det vært gjennomført samtaler 

mellom ansatte i Toppidrettsavdelingen og meldepliktutøvere og 

landslag, samt personer i deres støtteapparat, i orientering, lang-

renn og skøyter. Disse samtalene oppleves som meget nyttige. 

Antidoping Norge har videre en god dialog med Utøverkomiteen. 

Som nevnt over, er komiteen blant annet brukt som sparrings-

partner med tanke på utvikling av nytt e-læringsprogram.

Medisinsk personell
Det ble arrangert to antidopingseminarer rettet mot idretts- 

medisinsk støtteapparat i 2015, i august og desember. 

Dette er et seminar som er obligatorisk for leger, fysioterapeuter 

og manuellterapeuter som skal autoriseres til å jobbe innenfor 

idretten på det medisinske området. I tillegg har ledere og  

trenere, samt nyansatte i Antidoping Norge deltatt på kursene. 

Kursinnholdet ble gjennomgått og oppdatert i 2015. Som del av 

denne gjennomgangen har det blitt satt betydelig større fokus 

på den rollen som medisinsk støttepersonell har i sin hverdag  

ut mot idretten, og hvordan de skal kunne vurdere og forholde 

seg til antidopingrelaterte problemstillinger.
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Antidoping Norge har en sterk posisjon internasjonalt og norsk idrett har lang tradisjon for å bidra i utviklingen av  
det globale antidopingarbeidet. I strategiperioden 2012–2015 har Antidoping Norge lovet å påvirke utviklingen av  
det internasjonale antidopingarbeidet. 

Vårt overordnede mål i 2015 har vært å bidra til at norske utøvere 

kan kjempe om edelt metall under like forhold. I det interna- 

sjonale arbeidet har vi derfor særlig prioritert betydningsfulle 

idrettsnasjoner og særforbund med norske utøvere på høyt 

internasjonalt nivå. 

Antidoping Norge og IOC har inngått en avtale der Antidoping 

Norge skal bistå det nasjonale antidopingorganet i Brasil, ABCD, 

med utvikling og iverksettelse av antidopingarbeidet i forkant  

av OL i 2016. 

Antidoping Norge deltar jevnlig på nasjonale/ internasjonale  

seminarer og møter som et middel for å øke kunnskap og ut- 

veksle erfaring med relevante aktører i feltet. 

Internasjonale konvensjoner og avtaler
Daglig leder i Antidoping Norges har i 2015 hatt ledervervet i 

Kontrollgruppen for Europarådets antidopingkonvensjon.  

Norges mål for de kommende to år har vært at idretten og anti-

dopingarbeidet skal styrkes gjennom økt fokus på menneske- 

rettighetene. Arbeidet har fokusert på demokrati og menneske-

rettigheter, samarbeid med toll og politi, i tillegg til Europarådets 

viktig rolle som tilsynsorgan.

Antidoping Norge tok initiativet til å arrangere er internasjonalt 

juridisk seminar i Oslo med mål om bevisstgjøring for uavheng-

ige og åpne domstoler i dopingsaker innenfor idretten, i tråd 

med menneskerettighetene.  Europarådet, WADA og Antidoping 

Norge var vertskap for seminaret, med over 100 representanter 

fra doms- og appellorganer i idretten fra over 30 land. Seminaret 

hadde et høyt faglig nivå og fikk gode tilbakemeldinger. 

Gjennom det praktiske arbeidet bidrar Antidoping Norge til at 

Norge etterlever de internasjonale konvensjonene og bistår  

Kulturdepartementet med deltakelse på internasjonale møter.  

På CAHAMA-møte i Polen ble det utarbeidet et mandat for Euro-

pas representant i WADAs styrende organ.

Norge gjennom Kulturdepartementet er med i «The Interna-

tional Anti-Doping Arrangement» (IADA) og Antidoping Norge 

bistår Kulturdepartementet med sitt sekretariat for 2015–2016.  

Sør-Afrika trakk seg fra samarbeidet i 2015. Årets møte ble av-

holdt i København. Mange av landene har representanter i  

sentrale organ hvor prinsipielt viktige vedtak blir fattet.  

IADA-samarbeidet ble omtalt som et uformelt organ hvor  

diskusjoner om videre planer og prinsipielle tema kunne  

diskuteres og gi rom for videre strategiske føringer. 

Samarbeid med WADA 
Antidoping Norge ønsker å påvirke Verdens antidopingbyrå 

(WADA) til å befeste sin posisjon som tilsynsorgan. Det er ikke 

noe annet organ på verdensbasis som kan overvåke at doping-

bestemmelsene følges opp i land og idretter. Antidoping Norge 

har bistått Kulturdepartementet med tidligere statsråd Thorild 

Widveys WADA-verv i forkant og under WADAs ExCo-møter.

 

Antidoping Norge har lang erfaring i å bistå andre land med 

opprettelse av egne nasjonale antidopingorganisasjoner og 

antidopingprogram i tråd med WADC. Antidoping Norge leder 

en arbeidsgruppe opprettet av WADA som skal se nærmere på 

hvordan andre nasjoner kan bistå land i etablering av egne 

nasjonale antidopingorganisasjoner og utvikle og iverksette 

egne nasjonale antidopingprogram.

Antidoping Norge har også fornyet avtalen om prøvetaking på 

vegne av WADA, og har deltatt på WADAs årlige symposium i 

Lausanne. 

4  INTERNASJONALT
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Samarbeid med nasjonale antidopingorganisasjoner
Samarbeid og løpende dialog med nasjonale antidopingorganisasjoner er viktig, både 

for å påvirke og utvikle andre, men også for å hente ny kunnskap og erfaring for å 

styrke egen organisasjon.  Det har vært avholdt møter med flere nasjonale antido-

pingorganisasjoner blant annet med det spanske antidopingbyrået AESPD, det tyske 

antidopingbyrået NADA og det danske antidopingbyrået ADD for erfaringsutveksling 

og nettverksbygging.

Antidoping Norge er medlem av iNADO som er opprettet som et viktig talerør for 

antidopingorganisasjoner og har deltatt på deres seminar og webinarer for å bidra til 

kompetanseoverføring og erfaringsutveksling mellom medlemmene.  

Tyrkia
Antidoping Norge inngikk en avtale om å bistå det nylig opprettede tyrkiske NADO 

med et mål om at Tyrkia skal ha et velfungerende NADO, med oppdaterte og gode an-

tidopingprogram i tråd med krav i WADC 2015 og internasjonale standarder. Prosjek-

tet er planlagt å pågå i tre år og Antidoping Norge har prosjektledelsen. Prosjektet er 

selvfinansierende. Det er avholdt to møter i prosjektet med sterk fokus på strukturen 

av antidoping arbeidet i Tyrkia og på operative antidoping oppgaver nødvendige for å 

planlegge og gjennomføre gode antidopingprogram.  

Russland
Som en konsekvens av WADAs granskning av antidopingarbeidet i Russland ble 

RUSADA og Russland erklært «non-compliant» til WADC, og RUSADA kan ikke gjen-

nomføre kontroll og påtale. Det er ikke inngått videre samarbeid i 2015. 

Kina 
Samarbeidet mellom Norge og Kina har pågått uavbrutt siden 1990-tallet. Antidoping 

Norge og CHINADA har planlagt møter i og utenfor Kina og Norge og det er lagt ned 

mye arbeid i å få til en enighet og ytterligere samarbeide gjennom en ny bilateral 

avtale.  Den politiske situasjonen mellom Norge og Kina har forhindret visum til våre 

kinesiske kollegaer for bilaterale formål.

Kenya 
Kenya er en betydelig idrettsnasjon, særlig innenfor friidrett.  Antidoping Norge 

har i lengre tid arbeidet for å kunne bistå Kenya med å bygge opp en egen antido-

pingorganisasjon. Samarbeidet mellom Antidoping Norge, CHINADA, WADA og 

«the Anti-Doping Agency of Kenya» (ADAK), samt de kenyanske myndigheter har 

som mål å kunne bidra til å videreutvikle antidopingarbeidet i Kenya.  To møter 

BÅDE NIF OG DET INTER- 
NASJONALE FRIIDRETTS-
FORBUNDET (IAAF) VAR  
MED PÅ MØTENE I OSLO.

BESØK AV SPANIAS  
ANTIDOPINGBYRÅ.
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JANUAR
15/1 København: Møte initiert av WADA, samarbeid mellom anti-

dopingorganisasjoner, toll og politi.

28/1–30/1 Kenya: Prosjektmøte for å bistå Kenya med å etablere 

og utvikle et antidopingprogram. 1-årig samarbeidsavtale mellom 

WADA, Kenya, Norge og Kina underskrives.

FEBRUAR
26/2-28/2 Rio de Janeiro: IOC har engasjert Antidoping Norge for 

å bistå Brasil med implementering av antidopingarbeid i forkant 

av OL i Rio i 2016. 

MARS
23/3–26/3 Lausanne: Deltar på iNADOs generalforsamling og 

workshop, og WADAs symposium.

APRIL
15/4–17/4 Tyrkia: WADA, Tyrkia og Norge underskriver en 3-årig 

samarbeidsavtale for å bistå Tyrkia med etablering og utvikling 

av et antidopingprogram. 

9/4–10/4 Polen: Daglig leder i Antidoping Norge, som har leder-

vervet i kontrollorganet i Europarådet, deltar på Europarådsmøte.

MAI
12/5–13/5 Montreal: Rune Andersen deltar og leder WADAs  

NADO-møte. 

JUNI
8/6 Oslo: Besøk av den spanske antidopingorganisasjonen AESPD 

for å snakke bl.a. om forebyggende arbeid og etterforskningsarbeid.

9/6-12/6 – Oslo: En kenyansk delegasjon på sju representanter 

ledet av ministeren for idrett-, kultur- og kunst, Dr. Hassan Wario 

Arero, kommer til Norge for å delta på et prosjektmøte. CHINADA 

og WADA deltar også. 

JULI
Kenya: På vegne av IAAF gjennomfører Antidoping Norge og 

Anti-Doping Agency of Kenya (ADAK) et fellesoppdrag om testing 

der ca. 30–35 kenyanske utøvere blir testet.

AUGUST
27/8–28/8 Montreal: Spesialrådgiver deltar på et TDSSA Expert 

Group-møte.

30/8–1/9 Oslo: I samarbeid med Europarådet og WADA, er Anti- 

doping Norge vertskap for et juridisk antidopingseminar, rettet 

mot dom- og appellinstanser i Europa. Mer enn 100 deltakere.

SEPTEMBER
2/9–3/9 København: Flere representanter deltar på et interna- 

sjonalt seminar om etterretning knyttet til testing. 

7/9–8/9 Polen: Daglig leder og spesialrådgiver deltar på  

CAHAMA-møte.

15/9 København: Arrangerer IADA-møte i København. Norge  

har sekretariatet i 2015–2016. 

16/9 København: Daglig leder og spesialrådgiver deltar på WADAs 

ExCo-møte.

21–23/9 Helsinki: Deltar på et WADA-seminar om etterretning 

nordisk møte og  NAPMU-møte.

23/9 Nyon: Daglig leder deltar i UEFAs antidopingpanel. 

24/9 Aalborg: Daglig leder deltar på Nordisk Idrettsmøte i regi  

av Nordisk Råd.

24/9–25/9 Helsinki: Flere representanter deltar på Nordisk  

seminar om AAS i Finland. 

OKTOBER
2/10–3/10 Ottawa: Leder av Kunnskapssenteret deltar på et  

forebyggingsseminar.

2/10–5/10 Virginia: Deltar på seminar med tittel «Designing an 

Effective Deterrence Program» i regi av USADA. 

6/10–7/10 London: Deltar på WADA-møte om informasjonsinn-

henting og etterforskning.

8/10–9/10 Oslo: Vertskap for et Workshop om Intelligence &  

Investigations, med representanter fra flere Europeiske NADOer,  

i tillegg til USADA, WADA og CADF.  

12/10–13/10 Kypros: Møte i regi av Europarådet. Et koordinerings-

møte og et T-DO compliance expert group møte. 

14/10–15/10 Tyrkia: Prosjektmøte.

29/10–30/10 Paris: Spesialrådgiver deltar på møte i regi av UNESCO.

NOVEMBER 
2/11–3/11 Qatar: To representanter deltar på et ABP-seminar.

9/11–10/11 Strasbourg: Daglig leder og spesialrådgiver deltar på 

Monitoring Group-møte og CAHAMA-møte i regi av Europarådet. 

12/11–13/11 Oslo: Besøk av WADA ifm. opplæring i ADAMS. 

16/11 Colorado Springs: Daglig leder deltar på iNADO-møte og 

15-års markering for USADA.

17/11–18/11 Colorado Springs: Daglig leder og spesialrådgiver 

bistår Kulturminister Thorhild Widvey på WADA ExCo og  

Foundation Board møter.

DESEMBER
16/12–18/12: Spesialrådgiver deltar på et CADF-møte.

INTERNASJONAL REPRESENTASJON 2015 (et utvalg) 
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ble avholdt i henholdsvis Nairobi og Oslo med fokus på an-

tidopingstrukturen i Kenya, samarbeidet med den regionale 

antidopingorganisasjonen (RADO Zone V), og overføring 

av kompetanse og kunnskap til personell i den kenyanske 

NADO.  Prosjektet har vært finansiert av andre midler enn 

spillemidler til idrettsformål.  

På vegne av IAAF gjennomførte Antidoping Norge et kontroll- 

oppdrag med bruk av både ADAK og RADO Zone V personell i 

Kenya som dermed også inkluderte opplæring av kenyanske 

dopingkontrollører. 

Nordisk samarbeid
Antidoping Norge deltok på nordisk møte i Finland som 

en del av det nordiske samarbeidet som også inkluderte ett 

arbeidsmøte om forebyggende antidopingaktivitet.  

Finland var også vertskap for en nordisk konferanse om ana-

bole androgene steroider med deltagelse fra Antidoping Norge. 

Et NAPMU symposium ble arrangert i København i  

begynnelsen av september hvor alle nordiske land deltok  

og Antidoping Norge deltok på et nordisk idrettsmøte i regi 

av nordisk råd, i Aalborg. 

Samarbeid med internasjonale særforbund 
De internasjonale særforbundene er aktører i antidoping-

arbeidet som det er viktig å samarbeide med spesielt for 

å sikre en profesjonell gjennomføring av antidopingpro-

grammene. Antidoping Norge har hatt en god dialog med 

«Cycling Independent Reform Commission» (CIRC) som ble 

nedsatt av UCI i etterkant av avsløringene i sykkelsporten. 

Ledere i Antidoping Norge har blitt valgt inn i henholdsvis 

styret i den UCI opprettede antidopingorganisasjonen CADF, 

og som medlem i UEFAs antidopingpanel.WADA OG CHINADA DELTOK PÅ MØTER I  
OSLO DA TEMA VAR UTVIKLINGEN AV  
KENYAS ANTIDOPINGARBEID.
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Forsknings- og utviklingsarbeidet har av ressursgrunner ikke blitt prioritert i de senere årene fra Antidoping Norge. 
Da tilskuddet for 2014 økt, ble det inngått en forskningsavtale med Norges idrettshøgskole i juni samme år for å styrke 
forskningsarbeidet. Vi så behov for å tenke nytt med tanke på å legge til rette for antidopingforskning. 

Norges idrettshøgskole, som både er en utdanning- og forsk-

ningsinstitusjon, ble valgt til å administrere forskningsporte- 

føljen for å fremme en helhetlig og langsiktig satsning på forsk-

ningsprosjekter med relevans for antidopingarbeidet. Norges 

Skiforbund er også bidragsyter til dette samarbeidet. 

Samarbeidet skal sikre en faglig bredde i forskningsprosjekter 

som gis økonomisk støtte slik at ulike fagtradisjoner, metoder og 

problemstillinger inkluderes. Eksempelvis vil medisinsk, fysio-

logisk, samfunnsvitenskapelig og juridisk rettet forskning være 

svært relevant i antidopingarbeidet.

 

Antidoping Norge deltar i styringsgruppen for samarbeidet, 

og det har siden oppstarten blitt behandlet 16 søknader. Det er 

totalt blitt gitt 605.000 kroner i tilskudd fordelt på åtte prosjekter 

så langt. Flere søknader har blitt vurdert til å ikke tilfredsstille 

kravene fremstilt i utlysningen, og har derfor ikke fått innvilget 

sin søknad. 

Antidoping Norge vurderer det dithen, at det til nå har vært for 

få søkere totalt sett til disse forskningsmidlene. 

 

For å nå målet om å styrke forskningsarbeidet innen antidoping, 

vil Antidoping Norge etablere et internt forsknings- og evalue-

ringsforum. Forumet skal bidra til å intensivere promoteringen 

av forskningsmidlene, og videre skissere relevante problem- 

stillinger som kan være aktuelle å jobbe videre med for ulike 

forskningsmiljøer/-institusjoner. Forumet skal også rette fokus 

mot områder av virksomheten som det kan være hensiktsmessig 

å evaluere. 

 

Dette kan være evalueringer av så vel spesifikke tiltak som hele 

prosjekter/konsepter. 

Følgende prosjekter har mottatt støtte i 2015:

• Norges idrettshøgskole: Effect of caffeine ingestion on  

endurance performance, cardiac troponint and creatine 

phosphokinase-MB 

• Norges idrettshøgskole: Verdier og holdninger til antidoping

• Norges idrettshøgskole: Kommunikasjon om doping blant 

lovende idrettsutøvere

Utvikling av det forebyggende arbeidet
Antidoping Norge ser det som sin oppgave å kunne tilby opp- 

daterte og attraktive forebyggende programmer.  

Sommeren 2015 lanserte vi en ny utgave av e-læringsprogrammet 

Ren Utøver. Programmet ble utviklet i samarbeid med Anti- 

doping Danmark. Les mer om selve programmet under kapittel 3 

i denne rapporten.

Utvikling av driftsoppgaver
Antidoping Norge tok i bruk et nytt idrettskontorsystem våren 

2015. Vi ser etter noen måneders bruk at vi har behov for å støtte 

oss på et annet saksbehandlingssystem, og tar i bruk Public360 

online i starten av 2016. 

5  FORSKNING OG UTVIKLING 
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1. INNLEDNING
Kroppsidealet har beveget seg i en retning som kan være 

uoppnåelig for mange gutter og jenter. I tråd med dette oppgir 

mange unge å være misfornøyd med egen kropp. Enkel tilgang 

på ulovlige stoffer og mangelfull kunnskap om konsekvenser av 

dopingbruk bidrar til at unge velger å bruke ulovlige og helse- 

skadelige dopingpreparater som en snarvei til drømmekroppen. 

Rekordstore beslag av dopingmidler gjort av Tollvesenet i inne-

værende år tyder på et betydelig og voksende nasjonalt marked. 

Store rettsaker og medieoppslag den siste tiden bekrefter at doping-

bruk er assosiert med kriminalitet og kriminelle nettverk. Politiet 

frykter kroppsfiksering og voksende fitnessmiljø vil avle flere krimi-

nelle. Forskning og rapporter fra helsevesenet viser at dopingbruk 

kan være assosiert med svært alvorlige helseproblemer. 

Antidoping Norge har ønsket og er de senere årene gitt mulighe-

ten til å trappe opp sitt arbeid mot doping som samfunnsproblem. 

I St. Meld. 19 (2014–2015) sier Regjeringen klart at de ønsker å styr-

ke arbeidet mot doping som samfunnsproblem. Vi betrakter dette 

som en naturlig videreføring av Meld. St. 30 Se meg – alkohol-nar-

kotika-doping (2011–2012) og lovforbudet mot bruk, besittelse og 

erverv av doping i 2013. Vi mener det er viktig å formidle at trening 

skal være sunt og helsefremmende, og motvirke en trend hvor fo-

kus på utseende og kropp kan bli inngangsporten til dopingbruk.  

Parallelt med forebyggende arbeid mot ungdom opplever vi en 

sterk økning i antall henvendelser fra yrkesgrupper fra politi, 

helse, utdanning og kriminalomsorg. Henvendelsene gjelder 

konkrete tilfeller av dopingbruk lokalt eller generelle ønsker  

om målrettet kunnskapsheving. 

Doping blant unge er ikke begrenset til byene. Gjennom vårt 

nasjonale forebyggende program for treningssentrene, Rent 

Senter, mottar vi ukentlig bekymringsmeldinger om dopingbruk 

fra hele landet. Sammen med treningssentrene ønsker Anti- 

doping Norge å bygge tydelige holdninger, både blant ansatte og 

medlemmer. Virksomheten som beskrives under Kunnskapssen-

teret er finansiert gjennom to ulike tilskudd fra Helsedirektoratet; 

driftstilskudd til drift og utvikling av stiftelsens kunnskapssenter 

og prosjekttilskudd til Lokal mobilisering mot doping, som består 

av samarbeidsprosjekter med kommuner og fylkeskommuner.

Kunnskapssenteret ble i 2015 finansiert gjennom et driftstil- 

skudd på kroner 3 100 000. Senteret utvikler blant annet fore-

byggende programmer mot utvalgte målgrupper, inkludert 

programmer for politi- og tollmyndigheter, skoler, helsevesen og 

treningssentre. Senteret utvikler informasjonsmateriell og arr- 

angerer større og mindre seminarer. Senteret tilbyr også skredder- 

sydde foredrag på bestilling til bestemte målgrupper. Senteret 

betjener hele landet. Programmer og verktøy som utvikles av 

senteret gjøres tilgjengelig for fylkeskommuner og kommuner 

som deltar i Lokal mobilisering mot doping. 

Lokal mobilisering mot doping er stiftelsens forebyggende  

programmer for kommuner og fylkeskommuner. 

 

Programmet ble i 2015 finansiert gjennom et prosjekttilskudd 

på kroner 1 215 000. I tillegg bidrar deltakende fylkeskommuner 

med en egenandel. Frivillige antidopingnettverk ble avsluttet i 

2014, men har tidligere vært en del av porteføljen finansiert av 

prosjekttilskuddet. 

2. POLITI, TOLL, FORSVAR OG  
KRIMALOMSORG
Etter at lovendringen trådte i kraft i 2013 opplever vi større  

oppmerksomhet rundt problematikken fra politiet og økt  

etterspørsel om kunnskap og kompetanse fra Antidoping  

Norge. Kunnskapssenteret tilbyr tilpasset opplæring til politi, 

toll og forsvar om bruk, omsetning og smugling av doping-

midler, herunder kunnskap om dopingpreparater, eksempelvis 

Flere faktorer peker i retning av at dopingbruk er et voksende helseproblem blant ungdom. I løpet av ungdomstiden endres 
treningsvaner og begrunnelse for å trene. Motivasjonen for å trene oppgis ofte å være forbedret utseende. 

6  KUNNSKAPSSENTERET 
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klassifisering av nye stoffer, preparatnavn, virkestoffer, bruks-

område og utseende.  

Antidoping Norge har samarbeidsavtaler med Toll- og avgiftsdi-

rektoratet, og Politidirektoratet. Videre har Antidoping Norge et 

utstrakt internasjonalt nettverk og samarbeid med organisasjoner 

som Interpol, World Anti-Doping Agency (WADA) antidopingbyrå 

(WADA) og World Customs Organization (WCO). Antidoping Norge 

innehar påtale- og tollfaglig kompetanse og benytter denne kompe-

tansen til å bistå personell i pågående saker eller etterforskninger.  

Opplæring av politi, toll og forsvar
Politihøgskolen har som utdanningsinstitusjon valgt å legge 

inn opplæring i antidopingarbeid som en del av sin grunn- 

utdanning. I 2015 ble det avholdt totalt fem foredrag på Politi-

høgskolen studiesteder i Oslo, Bodø, Kongsvinger, Stavern.

Det ble arrangert en rekke seminarer utelukkende for politi, toll 

eller forsvar. I tillegg er disse yrkesgruppene ofte deltakende i 

nettverk innenfor Lokal mobilisering mot doping (s. 57).

Trepartssamarbeid: forebygging i  
ungdoms- og treningsmiljøer
Vi opplever stor etterspørsel fra lokalt politi, som i samarbeid med 

treningssentre og kommunale representanter ønsker å styrke 

arbeidet mot doping. Som en følge av dette ønsker vi å utvikle en 

veiledning for good practice som tar for seg hvordan en kommune 

kan få i gang et slikt arbeid i samarbeid med Antidoping Norge. 

Det er formalisert et samarbeid mellom Antidoping Norge,  

politiet og treningssenter følgende steder: Manglerud bydel 

(Oslo), Askøy og Sotra (Hordaland) og Lørenskog (Akershus).  

Det er i tillegg en prosess på å få i stand tilsvarende samarbeid 

seks andre steder i landet.

Bistand til kriminalomsorgen
Kriminalomsorgen er en viktig arena for forebyggende arbeid. 

Mange av de innsatte har selv erfaring med dopingbruk eller 

har konkrete planer om bruk når dommen er ferdig sonet. Noen 

erkjenner åpent at bruk av prestasjonsfremmende dopingmidler 

var en medvirkende grunn til at de begikk kriminalitet. I forbin-

delse med foredrag for innsatte har det fremkommet indika- 

sjoner på at noen også bruker doping under soning. Dette kan 

medføre en stor helsemessig risiko for personen selv, medfanger 

og ansatte. Ansatte i fengslene oppgir at de har begrenset kunn-

skap om doping og konsekvenser av bruk.

Vi har på bakgrunn av overnevnte tilbudt foredrag til kriminal- 

omsorgen. Satsingen mener vi har vært en suksess. 

 

I 2015 har vi hatt totalt 12 arrangementer rettet mot kriminal- 

omsorgen for totalt 390 personer. Seks av disse var i ordinære feng-

sler (Arendal fengsel, Bjørgvin fengsel, Sem fengsel,  

Stavanger fengsel, Trondheim fengsel), mens resterende var  

for kriminalomsorgen i frihet. Vi har også avholdt et kunnskaps-

hevende miniseminar under et nasjonalt møte for helse- 

tjenesten i kriminalomsorgen. Under fengselsbesøkene legges det 

ofte opp til faglig diskusjon med en mindre gruppe innsatte, gjer-

ne en rusmestringsenhet eller tilsvarende, for deretter å avholde 

et tradisjonelt kunnskapshevende foredrag for ansatte i fengselet. 

Forsvar
Det er holdt enkeltstående foredrag i militære leire og på for- 

svarets høgskole. Vi ser på muligheten for et utvidet samarbeid 

om utdanning av personell i Forsvaret fra 2016. 

3. FOLKEHELSE
I Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og 

muligheter er Antidoping Norges arbeid for helsefremmende og 

dopingfrie trenings- og ungdomsmiljø viet god plass. I stortings-

meldingen går regjeringen inn for å styrke Antidoping Norges 

arbeid mot doping som samfunnsproblem. 

Det er fortsatt vår oppfatning at mange helsearbeidere innehar li-

ten kompetanse og bevissthet omkring doping. Antidoping Norge 

ser på det som sin rolle å være en ressurs for de som ønsker å opp-

datere seg på feltet. Vi ser også stadig etter samarbeidsrelasjoner 

som kan heve kunnskapen om tematikken blant nye målgrupper.
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TABELL 1: KUNNSKAPSHEVENDE SEMINAR FOR POLITI, TOLL OG FORSVAR I 2015

MÅLGRUPPE SEMINAR ANTALL TILHØRERE

POLITI 5 175

TOLL 1 30

FORSVARET 3 192

Behandlingsveileder 
Antidoping Norge har deltatt med en representant i en ekspert-

gruppe koordinert av Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) 

ved Oslo Universitetssykehus. Gruppen har avholdt flere møter 

og sammen utviklet en håndbok for helsepersonell som foku- 

serer på kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling  

av brukere av anabole androgene steroider. Håndboken ble  

lansert av TSB på forsommeren. 

Overføring av Dopingtelefonen
Gjennom flere møter med Hormonlaboratoriet, Oslo Univer-

sitetssykehus og Helsedirektoratet er det nå enighet om en 

virksomhetsoverdragelse av Dopingtelefonen til Antidoping 

Norge fra 1. januar 2016. Dopingtelefonen bidrar til å styrke  

stiftelsens informasjonsarbeid mot brukere, pårørende og  

aktuelle yrkesgrupper. 

Nettkurs for leger
Antidoping Norge har gjennom 2015 jobbet sammen med  

Legeforeningen for å utvikle et e-læringsprogram for leger.  

Kurset godkjennes av legeforeningen med tre tellende timer  

for seks spesialiteter. Nettkurset lanseres i 2016. 

Opplæring for helsepersonell
Antidoping Norge mottar henvendelser fra helsepersonell som 

ønsker opplæring i doping og antidopingarbeid. I 2015 gjennom- 

førte vi 16 foredrag for i overkant av 1500 personer i denne yrkes-

gruppen. Foredragene har for eksempel vært på behandlings-

senter, på lokale oppvekstkonferanser, tverrfaglige samlinger, 

utekontakt og sanitetsforeninger.

Fylkeskommunale samarbeidsprosjekte
Folkehelsearbeid er et viktig satsingsområde innenfor Lokal  

mobilisering mot doping. Aktivitet for helsepersonell i fylker 

med samarbeid kommer i tillegg til tallene oppgitt i forrige av-

snitt og er beskrevet under Lokal mobilisering mot doping (s. 57).

4. KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON
Doping som samfunnsproblem har fått økt oppmerksomhet.  

Her er det mulig å peke på flere årsaker. Det nye lovforbudet fra 

1. juli 2013 er en åpenbar forklaring. Det er også grunn til å tro at 

ADNO har vært en sterk bidragsyter til å sette temaet på agen-

daen på en ny måte. Gjennom blant annet økt foredragsaktivitet 

har vi nådd ut til nye målgrupper. Med økende tilskudd fra helse- 

myndighetene har vi fått mulighet til å trappe opp arbeidet. 

Dette har igjen gitt økt oppmerksomhet i offentligheten.

Nettside
Vi har et økt fokus på å regelmessig presentere og linke til rele- 

vante nyhetssaker og ny forskning på Antidoping Norges nettsider 

og i sosiale mediekanaler. Vi etablerte i 2014 et nettbasert ekspert-

panel som tar imot og besvarer henvendelser. Panelet består av 

fagpersoner fra Antidoping Norge, men vi har også knyttet til oss 

eksterne. Interessen rundt panelet har vært mindre enn forventet. 

Vi mottar imidlertid mange henvendelser som ikke går direkte til 

panelet. Disse besvares og følges opp individuelt. Flere spørsmål 

og svar egner seg imidlertid godt til publisering gjennom panelet 

og vi antar at de ofte kan være av allmenn interesse. Det vil derfor 

etterstrebes at flere av henvendelsene vi mottar kanaliseres via 

vår spørretjeneste og ut på nettsiden. Vi ser nå denne tjenesten i 

sammenheng med Dopingtelefonen.
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Informasjonsmateriell
Vi har i 2015 ferdigstilt en brosjyre med navnet Ren Trening. Brosjyren inneholder enkle treningsråd, grunnleggende forståelse om 

ernæring, kosttilskudd og informasjon om dopingmidler. Hensikten med brosjyren å øke den generelle kunnskapen om trening som et 

alternativ til dopingbruk, og har et bredt nedslagsfelt. Vi ser at det kan være lett å ty til pekefingeren i informasjonsarbeidet om doping, 

men vi tror det i økende grad er viktig å peke på alternativet til dopingbruk for å oppnå ønskede resultater; riktig og god trening over tid.

Vi har hatt svært god respons på brosjyren, og den har på et halvår blitt distribuert ut i et opplag på 6000 eksemplarer. Brosjyren er blant 

annet blitt sendt ut til folkehelsekoordinatorer i alle norske kommuner og til SLT-rådgivere over hele landet. 

Media
Det er stor interesse for doping som samfunnsproblem i mediene, både i riksdekkende medier og på regional og lokalnivå. Både NRK og 

TV2 har viet tematikken oppmerksomhet, med bakgrunn i økte beslagstall. Antidoping Norge blir kontaktet som eksperter på området 

og som intervjuobjekter. På regionalt og lokalt plan har medieoppslagene ofte utgangspunkt i vårt program på treningssentre eller det 

vi gjør av foredrag rundt omkring i landet. Vi la også til rette for at en kronikk om kvinner og doping som fikk plass i Dagbladet, og i 

kjølvannet av denne ble temaet dekket redaksjonelt av flere medier. 

Foredrag
Gjennom foredrag treffer Antidoping Norge flere tusen personer årlig. Vi er opptatt av å kunne tilby gode og oppdaterte foredrag av høy kvalitet, 

som på best mulig måte er tilpasset den enkelte målgruppe.

TABELL 2: ANTIDOPING NORGE HAR TILBUDT FØLGENDE STANDARDISERTE FOREDRAG I 2015

FOREDRAG MÅLGRUPPE INNHOLD

PERSONLIGE HISTORIER Alle Historier av personer som direkte har blitt berørt av dopingproblematikken

DOPER SEG TIL PERFEKT KROPP Alle
• Hva er doping
• Tegn og symptomer
• Omfang og brukergrupper

• Brukermotivasjon
• Dopingpreparater
• Bivirkninger

HELSEKONSEKVENSER AV  
ANABOLE ANDROGENE  
STEROIDER

Helsepersonell
Trenere

Fagpersoner

• Endokrinologi
• Tegn og symptomer
• Fysiske bivirkninger

• Psykiske bivirkninger
• Behandlingsmuligheter

REN TRENING Alle
• Gode treningsresultater  

uten doping
• Kosttilskudd:  

Er det nødvendig?
• Konsekvenser av doping

ANTIDOPING FOR POLITI Politi
• Regelverk og rettspraksis
• Omfang og tendenser
• Dopingpreparater

• Produksjon og distribusjon
• Operasjon Gilde
• Fitnessmiljøet
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overbeviSte 
Fra tet
mYSen: Askim-hesten Most 
Wanted, eid av Marie Tovengen, 
overbeviste med seier fra tet i sin 
andre start da han tok seg av V5-4 
for kusk Kristine Kvasnes på 
Momarken tirsdag. En stor vallak 
som har trengt litt tid på seg, men 
han har et flott trav og kan nå et 
stykke om han holder seg hel i 
årene som kommer. Seier ble det 
også til Myhreng Brage som 
trenes av Erik Skofsrud. Fra tet 
hadde hesten full kontroll i V65-2. 
Tom Erik Solberg var kusk. Han 
kjørte også inn til seier med en 
knallgod Osceola i V65-6. EM for 
amatører ble innledet med tre 
løp, mens de to avsluttende går 
på Bjerke. Sveitseren Jean-Claude 
Gardaz skaffet seg et flott 
utgangspunkt til EM-tittelen med 
to seirer og én andreplass. 

Trav
Momarken tirsdag 5. mai
1. løp. EM for amatører – Varmblods 2140 m auto: 1) 
Restless Eternity – Jean-Claude Gardaz 1.19,8. 2) Happy 
Life 20,0. 3) Great Demand 20,2. 4) Stein Bonanza 20,3. 
5) Merci Avenue 20,6. 6) Ko Lanta 20,6. 
Odds: 8,64. Tvilling: 48,48. Trippel: (5-8-7) 2040,30. 
2. løp. Kaldblods 1640 meter auto: 1) Heidi Solo – Geir 
Vegard Gundersen 1.29,8. 2) Mira 29,8. 3) Eld Lill 30,0. 
4) Ånei 30,4. 5) Finseth Bris 30,5. 6) Egge Faksa 30,5g. 
Odds: 15,34. Tvilling: 90,61. Trippel: (9-11-1) 698,02. 
3. løp. Kaldblods 2140 meter auto: 1) Myhreng Brage 
– Tom Erik Solberg 1.29,7. 2) Dallas 30,1. 3) Prins Odin 
30,2. 4) Hornnes Balder 30,5. 
Odds: 1,16. Tvilling: 2,61. Trippel: (1-5-4) 22,27. 
4. løp. EM for amatører – Varmblods 2140 meter auto: 
1) Dream Va Bene – Teemu Keskitalo 1.17,8. 2) Thank You 
17,8. 3) Speedy Mamsell 17,9. 4) Arran Stardust 17,9. 
5) Zenyatta Mondatta 18,0. 6) Tiramisu GT 18,3. Odds: 
12,44. Tvilling: 29,90. Trippel: (11-12-3) 264,41. 
5. løp. Varmblods 2140 meter auto: 1) Moveslikejagger 
– Trond Lindbak 1,17,6. 2) Global Rumour 17,7. 3) Super 
Bandit 18,0. 4) Askö Dollar 18,1. 5) Wish A Sensation 
18,2. 6) Living Like A Wave 18,3g. Odds: 4,73. Tvilling: 
5,22. Trippel: (5-11-9) 53,85.
6. løp. Eidsberg kommunes løp – Kaldblods 2640 meter 
auto: 1) Møller Faks – Eirik Høitomt 1.28,3. 2) Mediaas 
Odin 28,8. 3) Valle Åsa 29,1. 4) Stolt Odin 29,2. 5) Sogna 
Jentao 29,2. 6) 29,3. Odds: 2,02. Tvilling: 9,53. Trippel: 
(7-1-5) 274,68.
7. løp. Varmblods 2140 meter auto: 1) Osceola – Tom 
Erik Solberg 1.14,1. 2) Cutting Edge 15,0. 3) Oslo Kronos 
15,3. 4) King Of Friday 15,4. 5) Staffan Palema 15,4. 6) 
Space Yankee 15,9. Odds: 1,45. Tvilling: 4,09. Trippel: 
(5-3-8) 21,09.
8. løp. EM for amatører – Varmblods 2140 m auto: 1) 
Miss Fairytale – Jean-Claude Gardaz 1.18,2. 2) Delamain 
18,4. 3) Nona Hall 18,5. 4) Andre Rev' Point 18,5. 5) 
Red's Chipchip 18,6. 6) Pingo Spring 18,7. 
Odds: 6,17. Tvilling: 6,83. Trippel: (4-2-6) 96,71. 
9. løp. Varmblods 2140 meter: 1) Most Wanted – Kristine 
Kvasnes 1.18,9. 2) Madame Joli 19,2. 3) Massitj 19,3. 4) 
One Magic Neil 19,4. 5) Key To Candy 19,6. 6) Hot Shot 
Trotter 19,7. 7) Lady Bailys 19,9. 8) JJ Qatar 20,0. Odds: 
4,16. Tvilling: 35,73. Trippel: (1-8-9) 234,37.
10. løp. Kaldblods 2140 meter: 1) Junio – Geir Vegard 
Gundersen 1.35,3. 2) Junior Brodern 35,1. 3) Stjernetira 
35,4. 4) Maurstad Milla 35,6. 5) Wilkas 35,9. 6) Sjeras 
35,9g. 7) Karolins Philip 36,2g. 8) Krovar 37,3g. Odds: 
1,79. Tvilling: 19,72. Trippel: (4-9-12) 180,80. 

V65-spillet
Omsetning: 1.452.029 kroner
Ant. komb: 25.891
1. avd.: 9 Heidi Solo (2.730)
2. avd.: 1 Myhreng Brage (2.614)
3. avd.: 11 Dream Va Bene (811)
4. avd.: 5 Moveslikejagger (317)
5. avd.: 7 Møller Faks (195)
6. avd.: 5 Osceola (191)
6 rette: 2.741 kroner
5 rette: 71 kroner
Strykninger: 2. avd: 6 – rang. 1. 3. avd: 7 – rang. 3-5-
12-4-11. 

V5-spillet
Omsetning: 678.847 kroner
Ant. komb: 14.230
1. avd.: 5 Moveslikejagger (4.393)
2. avd.: 7 Møller Faks (2.906)
3. avd.: 5 Osceola (2.832)
4. avd. 4 Miss Fairytale (880)
5. avd.: 1 Most Wanted (786)
Utbetaling: 561 kroner

Dagens Dobbel
Omsetning: 284.820 kroner
1. avd.: 7 Møller Faks
2. avd.: 5 Osceola
Odds: 4,72. 

Den nye lederen på 
Avancia i Askim, 
Robin Utgård, har 
klare mål om å bedre 
senterets rykte.
Mads Fredriksen
mads.fredriksen@smaalenene.no
473 52 561

aSkim: Avancias nye driftsle-
der tok over senteret med et 
klart mål for øye: Skape et trygt 
treningsmiljø for alle – uten do-
ping.

tester mistenkte
Utgård ser utover treningssen-
teret sitt. Apparater er flyttet 
for å skape et hyggeligere miljø, 
og kosttilskudd og «boleklær» 
er fjernet fra resepsjonen. Dette 
er noen av mange ledd i jobben 
om å bedre senterets rufsete 
rykte.

– Ja, jeg hadde hørt en del rart 

om senteret før jeg tok over, og 
har hele tiden vært klar på hvil-
ke endringer som måtte gjøres 
her, forteller Utgård.

Han forteller at senteret skal 
samarbeide tett med Antido-
ping Norge, som skal ta doping-
prøver av personer som mis-
tenkes for å dope seg. 

– Hvis personen ikke ønsker å 
bli testet, eller tester positivt, er 
han eller hun ferdig som med-
lem. I tillegg politianmeldes 
personen, sier driftslederen be-
stemt. 

Jobben for å ta doperne er 
kostbart, og Utgård har fått 
midler fra styret til å kunne føl-
ge opp dette. Han mener flere 
sentre bør gjøre det samme.

– Mange lar det skure og gå. 
Man velger det bort, fordi det er 
dyrt, forklarer han.

Har fokus på helse
Driftslederen er helt enig med 

Morten Heierdal som i gårsda-
gens Smaalenenes Avis gikk 
hardt ut mot kroppshysteriet 
som hersker.
 – Her på senteret har våre 
personlige trenere fokus på den 
enkeltes helse. De skal sammen 
med kunden sette realistiske 
mål, forteller han.
 – Det er et altfor stort fokus 
på hvordan kroppen skal se ut i 

media og ellers, mener Utgård.
 – Det er faktisk et stort sam-
funnsproblem at så mange 
mennesker føler et press på å se 
bra ut, legger han til.
 Men noen garanti for at in-
gen av hans medlemmer doper 
seg, vil han aldri gi.
 – Ingen kan garantere noe 
sånt, for det er så mye man ikke 
kan kontrollere, avslutter han. 

– Her er doperne 
ikke velkomne

kjemper mot doping: Robin Utgård, ny driftsleder ved Avancia Askim, tar sterkt avstand fra doping på senteret sitt. Nå skal mistenkte 
medlemmer bli testet av Antidoping Norge, og kastes ut av senteret ved positiv prøve. I tillegg blir de politianmeldt.

i går: I 
gårsdagens 
avis gikk 
tidligere 
doper Morten 
Heierdal til 
angrep på 
kroppshysteriet 
i Norge.
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Dette er noe av utstyret ST fikk se i 2011 hos en som hadde brukerutstyr for både barbiedop og steroider.

Samarbeid
mot doping

SLT-koordinator Karin Røttereng leder arbeidet som er satt i gang mot 
doping.

Orkdal kommune har 
gått i spissen for å få til et 
bredt tverrfaglig samar-
beid mot doping.
CATHARINA MORKEN

catharina.morken@avisa-st.no 928 30 284

Bakgrunnen for at kommunen 
har tatt dette initiativet, er at det 
er satt opp som ett av flere tiltak 
i den ruspolitiske handlingspla-
nen som orkdalspolitikerne har 
vedtatt.

Antidoping Norge
Det er SLT-koordinator (SLT 
står for samordning av lokale til-
tak) Karin Røttereng som har 
drevet fram dette arbeidet, og i 
vår skjedde den første kontakten 
mot Antidoping Norge.

– Jeg tok kontakt med dem i 
mai i år. De reagerte raskt, og vi 
fikk til et møte i juni, forteller 
Røttereng.

Mange deltok
På dette møtet var det represen-
tanter fra «alle» som kan tenkes 
å ha noen befatning med doping-
problematikken. Foruten SLT 
møtte:
• Antidoping Norge
• 3T Orkanger
• Orkdal vidaregåande skole
• Meldal videregående skole
• Orkanger fysioterapi og osteo-

pati
• Orkdal og Agdenes lens-

mannskontor
• Ungdomsleder i Orkdal
• Ungdomskontakt i Orkdal
• Orkdal idrettsråd
• Psykisk helse i Orkdal kom-

mune
• Kommunens fysio- og ergote-

rapitjeneste
I forrige uke ble det avholdt et 

nytt møte, der mange av de 
samme aktørene deltok. I det vi-
dere arbeidet skal også Torshus 
folkehøgskule inviteres med.

Stort engasjement
– Vi ser at det er stor og bred in-
teresse. Folk er veldig engasjert, 
og de ønsker å bidra til å gjøre 
noe med kroppshysteriet som 
gjør at en del velger snarveier 
for å få en «finere» kropp, sier 
Røttereng.

Noe av det som er målet med 
arbeidet, er å tilegne seg mer 
kunnskap.

– Vi vet lite, så vi håper at 
dette vil føre til at vi sammen får 
mer kunnskap. Det er et stort 
engasjement og vilje tverrfaglig 

til å få til dette. Vi ser for oss at 
dette blir et kontinuerlig arbeid 
framover, og ikke noe som har 
en tidsbegrensning.

I høst
Noe av det første som skal skje, 
er at det blir inngått en avtale 
mellom Orkdal kommune og 
Antidoping Norge.

Det blir også satt ned ei sty-
ringsgruppe, som skal ha to år-
lige møter, samt ei arbeids-
gruppe som skal drive arbeidet 
framover mer kontinuerlig. Må-
let er at prosjektet skal komme i 
gang i høst.

ST vil komme tilbake med mer 
om denne saken.
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JAKTEN PÅ DEN PERFEKTE KROPP

AVVENT:Morten Heierdal brukte ste-
roider i en tiårsperiode, før han sluttet for
fire år siden. Det tok tid å finne tilbake til
seg selv. Nå har han også funnet tilbake til
treningsgleden. FOTO: HANS ARNE VEDLOG

STEROIDER ER LETT TILGJENGELIGE,
OG NÅ ER DE TYPISKE BRUKERNE

VANLIGE FOLK. MORTEN (33) SÅ IKKE
DE ALVORLIGE BIVIRKNINGENE.

FORTS. NESTE SIDE➠
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A
nabole androgene steroider
(AAS) eksisterer ikke bare
i idrettsverden. Jakten på
den perfekte kroppen og et
vellykket image å poste på
Instagram påvirker også
vanlige kvinner og menn.
Doping frister. Det funge-

rer. Men det kommer med en pris.
– Folk tenker ikke på steroider som rus-

midler, men det kan føre inn i like sterk av-
hengighet som andre rusmidler. Steroider
og prestasjonsfremmende midler er like
viktig å snakke om som narkotika, sier
Christine Wisløff, leder av Steroidpro-
sjektet ved Oslo universitetssykehus
(OUS). Hun fortsetter:

Mosjonister bruker
– «Quick fix»-samfunnet vi har i dag,
medet så høyt prestasjonspress, gjør at
det frister å ta en snarvei til å få den
kroppen somman tror man må ha.
– Framtil i dagharhovedinnsatsen ligget

på toppidrettsplan, men det er ikke bare
der en finner doping. Toppidrettsutøvere
følges opp veldig tett. Vi har ikke hatt nok
fokus på problemet i samfunnet ellers.
Dette er et samfunnsproblem, sierWisløff.
Hun får støtte avDominic Sagoe, forsker

i samfunnspsykologi ved Universitetet i
Bergen.
– Tidligere var de typiske brukerne en-

gasjert i idrett, gjerne innen kroppsbyg-
ging.Min forskning viser at de typiske bru-
kernenå er folk somgår påhelsestudio for å
trene, sier Sagoe. I våres tok han en doktor-
grad i bruk av anabole steroider.
Sagoes studie på 2500 norske ungdom-

mer fra 17 til 19 år viser at én prosent rap-
porterte å ha brukt anabole steroider,mens
20 prosent kjente noen som bruker.
Flere studier har vært gjort på hvor van-

lig dopingbruk er i Norge. De konkluderer
ofte med en forekomst på 2–3 prosent.

– En annen person
Morten Heierdal (33) brukte anabole ste-
roider fra hanvar17 til 29 år. Til sluttmåtte
han på avrusning for å greie å slutte. Det er
nå fire år siden.
– Den tida der skulle jeg gjerne vært for-

uten. Jeg ble en annen person, en arrogant
og oppblåst drittsekk. De rundt meg har
fått lide i stor grad. Jeg fikk et forvrengt ver-
denssyn. Det har tatt lang tid å finne fram
til meg selv igjen.
Som ung var Heierdal ivrig på fotballba-

nen.
– Jeg trente mye og fikk komme opp et

nivå. Som 16-åring var jeg høy og tynn –
jeg matchet ikke de store gutta og måtte
legge på meg muskler.
Han begynte å trene vekter og kom i

kontakt med et miljø hvor steroider var
vanlig.
– Jeg ble fascinert av hvor kule de

gutta var, hvor mye selvtillit de hadde
og hvor mange damer de dro.
Bivirkninger hørte han lite om.
– Jeg så ikke bivirkningene og sa at omde

kom, skulle jeg slutte med en gang. Gutta
hadde mange gode argumenter. Dette var
jo lovlig.

Bruk ulovlig
Først i 2013 ble bruk og besittelse av ana-
bole steroider ulovliggjort. Før det var bare
produksjon og omsetning forbudt.

JAKTEN PÅ DEN PERFEKTE KROPP

Tekst: JORUN GAARDER
jga@dagbladet.no
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PÅ MUSKLER ENDTE
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ToppTrening har i lø-
pet av sommaren inn-
gått avtale om «Reint
senter»med Antido-
ping Norge.

• Roy-Arne Folkestad
roy-arne@morenytt.no

– Vi ønskjer eit reint, sunt og
helsefremjande treningsmiljø.
Vi synest det er viktig å ta eit
tydeleg standpunkt og ha klare
og gode haldningar på områ-
det doping. Eit samarbeid med
Antidoping Norge var difor na-
turleg. Det er ikkje mistanke
om bruk av doping på Topp-
Trening, men haldningsska-
pande arbeid er viktig for oss,
seier dagleg leiar Trude Flø
Johnsen.
For kunden betyr avtalen

tryggleik, og eit reint og trive-
leg treningsmiljø.
– Det betyr også at alle som

har avtale med oss må godta
vår antidopingpolitikk, seier
Johnsen.
Dei tilsette vert kursa i Anti-

doping Norge sitt antidoping-
arbeid, korleis oppdage og
handtere mistanke om doping,
kjennskap til ulike dopingmid-
del og rettar både kunden og
senteret har.
– I desse dagar jobbar vi med

å informere kundane om end-
ringane i medlemsvilkåra, og
håpar at dette skal skape eit

godt, helsefremjande og sunt
treningsmiljø hos oss, seier
Johnsen.

Fjernar bindingstid
ToppTrening fjernar bindings-
tid på alle avtalar, både nye og
eksisterande avtalar.
– For kundane betyr dette
større fridom til å velje det tre-
ningstilbodet dei til ei kvar tid

synest er best. Vi må som alltid
jobbe kontinuerleg for å vere
førstevalet innan trening i Ør-
sta, og vil jobbe enda hardare
for at kundane skal trivast hos
oss.

Ny tilsett
For å styrkje tilbodet til Topp-
Trening har selskapet tilsett
Ingeborg T. Nupen som kost-

haldsrettleiar og treningsrett-
leiar.
– Ingeborg har brennande

engasjement innan helse og
livsstil, har utdanning innan
faget, og pedagogisk erfaring.
Dette er ein styrkje for oss, og
tryggleik for kundane. Kost-
hald og livsstil er eit viktig
tema, og vi opplever at mange
har spørsmål kring mat, opp-

skrifter, kva som er sunt og kva
ein bør ete. Her her mange
svar, ulikt utgangspunkt og lett
å verte forvirra. Då kan rettlei-
ing med Ingeborg vere eit godt
alternativ for å kome «på spo-
ret» igjen. Ingeborg er også ein
populær instruktør hos oss,
med over 15 års erfaring.

Har fått antidopingavtale

Tilsett:ToppTreninghar inngått antidopingavtale, oghar samtidig tilsett t IngeborgT.Nupen som
kosthalds- og treningsrettleiar. Dagleg leiar TrudeFløJohnsen, her på spinningsykkel, er svært tilfreds
meddet nye.

Haldnings-
skapande
arbeid er viktig
TrudeFlø Johnsen

I morgon, søndag, har du
sjansen til åmøte AaFK-
spelarane på Sæbø.

• Roy-Arne Folkestad
roy-arne@morenytt.no

– Vi er så heldig å få lov til re-
presentere Sunnmøre i Noreg
sin beste liga. I vår region har
vi fjell, fjordar og bygder som
er så vakre og spektakulære at
ei heil verd har valfarta hit i
over 100 år. No ynskjer oss å
besøke vårt eige vesle paradis,
fortel Øyvind Vebenstad som
er arrangementssjef i Aale-
sunds Fotballklubb.
I morgon, søndag 16. august

besøker AaFK med familie
Sæbø IL og Sagafjord Hotel
som er vertskap for klubben

denne dagen.
– Vi reiser med båt frå Åle-

sund klokka 1000, nyt Hjø-
rundfjorden, før oss fortøyar
klokka 11.30 ved marinaen ved
Sagafjord, fortel Vegenstad.
AaFK har opa trening på

Sæbø stadion frå kl. 1200.

Autografar
– Det vil seie at oss inviterer
alle som vil til å sjå Trond Fred-
riksen leie vår trening med
Orry, Hoseth, Riise, Bjørdal,
Leke med fleire. Vi tek med
AaFK-ballongar, ansiktsmåling,
autografkort og stiller meir enn
gjerne opp på «selfies» og foto-
grafering. Etter trening så kan
du få vere med å sparke litt ball
med oss. Vi sjåast på Sæbø Sta-
dion søndag! Seier ein opp-
glødd Vebenstad.

AaFKtrenarpåSæbø

KjemtilSæbø:HeileAfFKsitt stjernegalleri kjemtil Sæbø imorgon, søndag.
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Stranda treningssen-
ter har inngått samar-
beidmed Antidoping
Norge.

• Renate Henriksen-Sandvær
renate@sunnmoringen.no

– Det er ein trend at det vert
meir og meir doping i trenings-
miljøa. Vi har ikkje noko
grunnlag for å seie at det er
verre i Stranda enn andre sta-
der, men dette er eit preventivt
tiltak, fortel Janet Alme ved
Stranda treningssenter. Ho har
saman med Torun Hjelle og

Line Fagerstrøm drive senteret
sidan 2009.

Helsefremmande trening
– Trening skal vere helsefrem-
jande, og då er det ikkje plass
til doping, seier Fagerstrøm.
Ho er klar på at treningssen-

teret tar informasjonsarbeid,
førebygging og treningssente-
ret sitt omdømme på alvor.
– Treningssentera har ein

stor del av ansvaret for opplys-
ningsarbeidet, peiker ho på.
– Vi ser ei stor auke i talet på

yngre medlemmer, spesielt det
siste året. Vi vil at foreldra til
desse ungdommane skal vite at
vi tar arbeidet mot doping på

alvor, understrekar ho.
– Det er stort fokus på kropp,

og doping kan verke som ein
«enkel» snarveg. Men det er
ikkje enkelt. Biverknadene er
mange, og du risikerer at dei
aldri slepp taket, understrekar
Alme.
Ho er saman med Hjelle og

Fagerstrøm full av lovord om
samarbeidet med Antidoping
Norge allereie.
– Det har vore veldig OK. Dei

er proffe, og har mykje infor-
masjon. Og dei er tilgjengelege,
seier Alme.

Ny kontrakt
Tilbakemeldingane frå med-

lemmene har òg vore positive.
– Vi er heilt i startgropa med

å sende ut nye medlemskon-
traktar, kor medlemmene må
signere på at dei veit at dei har
fått informasjon om antido-
pingarbeidet ved senteret, for-
tel Hjelle.

– Vi har ingen konkrete mis-
tankar om doping no, men vi
kan ikkje vere naive. Ved kon-
krete mistankar vert vedkom-
mande kalla inn til samtale, og
må signere på at vi får lov til å
ta prøve. Er prøven positiv,
vert ein utestengd frå senteret i
to år, påpeiker Hjelle. Testinga
vert gjort av Antidoping Norge.
– Alle instruktørar skal gjen-

nom eit e-læringsprogram, kor
dei mellom anna får rettleiing i
korleis bruk av doping artar
seg. Vi vil etter kvart òg få serti-
fikat på at vi er reint senter,
fortel ho.

Jobbar for reint senter

Motdoping:TorunHjelle, JanetAlmeogLineFagerstrømhar driveStranda treningssenterAS frå 2009, og er framleis instruktørar forfleire grupper. Nohar dei inngått eit samarbeid
medAntidopingNorge, det såkalla «Reint senter»-prosjektet. – Vi ønskjer å fortelje ikkjeminst ungdommanesombrukar senteret at trening skal verehelsefremjande, og at doping slett
ikkje er ein «enkel» snarveg, seier dei.

 Trening skal
vere helsefrem-
mande
JanetAlme
Stranda treningssenter AS

Open hall gjekk føre seg i
helga, og ungdommane
hadde det kjektmed
ballspel og prat.

• Renate Henriksen-Sandvær
renate@sunnmoringen.no

Open hall er eit prosjekt i regi
av Frivilligsentralen, og leiar
Aud Tomasgard Berstad sat
vakt saman med representan-
tar frå både natteramnane og
handballgruppa fredag kveld.

– Det har vel vore innom ein
65 ungdommar no, sa ho vel
halvanna time inn i arrange-
mentet.
– Det er morosamt, og vi er

med når vi kan. Det er sosialt,
og vennene våre plar òg å vere
her, fortalde May-Britt Vad (15)
og Julie Støverstein (15).
– Vi spelar ofte volleyball,

smilte dei.
Etter kvart fekk ungdomma-

ne og vitjing av politiet.
– Vi plar ta turen innom ar-

rangementet når vi har høve.

Det er kjekt for oss, og fint for
ungdommane å få sjå oss på
deira arena, sa lensmann Jon
Tommy Flo.
Dei tok seg tid til ein runde

fotball med ungdommane, før
dei skulle til Sykkylven.
– Det er eit tilsvarande arran-

gement der, så no skal vi til
Sykkylven og helse på, smilte
Flo.
Kven som vann fotballkam-

pen, er vi ikkje heilt sikre på –
men kjekt hadde dei det.

KjektmedopenStrandahall

Treningsøkt:LensmannJon
TommyFloheiv segut i ein
fotballkamp medungdommane.

Få dine hentedager
for avfall på mobilen

Renovasjonsselskapet
for Drammensregionen IKS

Enkel oversikt
på papir

FÅVARSEL OM

HENTEDAGENE DIN
E

HENTEDAGER 2016

Last ned appen “He
ntedager” eller best

ill

SMS-varsling påww
w.rfd.no.

Tjenestene er gratis
.

Mandag 5. januar

Torsdag 19. januar

Mandag 3. februar

Torsdag 14. februar

Mandag 4. mars

Torsdag 12. mars

Mandag 6. april

Torsdag 19, april

Mandag 7. mai

Torsdag 22. mai

Mandag 3. juni

Torsdag 6. juni

Mandag 9. juni

Torsdag 19. juni

Mandag 22. juni

Mandag 1. juli

Torsdag 7. juli

Mandag 12. juli

Torsdag 26. juli

Fredag 3. august

Torsdag 11. august

Mandag 20. august

Torsdag 24. august

Mandag 31. august

Mandag 4. septemb
er

Torsdag 12. septemb
er

Mandag 4. oktober

Torsdag 20. oktober

Mandag 7. novembe
r

Torsdag 21. novemb
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Mandag 30. novemb
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Mandag 1. desembe
r

Torsdag 18. desemb
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Mat- og
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r
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Torsdag 3. novembe
r
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r
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plastemballasje

Glass- og
metallemballasje

Mandag 5. januar

Mandag 4. mars

Mandag 7. mai

Mandag 3. juni

Fredag 8. august

Mandag 10. oktober

Tirsdag 22. novemb
er

Torsdag 11. desembe
r

Vi sender ikke
lenger ut oversikten
automatisk. Bestill
påwww.rfd.no
eller på tlf.
32 04 97 00.

Frist 31. oktober

Last ned appen “Hentedager” eller bestill
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Tjenestene
er gratis.
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Forteller: Thomas Rudmoen 
Løkken (27) fortelelr om i Benjamins hus. 

Thomas Rudmoen Løkken (27) 
jobber frivillig i Benjamins hus i 
søppelbyen Faculteta i Bulgaria. 
Lørdag kommer han til Skotselv 
for å fortelle fra arbeidet.
Torunn BraTvold
tob@bygdeposten.no
480 86 162

Benjamins hus drives av ekteparet Unni 
Tobiassen Lie og Håkon Lie, som mistet 

sønnen sin, Benjamin, i en sykehustab-
be i 2009. I etterkant etablerte de et min-
nefond og startet hjelpearbeid i den bul-
garske søppelbyen i samarbeid med or-
ganisasjonen Europa i Fokus.
    I april i år reiste Thomas Rudmoen 
Løkken til Bulgaria for å jobbe som fri-
villig et år.  
  - Thomas kjente Benjamin fra de gikk 
sammen på konfirmasjonsundervis-
ning. Det er derfor veldig spesielt for oss 
at han nå vil bruke et år på barna i Benja-

mins hus, sier Unni Tobiassen Lie. 
   Løkken har en bachelor i shipping og logis-
tikk. I vår sa han opp jobben for å legge ned 
frivillig innsats i den fattige søppelbyen. 
   – Jeg vil bidra til at barna i Faculteta skal 
ha flere muligheter og kunne se over søp-
pelhaugen til et bedre liv, sier Thomas. 
   Lørdag ettermiddag blir det mulig å 
høre mer fra arbeidet i søppelbyen i 
Misjonskirken i Skotselv. Det blir også 
mulig å få en smak av bulgarsk suppe 
samt kaffe og kaker.

Forteller fra søppelbyen

Flere har sluttet på 
GYM 2000 etter at 
senteret satte anti-
dopingarbeid på 
dagsorden og de ble 
et «rent senter» i 
2013.
KnuT BråThen
kbr@bygdeposten.no
922 33 605

– Kroppspresset er stort og 
noen velger dessverre å ta en 
snarvei til en velbygd kropp, 
sier Kim Eilertsen. Han er pro-
sjektleder i Antidoping Norge 
og har et særlig ansvar for pro-
sjektet «rent senter». Mandag 
hadde han stand på GYM 2000 i 
Åmot. Og han roser arbeidet 
som innehaverne Monica Wal-
vatne og Knut Ole Kopland og 
de øvrige ansatte på senteret 
gjør.
   For doping er ulovlig og det 
kan medføre stor helseskade. 
Spesielt de psykiske bivirknin-
gene av dopingbruk. 

slutter
Når du kjøper medlemskap på 
et «rent senter» skriver du sam-
tidig under på en kontrakt der 
du forplikter deg å være «ren». 
Samtidig sier du ja til at det kan 
bli gjennomført uanmeldte do-
pingkontroller.
   – Det hender jo at vi fatter mis-
tanke og da tar vi gjerne en prat 
med dem det gjelder. Det har 
også ført til at flere har sagt opp 
kontrakten og sluttet, sier Knut 
Ole Kopland.
   Det er også tilfelle i disse da-
ger, da de nok en gang har satt 
ekstra fokus på dette arbeidet.
   – Det kan være ungdom som 
tror lykken ligger i en perfekt 
kropp, men vi har også voksne 
personer som har sluttet brått, 
sier Kopland.

tar ansvar
Doping for idrettsutøvere har 
vært ulovlig i mange år, men i 
2013 ble det også forbudt å bru-
ke for resten av befolkningen. 
Det var i forkant av lovendrin-
gen at Kopland bestemte seg 

for at GYM 2000 skulle bli et 
«rent senter».
   – Jeg ønsker at alle som trener 
her skal føle seg trygge og at 
spesielt ungdommen skal kun-
ne trene i et  rent miljø, sier Ko-
pland som håper at flere sentre 
følger etter.

svineri
Treningsbølgen skyller over 
landet og det er i dag 1.071 sen-
tre. Kun 432 av disse har skre-
vet antidoping-kontakt.
  – Vi jobber for at flere skal bli 
med, sier Eilertsen.
   Han delte ut informasjonsma-
teriell og snakket med de man-
ge som var innom GYM 2000 
mandag. Mange var nysgjerrige 
på mer informasjon.
  En av dem var Kenneth Tor-
gersen Juvet. Fotballspilleren 
fra Haugfoss synes det er veldig 
bra at det er fokus på dette.
   – Jeg synes det er bra at de ar-
beider aktivt mot doping. Det 
er noe svineri, mener ungdom-
men midt i en hard treningsøkt.

Gjennomfører «dopingsamtaler»

Flere har 
sagt opp

dopingkontroll på gym2000 i åmot, : Kim Eilertsen (til v.) fra Antidoping Norge, Monica 
Walvatne og Knut Ole Kopland fra GYM 2000 har stort fokus på anti-dopingarbeidet på senteret i disse dager.

Flott 
tiltak: 
Kenneth 
Torgersen 
Juvet fra 
Haugfoss 
synes det 
er flott at 
senteret 
fokuserer 
på dette 
arbeidet.
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Mannen som nå job-
ber for Antidoping 
Norge har holdt fore-
drag for mer enn 
35.000 personer i 
hele landet. Hoved-
målet er å få færre 
unge til å dope seg. 
Mads Fredriksen
mads.fredriksen@smaalenene.no
473 52 561

aSkim: Morten Heierdal tok 
sin første kur med anabole ste-
roider da han var 17 år gammel. 
Da startet et ti år langt helvete 
med alkohol, kriminalitet og 
narkotika. På mandag holdt 
han foredrag for idrettselevene 
ved Askim videregående skole.

en ærlig historie
Auditoriet var fylt av elever og 
lærere fra idrettslinja da Oslo-
mannen Morten Heierdal for-
talte om medaljens grusomme 
bakside. I en og en halv time 
var det helt stille mens Heier-
dal, på en brutalt ærlig måte, 
forklarte hvordan man kan gå 
fra å være en normal idrettsgutt 
med oppegående foreldre, til å 
bli en egoistisk idiot som skal 
styre hele verden. 
 Elevene gispet, måpte, gråt 
og lo om hverandre, og ga fore-
dragsholderen øredøvende ap-
plaus da han var ferdig.
 – Han var utrolig flink, og for-
talte en sterk og gripende histo-
rie, sier Malin Johannessen (19) 
og Margit Sandem Fjellengen 
(19). 
 Russejentene var to av eleve-
ne som etter foredraget ønsket 
å fortelle Heierdal hvor mye de 
satte pris på hans ærlighet. 

Ungdommene doper seg
Halvveis ut i sitt foredrag en-
dret Heierdal nesen direkte 
mot dagens ungdom. 
 – I dag omsettes det anabole 
steroider for tre milliarder kro-
ner, og dere er grunnen til det! 
sa han og pekte ut mot elevene 
før han forklarte videre.
 – Dere trener ikke lenger for-
di det er gøy, men fordi det er et 
sinnssykt press på å se bra ut. 
Jentene sminker seg før de tre-
ner på senteret, og guttene 
pumper biceps for å imponere 
damene, tordnet han.

 Elevene så litt på hverandre 
og trakk på smilebåndet. Heier-
dal hadde tydeligvis truffet spi-
keren på hodet, i hvert fall hos 
enkelte. Han forklarte nærmere 
om det han kaller «selfiegene-
rasjonen», som tar bildet i spei-
let av kroppene sine og får hun-
drevis av «likes» på sosiale me-
dier.
 – Tror dere alt dere ser av sli-
ke ting er ekte? spurte Heierdal 
elevene.

– Mye av dette er juks, og 
ungdom doper seg for å passe 
inn i denne syke forestillingen 
om å se bra ut, fortsatte han og 
ga et eksempel på hvordan me-
dia fremstiller kroppsidealet.
 – Vi leser hver dag om hvor-
dan du skal bli kvitt magefettet, 
eller en lur måte å få 

«sprettrumpe» på. Media skri-
ver nesten aldri at du skal trene 
for å ha det gøy – og bedre med 
deg selv. Før trente folk fordi de 
ville ha bedre helse. At utseen-
det ble bedre var en bonus. Nå 
er det motsatt, forklarte han til 
en overraskende våken forsam-
ling med mange russ.

Fornøyde lærere
Idrettslærer Ole Pihlstrøm og 
fagleder Jon Arne Kristoffersen 
var veldig fornøyde etter fore-
draget.

– Dette var akkurat det vi 
trengte. Kristoffersen lovpriser 
Antidoping Norge for at de til-
byr dette til norske skoler.

– Det er ikke så ofte elevene 
er så engasjerte, så dette kan vi 
kalle en suksess, smiler Pihl-

strøm, som tok initiativet til å få 
Heierdal til skolen. 

 Han mener det er viktig at 
elevene får høre hvor farlig do-
ping kan være fra en som har 
vært der selv.

– Det blir ikke det samme å 
høre det fra en lærer, så det er 
godt for elevene å få en «ekte» 
stemme, sier han.

 Det er elevene enig i.
– Jeg tror flere tenker seg mer 

om nå, og han har et poeng om 
at man tenker mye på utseen-
det, sier Malin Johannessen.

– Det er nok flere som har 
tenkt «håper jeg ikke får ølmage 
i russetida», legger Margit Fjel-
lengen til med et smil.

 Heierdal selv er imponert 
over elevene han rørte.

– For en fantastisk gjeng dette 

Tidligere doper Morten Heierdal tar oppgjør med dagens treningskultur

rørte med sin dophistorie

Sterk hiStorie: Morten Heierdal holdt mandag et foredrag om sitt dopingbruk og kriminelle liv for idrettselever       og lærere ved Askim videregående skole. Han tok samtidig et oppgjør med det 
han kaller «selfiegenerasjonen». Nå håper han at han kan bidra til mindre dop blant ungdom. – Hvorfor skal man være        så forbanna vellykket hele tida? spør han seg. 

Fotball
4. divisjon menn
Sparta Sarpsborg - Tronvik ...... 1 - 1
Greåker - Sarpsborg FK ............ 1 - 3
Borgen - Mysen ........................ 2 - 4
Rakkestad - Kvik Halden 2 ........ 3 - 0
Tistedalen - Sprint-Jeløy  2 ...... 0 - 0
Sprint-Jeløy  2 5 3 1 1 13 - 6 10
Sparta Sarpsborg 4 3 1 0 9 - 3 10
Mysen 4 2 1 1 13 - 8 7
Rakkestad 4 3 1 0 12 - 5 10
Sarpsborg FK 4 2 1 1 6 - 6 7
Greåker 4 1 2 1 7 - 8 5
Askim  FK 3 1 1 1 6 - 4 4
Tistedalen 4 1 1 2 5 - 5 4
Kvik Halden 2 4 1 1 2 11 - 12 4
Borgen 4 1 1 2 9 - 12 4
Kråkerøy 2 3 1 0 2 4 - 6 3
Moss 2 4 1 0 3 4 - 12 3
Drøbak-Frogn 2 3 0 2 1 7 - 10 2
Tronvik 4 0 1 3 4 - 13 1

 

5. divisjon menn avdeling 02
HSV - Trøgstad/Båstad............. 1 - 1
Kambo - Askim  FK 2 ................ 5 - 2
Spydeberg - NMBUI .................. 4 - 1
Korsgård - NMBUI .................... 1 - 2
Lisleby 3 3 0 0 16 - 4 9
Spydeberg 3 3 0 0 14 - 3 9
Kambo 3 3 0 0 13 - 3 9
Sparta Sarpsborg 2 2 2 0 0 7 - 0 6
NMBUI 4 2 0 2 6 - 8 6
Sprint-Jeløy  3 2 1 1 0 5 - 2 4
HSV 3 0 3 0 3 - 3 3
Varteig 3 1 0 2 2 - 9 3
Trøgstad/Båstad 3 0 1 2 4 - 8 1
Rygge 3 0 1 2 2 - 4 0
Askim  FK 2 3 0 0 3 5 - 12 0
Korsgård 4 0 0 4 3 - 24 0 

 
 

orientering
Råtasskarusellen, Trøgstad ungdoms-
skole torsdag 30 april:
1,4 km: Christoffer Ringstad 33:13, Felix 
Herland 25,08
2 km: 1. Kristoffer Halsnes 24:24, 2. 
Theodor Lier 24:30, 3. Haakon Johannesen 
24:54, 4. Sigvart Bergland 27:54, 5. Glenn 
Bergland 28:54, 6. Gea Bedin 32:03, 7. 
Fredrik Alvim 32:36, 8. Marius Gangstorp 
32:58, 9. Aleksander Finnestad 33:59, 10. 
Elida Sagli Gudim 34:03, 11. Vilde Retterå-
sen 34:31, 12. Anne Lise Nyengen 37:49, 
13. Anna Nærby 43:15, 14. Tidemann Lier 
43:51, 15. Ina Blågestad deltatt, 15. Per 
Valsgård deltatt
3,9 km: 1. Thomas Bedin 31:42, 2. 
Sigmund Vister 36:09, 3. Claes-Tommy 
Herland 36:31, 4. Asle Gudim 37:07, 5. 
Dag Arne Lier 38:29, 6. Håkon Blågestad 
39:51, 7. Kent Kopperud 40:44, 8. Per 
Øyvind Alvim 43:42, 9. Linda T. Bystrøm 
46:16, 10. Øyvind Kolstad 46:25, 11. Kjell 
Erik Kristiansen 46:47, 12. Mats Nygård 
47:59, 13. Ole Asbjørn Haugaard 48:08, 
14. Fredrik Skjør 49:22, 15. Peder A Hau-
gaard 54:23, 16. Ann Helen A Haugaard 
54:25, 17. Per Oskar Larsen 57:34, 18. 
Ida A Haugaard 58:11, 19. Vegard Skinne 
60:05, 20. Vidar Wiig 69:12, 21. Torill 
Vister deltatt

 
 
 
 
Skyting

Eidsberg skytterlag onsdag 29. april, 
premieskyting i ungdomsgruppa:
Aspiranter: Ibrahim Mona 285
Rekrutt: 1. Adrian Torp 340, 2. Vincent H. 
Malnes 325
Eldre rekrutt: 1. Silje Marie Holm 342
Junior: 1. Elin Agnete Aune 347
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Tidligere doper Morten Heierdal tar oppgjør med dagens treningskultur

rørte med sin dophistorie

Sterk hiStorie: Morten Heierdal holdt mandag et foredrag om sitt dopingbruk og kriminelle liv for idrettselever       og lærere ved Askim videregående skole. Han tok samtidig et oppgjør med det 
han kaller «selfiegenerasjonen». Nå håper han at han kan bidra til mindre dop blant ungdom. – Hvorfor skal man være        så forbanna vellykket hele tida? spør han seg. 

Fornøyde: Morten Heierdal rørte elever og lærere. Her med Malin 
Johannessen (i rødt), Margit Fjellengen og idrettslærer Ole Pihlstrøm.

En forbannet Mysen- 
trener Markus Ringberg 
byttet ut seks spillere i 
pausen. Resultat: 0–2 ble 
til 4-2-seier.
Øystein sØrensen
oystein.sorensen@smaalenene.no
997 00 392

SarpSBorG: Mysen reiste til 
en svært vanskelig bortekamp 
på Mobakken idrettsplass i 
Sarpsborg med naturgress og 
Borgen som motstander. Og 
første omgang tydet da også 
på at Mysen kom til å reise po-
engløse hjem. For allerede et-
ter 15 minutters spill satte 
hjemmelaget inn 1–0. Og selv 
etter at Borgen fikk én mann 
utvist etter en halvtimes spill 
etter en stygg takling, økte 
bruntrøyene til 2–0 før pause.  

Da bestemte en forbannet 
Mysen-trener Markus Ring-
berg seg for å gjøre grep. Store 
grep. Han byttet ut seks spille-
re, og satte inn alle innbytter-
ne han hadde, deriblant seg 
selv. Det skulle vise seg å være 
en genistrek!

For i det 61. minutt startet 

opphentingen. Først sørget 
innbytter Fredrik Lindblad for 
2–1 på et skudd. Så utlignet 
nok en innbytter, Abdi Hassen 
på en heading i det 75. minutt. 
Da var virkelig Mysen i siget. 
Fem minutter senere var det 
enda en innbytter, Aymen 
Zebaris, tur til å få nettkjen-
ning. Et skudd gikk via en Bor-
gen-spiller og i mål. Dermed 
ledet plutselig Mysen 2–3. Så 
var det treneren selv, Markus 
Ringbergs tur til å putte. Den 

gamle eliteseriespissen headet 
vakkert inn 2–4. Dermed vant 
Mysen.

Mysen: Henrik Andersen, 
Krzysztof Pilski, Piotr Kulpa-
ka, Eirik Haugland, Ole Martin 
Haug, Eirik Henningsmoen, 
Jonathan Dehli, Markus Elve-
nes, Valon Hasi, Kristian Nord-
li og Terje Rakkestad Helland.

Innbyttere: Ilir Dervishaj, 
Aymen Zebari, Abdi Hassan, 
Markus Ringberg, Petter Heg-
land og Fredrik Lindblad.

Byttet ut halve laget – vant

JUBel: Innbytterne Fredrik Lindblad (f.v.), Aymen Zebari, Abdi 
Hassan og Markus Ringberg scoret.  Foto: mySenFotBall.no

Til helgen starter Porsche 
Carrera Cup Scandinavia. 
Spydeberg-mannen Peter 
Høst Hansen stiller med 
en 2015-modell Porsche 
991 GT3 Cup.
Øystein sØrensen
oystein.sorensen@smaalenene.no
997 00 392

SpydeBerG: I fjor kjørte den 
danske spydebergingen Peter 
Høst Hansen en Porsche 911 
GT3 Cup 2010-modell i Carrera 
Cup Scandinavia. Da endte 
han på en åttendeplass i denne 
prestisjetunge cupen. Nå ven-
ter en ny sesong. Nylig hentet 
han en splitter ny 991 GT3 Cup 
bil fra fabrikken i Tyskland. 
Prislappen er på nærmere 2 
millioner kroner og bilen har 
rundt 460 hester og en topp-
fart på nærmere 300 kilometer 
i timen. Den forrige bilen er 
solgt til det danske talentet 
Mikkel Pedersen (19). Sammen 
danner de et team, Norges Ra-
cing Team.

– Dette er en vinn-vinn-situ-
asjon for begge parter. Mikkel 
fikk kjøpe bilen litt billigere, 

samtidig som han har dyktige 
mekanikere og sine egen pap-
pa som har mye erfaring med 
Porsche, forteller Dan Gøran 
Lunde, mekanikeren til Peter 
Høst Hansen.

Spydeberg-mannen Lunde 
er nøkternt optimist før årets 
sesong som starter på den 
gamle flyplassbanen i Skövde i 
Sverige i helgen.

– Nivået er skyhøyt i år. Flere 
av de tidligere mesterne i Car-
rera Cup har kommet tilbake. 

17 biler er påmeldt. For Peter 
sin del har han ikke fått testet 
bilen, så vi er spente. Planen i 
år er å få mest mulig kjøretid 
og unngå uhell. I helgen tror 
jeg faktisk at Mikkel vil være 
vårt sterkeste kort. Han kan 
fort komme til å kjøre fra flere 
av 991-bilene. For Peter sin del 
handler helgen mest om å bli 
kjent med bilen, mener han.

Carrera Cup består totalt av 
sju løpshelger og avsluttes på 
Knutstorp 26. september.

Stiller i et råskinn av en bil

rett Fra FaBrikken: Denne Porscha skal den Spydeberg-
bosatte dansken Peter Høst Hansen kjøre i år.  Foto: privat

var, og jeg håper de skjønner 
hvor farlig doping er, sier han 
før han tenker seg om litt.

– Hvorfor skal man være så 
forbanna vellykket hele tida? 

Det viktigste i livet er venner, 
familie, opplevelser og glede, 
smiler han, før han gir noen 
elever en klem og takker for 
seg.

aSkim: Lars Lottrup i Askim Tennisklubb kan 
fortelle den gledelige nyheten om at tennisba-
nene bak Askimhallen nå står klare til bruk.
 – Mye dugnad har sørget for at folk nå kan 
trene tennis, smiler Lottrup. Han forteller at hele 
fem tonn grus er byttet ut for å få i stand banene.
 – Banene står en del ledig, fordi rekrutteringen 
ikke er god nok i Askim. Så her er det gode 
muligheter for folk å få god trening i sommer-
sola, avslutter han.

Tennisbanene  
er endelig klare Skien: Da Petter Solberg sikret seg årets 

første VM-seier i Tyskland, befant kone og 
barn seg på første NM-runde i crosskart i 
Skien. Det skulle vise seg å gå like bra med 
Oliver som med pappa. 14-åringen vant 
klasse 125 ccm. 

– Jeg gleder meg nesten like mye over 
Olivers triumf som min egen. Jeg var 
dritnervøs på hans vegne. Og det gikk jo 
kjempebra. Jeg er en utrolig stolt pappa, 
og jeg må samtidig sende en takk til 
Pernilla. Makan til kone! Hun gjør alt for 

Oliver og er både kokk og mekaniker, sier 
Petter Solberg stolt.

Flere andre lokale førere var også i 
aksjon i NM-runden. I samme klasse ble 
Tobias Andersen fra Spydeberg og NAF 
Øvre Østfold nummer ni. I den største 
klassen, 650 ccm, ble Olivers fetter Oscar 
Solberg fra Spydeberg og KNA Indre/Ytre 
Østfold nummer fire. I den letteste 
klassen, 85 ccm, ble det femteplass på 
sambygdingen og NAF Øvre Østfold-fører 
Marius Andersen. 

Kopierte pappa Petter Solberg
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åsnes: Mandag 
kveld hadde idrettens 
tematurne, i regi av 
Hedmark Idretts-
krets, tatt turen til 
Flisa. Der fortalte 
tidligere dopingbru-
ker Morten Heierdal 
sin sterke historie.

Magnus Torp anTonsen
magnus.torp.antonsen@ostlendingen.no
97 17 46 55

Heierdal begynte fotballkarrie-
ren som keeper på Furuset. Så 
takket han ja til anabole steroi-
der. Det fikk fatale følger for 
32-åringen som havnet i feil 
miljø og ikke klarte å kontrolle-
re seg selv med bruken av do-
ping.

Han har sonet flere dommer 
for vold som følge av doping-
misbruk, men vier nå livet sitt 
til å bekjempe doping, som 
foredragsholder i regi av Anti-
doping Norge.

Bruker egne erfaringer
Mandag kveld var han på Flisa 
for å fortelle sin historie på 
idrettens tematurne i regi av 
Hedmark Idrettskrets.

– Morten bruker seg selv og 
sin historie der han forteller om 
både positive og negative effek-
ter ved bruk av doping – og da 
spesielt anabole steroider, sier 
klubbveileder i Hedmark 

Idrettskrets, Vidar Steimler.
Idrettens tematurne er et 

prosjekt som er satt i gang inn 
mot ungdoms-OL, som arran-
geres på Lillehammer denne 
vinteren. Tematurneen er spe-
sielt rettet mot ungdom og tre-
nere og ledere som jobber med 
ungdom.

læring for de unge
I tillegg til Heierdals foredrag 
mandag kveld, holdt Einar Kav-
li fra Antidoping Norge et fore-
drag der de fokuserte på fakta 
om dopingmidler og doping-
bruk, samt grensen mellom 
kosttilskudd og dopingmidler.

Der ble det fortalt om ulike 
midler på markedet, hvor det 

finnes og hvordan det virker, 
samt risikoen ved å få i seg 
ulovlige og farlige produkter.

Tematurneen har et klart mål 
om å få flere i idrettskretsen 
med på et prosjekt kalt «Ren ut-
øver».

«Ren utøver» er et e-lærings-
program for utøvere, trenere, 
ledere og støtteapparat som gir 

disse gruppene en opplæring i 
antidopingarbeid. 

– For idrettskretsen er dette 
et ledd i en prosess der hoved-
målet er å stimulere unge utø-
vere, og de som jobber tett opp 
mot unge utøvere, til å være 
med på prosjektet, forklarer 
Steimler.

Tidligere dopingmisbruker Morten Heierdal holdt foredrag på Flisa:

Viktig antidopingarbeid

Holdt ForedraG: Tidligere dopingmisbruker, og nå foredragsholder, Morten Heierdal (til venstre) og Einar Kavli fra Antidoping Norge.
 Foto: priVat

FolkeFest: Arrangørene 
forventer folkefest da verdens 

beste skiskyttere skal kjempe om 
VM-titler i Holmenkollen.

oslo: Interessen for 
vinterens verdensmester-
skap i skiskyting i Holmen-
kollen er stor.
Terje sundby
ts@glomdalen.no
991 65 882

Arrangørene av vinterens VM i 
skiskyting i Holmenkollen kun-
ne i går melde om over 50.000 
solgte billetter fra alle verdens 

hjørner.
– Vi har solgt billetter i land 

som Ghana, Australia, Israel og 
Norfolkøya i Stillehavet. Det 
ligger an til å bli en skikkelig in-
ternasjonal idrettsfest, sier Per 
Bergerud, administrerende di-
rektør for skiskytter-VM 2016 i 
en pressemelding tirsdag for-
middag.

Mesterskapet arrangeres i pe-
rioden 2. til 13. mars og innehol-

der 11 øvelser fordelt på åtte 
konkurransedager.

VM-arrangørene sier at 20 
prosent av billettene er solgt 
utenfor Norges grenser. Flest 
billetter er kjøpt i skiskytter-ga-
le Tyskland. Også i Russland er 
det solgt mange billetter.

– Skiskyting er populært i 
mange land. 20 prosent av bil-
lettene er solgt til land utenfor 
Norge. Sporten har enorm sta-

tus i Tyskland og det er i det 
markedet vi også selger mest, 
sier Bergerud.

I tillegg forventer man at 
rundt 120 millioner TV-seere fra 
mellom 25 og 30 land vil følge 
mesterskapet.

50.000 billetter solgt til skiskytter-Vm

kartleser: Lena Lysen (27) 
skal lose Mats Lysen gjennom 
rally-etappene.

konGsVinGer: Mats 
Lysen (23) tar med seg sin 
egen storesøster når han 
gjør comeback som motor-
sports-utøver etter nyttår.
Terje sundby
ts@glomdalen.no
991 65 882

Brandval-gutten får nemlig 
med seg sin egen søster, Lena 
Lysen (27), som kartleser den 
kommende rallysesongen.

Det er to år siden siste Mats 

Lysen konkurrerte, da i rally-
cross. Den kommende seson-
gen skal han kjøre rally med sin 
nye Mitsubishi Evo 6. 

– Det blir litt som å gå fra 
langrenn til skiskyting, sier 
Mats Lysen i en pressemelding. 

I høyrestolen sitter altså hans 
søster, som de siste årene har 
tilegnet seg god rutine som 
kartleser for flere førere på høyt 
nasjonalt nivå.

Lena Lysen er dermed godt 
skodd for oppgaven med å lose 
en – i rallysammenheng – uruti-
nert lillebror gjennom løypene.

Duoen skal konkurrere i den 
nasjonale klassen for firehjuls-
drevne biler og planen er å kjø-
re full NM-serie den kommen-
de sesongen.

Første NM-runde er 16. janu-
ar i Sigdal, men sesongens høy-
depunkt blir nok Rally Finn-
skog på hjemlig trakter. Rally 
Finnskog arrangeres 6. februar.

Mats Lysen er tidligere euro-
pamester i rallycross, og selv 
om det nå handler om rally, ser 
23-åringen for seg en ny rally-
cross-satsing. Men det blir tro-
lig første et par år.

søsteren blir mats lysens kartleser

UVant: Det blir uvant for 
rallycrossfører Mats Lysen å kjøre 
etter søsterens noter. 
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På Manglerud har politiet 
alliert seg med tidligere «bo-
lere» fra nærmiljøet. Målet 
er å forhindre oppblomstring 
av nye dopingmiljøer.

Det flekses, svettes og brøles in-
tenst i det en ung mann slipper et 
par blytunge manualer i bakken. 
Han smiler fornøyd, tar en slurk 
tynn saft og ser seg i speilet. Det 
er tidlig kveld på Elixia Ryen, og 
det populære senteret er som van-
lig stappfullt av veltrente, unge 
mennesker.

Nytt er det at både Antidoping 
Norge, politiet og en tidligere do-
ping-bruker er til stede – sammen.

– Vi, i likhet med andre trenings-
sentre, kommer ikke unna at det 
mest sannsynlig er medlemmer 
som bruker steroider. Vi vil ha 
et rent senter og ønsker derfor å 
samarbeide tett med politiet. Spe-
sielt fordi det er så mange unge 
som trener her, sier senterleder 
Nina Thoresen.

Manglerud-politiet har som 

første og foreløpig eneste sta-
sjon i Oslo begynt å dra rundt 
på treningssentre i nærmiljøet 
sammen med Antidoping Norge. 

Vil forhindre nye miljøer
Foreløpig er det kun lokale Sats 
Elixia-avdelinger som er med på 
ordningen, men stasjonssjef Jan-
ne Stømner håper å få til et samar-
beid med flest mulig sentre.

– Det finnes lite statistikk på om-
rådet, men inntrykket er at pro-
blemet øker blant Oslo-ungdom 
og at mørketallene store. Vi fryk-
ter at utfordringen med anabo-
le steroider vil vokse raskt i ung-
domsmiljøene dersom dette ikke 
tas tak, sier Stømner og legger til 
at økt kroppsfokus og sosiale me-
dier er mye av årsaken.

– Alle vil ha sommerkroppen 
året rundt. Det er heller ingen 
tvil om at politiet har hatt for lite 
kunnskap om doping, rett og slett 
fordi det ikke var forbudt å bruke 
frem til lovendringen for halvan-
net år siden. Dette har ikke vært et 
prioritert område, sier hun.

Morten Heierdal (32), tidligere 
dopingbruker fra Furuset, nå fore-
dragsholder for Antidoping Nor-

ge er enig i at kunnskapsnivået 
må økes. Fra han var 17–27 år gam-
mel proppet han kroppen full av 
steroider.

– Jeg brukte min egen kropp 
som laboratorium og forsøkska-
nin, noe som gikk helt galt. De 
fleste vennene mine fra doping-
miljøet er døde. Heldigvis kom 
jeg ut av misbruket. Men mens 
jeg dopet meg så jeg ikke på meg 
selv som en misbruker, mer som 
en topptrent atlet.

Stadig yngre brukere
Heierdal var en del av et etablert 
miljø i Oslo. Han vet at det fort-
satt er flere slike miljøer, men er 
mest opptatt av at brukerne av 
anabole steroider har forandret 
seg kraftig.

– Før var det kroppsbyggere, 
dørvakter og kriminelle som 
drev med dette. Nå, i løpet av de 
siste årene, har dette forandret 
seg helt. Jeg er i kontakt med 
«vanlige» gutter og jenter i star-
ten av tenårene som forteller at 
de bruker eller vil starte med ste-
roider. Ungdommene ønsker ikke 
å se ut som «bolere», men vil være 
veltrente og tynne, helst i løpet 

av noen måneder. Dette er skrem-
mende, sier han og legger til at 
det er en av hovedgrunnene til at 
det er viktig å jobbe oppsøkende.

– Anabole steroider finnes over-
alt, også på de stuerene trenings-
sentrene. 

Kurser ansatte
I tillegg til å snakke med ungdom 
på treningssentre kurser Heier-
dal og Antidoping Norge ansatte 
i hvordan man kan se etter tegn 
på at det forekommer misbruk 
på sentrene.

Daglig leder i Antidoping Nor-
ge, Anders Solheim, er glad for at 
Manglerud-politiet erkjente at de 
hadde behov for mer innsikt om 
dopingproblematikken.

– Det er ikke lenger en marginal 
gruppe som driver med doping. 
Trenden er at stadig flere unge 
jenter misbruker dopingmidler, 
blant annet for å øke forbrenning 
på trening. Det er viktig at både 
treningstilbydere og politiet læ-
rer mer om problemet og hva en 
skal se etter, sier han.
henrik.arneberg@

Antidoping Norge mener stadig flere «normale» ungdommer doper seg i jakten på perfekt kropp.

– Anabole steroider finnes overalt, 
også på stuerene treningssentre

Fakta

Anabole steroider

XX Anabole androgene steroider 
(AAS) er syntetiske derivater av 
det mannlige kjønnshormonet 
testosteron. 
XX Bruk av AAS gir samme effekt 
som testosteron en har naturlig 
i kroppen, men virker betydelig 
kraftigere. 
XX AAS sørger for rask og stor 
muskelvekst når det kombineres 
med trening, men kan gi alvor-
lige bivirkninger.
XX 1. april 2013 ble besittelse og 
bruk av AAS forbudt i Norge.
XX I 2014 fikk politiet i Oslo inn 19 
anmeldelser.
Kilder: Politiet og Antidoping Norge

Morten Heierdal (32) er født og oppvokst på Furuset. I flere år bygget Heierdal kroppen sin opp med anabole steroider, men til slutt gikk det helt galt. Nå reiser han rundt på trenings-
sentre og skoler og forteller om egne, dyrekjøpte erfaringer. FOTO: STIG B. HANSEN
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Sammen med politiet har 

ti treningssentre på Askøy, 

Sotra, Øygarden og Fjell 

inngått et samarbeid for å 

bekjempe doping i øykom-

munene.

Christine Fagerbakke
christine@av-avis.no

Sommeren 2013 ble det strafbart og både 
skafe og være i besittelse av dopingmid-
ler. Siden den gang har politiet jobbet med 
et samarbeid mellom dem og treningssen-
trene for å bekjempe og forebygge bruken 
av dopingmidler. Onsdag presenterte de 
samarbeidsprosjektet «Sammen mot do-
ping».

– Nå har vi laget oss rutiner på hvor-
dan vi skal håndtere problemet, bekrefter 
Monika Mørk, politioverbetjent og leder 
for det forebyggende arbeidet ved Sotra, 
Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt.

Øker i ungdomsmiljøene
I forrige uke samlet ti treningssenter på 
Askøy, Sotra, Øygarden og Fjell seg for å 
diskutere videre hvordan de skal hånd-
tere funn og bruk av dopingmidler. Både 
treningssentrene og Antidoping Norge 
bekrefter at bruken av dopingmidler har 
økt i ungdomsmiljøene.

– Vi ser et stort behov for å intensivere 
og å løfte frem det forebyggende anti-
dopingarbeidet i samfunnet generelt, 
og blant unge spesielt, skriver Per Wiik 
Johansen, medisinsk sjef i Antidoping 
Norge i en rapport om bruk og misbruk av 
dopingmidler.

– Erfaringer viser at det er stor mangel 
på grunnleggende kunnskap om doping 
og konsekvenser av misbruk. Stadig lere 
etterspør informasjon, heter det videre i 
rapporten.

Det største problemet er brukergrup-
pen under 18 år. Politiet vil orientere 
ungdomsskoleelevene i kommunene om 
regelverket knyttet til dopingmidler, når 
politiet har undervisning hos ungdoms-
skolen.

– Dette har blitt et forhold som politiet 
nå må ta seg av. Og jeg tror at mange unge 
tenker at dopingmidler ikke er farlig, på-

FELLES TAK MOT DOPING: Det nye samarbeidsprosjektet «Sammen mot doping» skal forebygge doping på treningsen-
ter på Askøy og i resten av øykommunene i vest.  FOTO: CHRISTINE C FAGERBAKKE

Unge tyr til doping
To innbrudd på to helger
 ❚ I løpet av natt til søndag var det 

nok en gang innbrudd på Ravnanger 
ungdomsskole. Innbruddet ble meldt 
til politiet klokken 07.10 mandag 
morgen. Politiet opplyser til AV at 
de har sikret ingeravtrykk og prøver 
av åstedet. Trude Hovi, rektor på 
Ravnanger ungdomsskole, sier det 
er tydelige spor av at det har vært 
uvedkommende inne på skolen. 
Ifølge rektor er dette andre innbrudd 
på skolen på kort tid. Det er ikke fun-
net noe tegn til at verken dører eller 
vinduer er brutt opp. 

Knivstikking  på Florvåg
 ❚ Klokken 10.45 forrige torsdag ikk 

politiet melding om at en person på 
Florvåg var blitt knivstukket. Politiet 
rykket ut med lere enheter. Ved 
ankomst rett før klokken elleve kom 
politiet i kontakt med ire personer 
på utsiden av boligen. Politiet ikk 
fort kontroll på situasjonen. Ifølge 
politiet var det snakk om en opphetet 
krangel, og at skadene var overla-
tiske. – Selve innringingen var mer 
dramatisk enn det situasjonen faktisk 
var, sier operasjonsleder Tatjana 
Knappen i Hordaland politidistrikt.

Buss tvang fotgjengere  
ut i veien
 ❚ Erlend Aasbø Klaget til Nettbuss et-

ter at hans ni år gamle sønn måtte ut i 
veien for å komme forbi denne ulovlig 
parkerte bussen. – Dette er ikke en 
yrkessjåfør verdig, sier Erlend Aasbø. 
Han og familien reagerte da bussen 
plutselig foretok en noe uvanlig 
parkering da de gikk søndagstur langs 
Horsøyvegen søndag ettermiddag. 
Øystein Gullaksen, regionsdirektør 
Hordaland i Nettbuss, bekrefter at de 
har mottatt klagen fra Aasbø. – Vi leg-
ger oss helt lat og beklager at dette 
skjedde. Vi kommer til å ta det opp 
med de ansatte i løpet av dagen, sier 
regionsdirektøren.

KREATIV PARKERING: Denne parkerin-
gen skapte reaksjoner.  FOTO: PRIVAT 

Erfaringer viser at det er stor man-
gel på grunnleggende kunnskap 
om doping og konsekvenser av 
misbruk. 

Monika Mørk

peker Mørk.
Hun legger til at det tidligere har vært 

holdninger om at det ikke var farlig - fordi 
det var lov. Nå som det er blitt strafbart må 
politiet ta hånd om det. Dette er en av grun-
nene til at det nye samarbeidet er inngått.

Nulltoleranse
– Doping har gått fra å være et lovlig helse-
problem til å bli noe politiet må ta seg av. 
Allerede i fjor sommer var politiet kontakt 
med treningssentrene for å legge en plan, 

bekrefter Mørk.
Holdningsarbeidet har fortsatt siden den 

gang, og alle sentrene til stede har nullto-
leranse for prestasjonsfremmende midler.

– Det er ingen som vil ha rykter om at det 
er mer tillatt hos dem enn andre steder, 
fortsetter Mørk.

Nå legger de frem en tydelig holdning om 
at dopingmidler ikke aksepteres. Politiet 
har satt opp mer formelle rutiner på hvor-
dan man skal håndtere funn av doping-
midler. Rutinene innebærer også hvordan 
treningssentrene skal følge opp dersom de 
mistenker bruk eller distribusjon av do-
pingmidler.

– Vi har laget rutiner på når man skal an-
melde og hva man skal formalisere, forkla-
rer Mørk.

Alltid tilbud på noe godt!
Begrensninger på tilbudene kan forekomme. Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. Salg kun til private husholdninger. Alltid tilbud på noe godt!

÷40%
sparepakker fra
Hennig Olsen Is
Et stort utvalg Karbonadedeig

fersk, av storfe, uten tilsatt salt
og vann, 400 g, SPAR 87,25/kg

3490
Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag 6/6. Finn din nærmeste butikk på www.spar.no

Bekymrer: Ifølge Antidoping Norge benyttes doping i økende grad av begge kjønn og i stadig yngre aldersgrupper. Forbedring av utseende skal være den viktigst motivasjonen 
for å begynne med doping.  Foto: NtB scaNpix
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sport Den eksplosive veksten i dopingbeslag bekymrer 
Tollvesenet. Totalt har de beslaglagt omlag 243.000 
ampuller, kapsler og tabletter hittil i år. Til sammen-
ligning var beslaget i fjor for samme periode 95.000 
enheter. Økningen i volum kommer til tross for at 
antall beslag var høyere i samme periode i fjor. –  Når 
året er omme kan man sammenligne litt bedre, men 
det er klart vi er bekymret for økningen. Det er også 
en økning av andre ulovlige stoffer, sier Alf Røge-
berg, seniorrådgiver i Tollvesenet.  Romerikes Blad

tollveseNet 

– Vi er bekymret
kontakt@ekstraavisen.no

I løpet av første halv-
år i 2015 har Tollvese-
net beslaglagt 150 
prosent mer doping-
midler enn i samme 
periode i fjor. Antido-
ping Norge er bekym-
ret for utviklingen.
hanne k. olsen
Romerikes Blad

– Den største brukergruppen 
finnes nok fortsatt blant unge 
menn i 20-årene. Men vi ser 
med ekstra bekymring på at do-
pingbruk også har blitt vanlige-
re blant unge gutter helt ned i 
13–14 års alderen, samt blant 
jenter, sier Fredrik Lauritzen.

Han er prosjektleder for 
kunnskapssenteret i Antido-
ping Norge, en av landets vik-
tigste aktører i antidopingar-
beidet. 

store mengder omsettes 
Lauritzen tegner et dystert bil-
de av utviklingen, og forteller 
at ifølge Antidoping Norges in-

formanter i brukermiljøene be-
nyttes doping av begge kjønn i 
alle aldre.

– Vi har all grunn til å tro at 
store mengder ulovlige doping-
midler omsettes og brukes i 
Norge. Tollvesenet melder om 
sterk økning i beslag og Antido-
ping Norge får flere henvendel-
ser fra ungdom om  doping, 
spesielt anabole androgene ste-
roider, sier Lauritzen.

– Fortsatt tabubelagt
– Samtidig vet vi at kroppspres-
set blant ungdom er større enn 
noen gang, og at ønsket om et 
forbedret utseende er den vik-
tigste motivasjonen for å be-
gynne med doping.

– Er dopingbruk blitt mer 
normalisert?

– Dopingbruk er nok fortsatt 
til dels tabubelagt, men i enkel-
te miljøer er det nok en oppfat-
ning om at bruk av doping og 
store mengder kosttilskudd er 
nødvendig for å få kroppen slik  
man ønsker seg.

Lauritzen mener det er viktig 
å informere om de negative ef-
fektene av dopingbruk

– Doping er ofte hormonpre-
parater som tilfører en mus-
keloppbyggende effekt i mange 
ganger høyere konsentrasjon 
enn kroppens naturlige pro-
duksjon. Dette medfører for-
styrrelser i et finregulert sys-
tem, og potensielt uønskede 
bivirkninger i nær sagt alle or-
ganer i kroppen, advarer han. 

Samtidig forteller han at en 
stor del av stoffene som selges, 
produseres i illegale labratori-
er, noe som gjør bruken spesi-
elt risikofylt.  

– Produksjonen skjer ofte un-
der uhygieniske og ukontrol-
lerte forhold, og resultatet er at 
brukeren i liten grad vet hva 
preparatet egentlig inneholder. 

Tollvesenet har i første halv-
år av 2015 beslagtlagt mer enn 
150 mer dopingmidler enn i 

samme periode i fjor.  
De større beslagene fordeler 

seg på en tredel i post, en tredel 
i biler på grensen og en tredel 
på flypassasjerer.

Økt tilg jenglighet
– Vi har sett en økning i antall 
beslag i posten. Det handler 
nok om tilgjengeligheten. Det 
er enkelt å bestille på nett fra 
gutte- eller jenterommet, sier 
Alf Røgeberg i Tollvesenet.

 – Vi har avdekket store en-
keltbeslag. Det ser ut som at 
smuglerne tar sjanser isteden-

for å fordele det på mange små 
forsendelser, utdyper han.

13. mars i år avdekket Svine-
sund-tollerne store mengder 
dopingmiddel i en bil med byg-
gemateriell. I alt fant tollerne 
103.900 tabletter, 21,5 kilo fly-
tende dopingmiddel og 8.600 
ampuller. Dette beslaget utgjør 
en betydelig mengde av det to-
tale volumet dette halvåret. To-
talt har tollen beslaglagt omlag 
243.000 ampuller, kapsler og 
tabletter. 

tar opp kampeN 
mot dopiNg>>

opp 150 prosent
Ekspolsiv økning 
i dopingbeslaget:

" 
Ønsket om et for-
bedret utseende 
er den viktigste 

motivasjonen for å begyn-
ne med doping.
Fredrik lauritzeN
Antidoping Norge

OS       FUSAPOSTEN LAURDAG 30. MAI  2015   5& KAMPEN MOT DOPING

Dei presiserer at problemet 
ikkje er større i Os enn andre 
plassar i landet. Likevel tek 
Os lensmannskontor i desse 
dagar initiativ til eit krafttak 
mot doping og andre ulov-
lege prestasjonsfremjande 
middel.

KENNETH SVENNINGSEN
Kenneth.svenningsen@osogfusa.no

Torsdag skreiv «Bergens Tiden-
de» om lensmannskontoret på 
Askøy som har inngått samar-
beid med fleire treningssenter 
om å saman bekjempa doping. I 
Os har dei lete seg inspirera.

– Me visste at Askøy lens-
mannskontor var i gang med 
dette prosjektet, og har eit 
ønske om å gjera noko av det 
same her i Os, seier politiførste-
betjent, Kenneth Rastad, ved Os 
lensmannskontor.

Som ansvarleg for narkoti-
ka- og vinningskriminalitet ved 
lensmannskontoret har han eit 
godt bilete av omfanget og bru-
ken av ulovlege doping- og slan-
kepreparat i bygda.

– Me har gjort ein del beslag. 
I tillegg har me teke ein del pri-
vatpersonar som har prøvd å 
importera slike preparat i pos-
ten, seier Rastad.

Spreia informasjon
Fredag føremiddag kalla Os 
lensmannskontor inn til pres-
sekonferanse for å fortelja om 
krafttaket dei ønskjer å ta i byg-
da.

– Me har våre tilfelle av sal og 
omsetnad av anabole steroid. 
Seljarane finst. Det same gjer 
naturleg nok også brukarane. 
Problemet er truleg ikkje stør-
re i Os enn andre plasser, men 
me vil likevel ta eit krafttak for 
å gjera noko med det, seier Ra-
stad.

Eitt av midla er å gje ungdo-
men høve til å ta fornuftige val.

– Me vil gjera det me kan for å 
hindra at unge, resultathungri-
ge menn og kvinner lèt seg freis-
ta til å bruka doping for å få den 
perfekte kroppen. Eitt av ver-
kemidla me har er gjera litt fol-
keopplysningsarbeid – som til 
dømes å spreia informasjon om 
faren og biverknadene ved bruk 
av doping eller andre medi-  
kament ungdom tek for å sjå be-
tre ut, seier Rastad.

Medan dei på Askøy fronta 
saka i lag med fleire trenings-
sentre, byrjar Os lensmanns- 
kontor meir generelt.

– Brukarane av doping og 
slankepreparat finn me overalt. 
Ja, dei finst på treningssentrera, 
men dei finst også på gute- og 
jenterommet i heimen, seier Ra-
stad. 

Med seg på pressekonferan-
sen fredag hadde han ruslege i 
Os, Hege Tønnesen, og ruskon-
sulent i Os kommune, Jan Rune 
Bakke.

Dei to sistnemnde er opptek-
ne av at foreldre og andre føre-
sette må gå framfor som gode 
førebilete, og følgja med på kva 

dei unge får i seg. 

Generell skepsis
På bordet framfor oss har Ra-
stad lagt ein pose med lyseblå 
tablettar. Utanpå posen står det 
ingenting.

– Dette er døme på ein pose 
med prestasjonsfremjande 
medikament som me har be-
slaglagt her. Kvar står det noko 
om produktet? spør Rastad.

– Dette er veldig vanleg, kvit-
terer Hege Tønnessen, og held 
fram:

– Ein skal vera generelt skep-
tisk til å tinga medikament i 
posten. Ein har svært lite aning 
om kva slike tablettar er laga 
av, korleis dei er produsert og 
kva dosering som er tilrådeleg. 
Faren vil alltid vera stor for at 
produktet ikkje inneheld berre 
det du trur du har kjøpt, seier 
Tønnesen.

Lista over stoff som er oppført 
på dopinglista, og altså frå og 
med 1. juni 2013 er ulovleg å bru-
ka, er lang.

– Når ein tingar over posten, 
tek ein altså sjansar. Det gjer ein 
også om ein kjøper av ein seljar. 
Ein kvar seljar vil gjera sitt beste 
for å normalisera produktet han 
omset. Fleire av dei eg har pra-
ta med seier at dei berre bruker 
eit “light-produkt” av steroid. 
Det hadde ikkje eg sett mykje 
pengar på at det faktisk er, seier 
Tønnesen.

Me kjem også inn på det så-
kalla Barbie-dopet Melanotan.

– Dette er eit medikament som 
jenter injiserer for å bli brune. 
Eg meiner at berre ein går til det 
skrittet å injisera noko ein har 
kjøpt over post, så er ein på ville 
veger, seier Tønnesen.

– Ein annan ting er at dette 
stoffet heller ikkje er lovleg, legg 
Rastad til.

Søk råd
Jan Rune Bakke jobbar som ru-
skonsulent i Os kommune. I lag 
med mellom anna psykolog San-

ne Bach Skorpen er han med i 
ressursgruppa «Tidleg innsats».

– Me kjenner ikkje så godt til 
doping-problematikken i Os, 
men me er svært villige til å 
vera med og hjelpa unge som 
har gjort feile val og vil finna 
vegen tilbake igjen, enten dei 
har eksperimentert med narko-
tika, doping eller andre ulovlege 
medikament, seier Bakke.

– Det som er viktig er å infor-
mera om biverknader og konse-
kvensar av bruk, før ungdomen 
sjølv påfører seg desse, seier 
Tønnesen.

– Og kva er dei verste biverkna-
dene/konsekvensane?

– Det kan vera så mangt, alt 
utifrå kva stoff ein tek. Men inn-
anfor doping er det jo sterilitet, 
utvikling av kvinnelege trekk og 
ikkje minst hjartesvikt, svarer 
Tønnesen. 

– Dersom foreldre mistenkjer at 
sonen/dottera driv med doping, 
eller inntek ulovlege slankemid-
del, kva skal dei vera merksame 
på?

– Ein tommelfinger-regel er at 
ingen sunne, friske ungdomar 
skal injisera noko som helst. 
Dersom ein finn ampullar el-
ler sprøyter på gute- eller jen-
te-rommet, bør varsellampene 
blinka. Elles bør ein følgja med 
om borna endrar personkarak-
ter, vert unormalt inneslutta el-
ler agressiv.

Klar for kontrollar
I tida framover vil Os lensmann-
skontor gjera konkrete tiltak for 
å hindra bruk og omsetnad av 

doping og ulovlege slankepro-
dukt.

– I samarbeid med Antidoping 
Noreg vil me ta kontrollar på 
våre fire treningssenter i bygda. 
Samtlege treningssenter i Os har 
nulltolleranse for dopingbruk 
og er tilslutta «Rent senter»-ord-
ninga med Antidoping Norge. 
For å visa at me verkeleg har 
fokus på dette vil me også pa-
truljera sentera ei tid framover, 
seier Rastad.

Likestilt med narkotika
Fram til 1. juni 2013 var det fak-
tisk lov å nytta seg av anabole 
steroid her til lands. Lova tilsa 
at ein kunne ta ein kur.

– Det var ei lov som var umog-
leg å praktisera. Kva er ein kur? 
Kor lenge varer den? spør Ra-
stad.

– I praksis var det difor nærast 
legalisert. I dag er desse doping-
midla ulovleg å bruka. Straffe-
messig er dei nærast sidestilte 
med bruk av narkotika, fortel 
Rastad.

Krafttak mot doping 

Politiførstebetjent Kenneth Rastad, ruslege i Os, Hege Tønnesen, og ruskonsulent i Os kommune, Jan Rune Bakke, fortalte i går føremiddag om sitt felles 
krafttak mot doping. 

KVA ER ANABOLE- 
 STEREOID?
Anabole steroid, eller anabole androgene 
stereoider (AAS) er syntetiske stereoid-
hormoner – eller etterlikningar – av det 
mannlege kjønnshormonet testosteron. 
Anabole stereoid har to hovudeffektar: Ein 
anabol vevsoppbyggjande, og ein andro-
gen mannleg-gjerande. Kort fortalt byg-
gjer dei opp muskulaturen ved stimulering 
av muskelprotein i kroppen.

Ein tommelfinger-regel er at in-
gen sunne, friske ungdomar skal 
injisera noko som helst. Dersom 
ein finn ampullar eller sprøyter 
på gute- eller jente-rommet, bør 
varsellampene blinka.

HEGE TØNNESEN

Store vannmengder er på 
vei fra Hjartdal og Tinn 
mot Notodden, og 
Heddals vannet stiger 
stadig, så vi fortsetter å 
følge situasjonen utover 
torsdagen på telen.no. Der 
kan du også lese om 
oppsigelsene ved FMC på 
Kongsberg. 

Mer vann er 
på vei hit

på 
nett

tips sMs/MMs:  
tL tips 2005 
Leservideo:  
telen.no/vis/videoptips

Knut H. 
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knut.slettemo@telen.no

n Besøksadresse: Heddalsvegen 40, 3674 Notodden                            n telefon: 932 34 200         
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– Jeg mener det er 
viktig at vi tar klar 
avstand fra doping, 
og da mente vi det 
var riktig å bli 
medle m i Antidoping 
Norge.
Håkon Rusten
haakon.rusten@telen.no
400 60 096

Men Antidoping Norge er ikke 
en organisasjon man melder 
seg inn i slik uten videre.

Kunnskapsprøve
Organisasjonen krever at inne
haver avlegger en kunnskaps
prøve for blant annet å få et 
mer bevist forhold til problem
et doping.

–Er dette noe Spenstkjeden 
har pålagt dere?

–Nei, det er det ikke, men 
Spenst sentralt ser gjerne at vi 
blir medlemmer. 

også jenter doper seg
– Hvem er det som doper seg, 
Hilde Bakken?

– Alt vesentlig er det unge 

menn, men det er også jenter 
som bruker doping for å gå ned i 
vekt. 

– Hva gjør dere dersom dere 
noen gang får mistanke om at 
noen her har urent mel i posen?

– Vi har ikke meldt oss inn i 
Antidoping Norge for å ta noen. 
Vi skal behandle alle folk med 
respekt, sier Bakken.

Rundt i treningssenteret hen
ger det holdningsplakater, og 
det er derfor ikke noen tvil om 
hvordan treningssenteret ser 
på dopingbruk.

Helsefremmende
– Trening skal være sunt og 
helse fremmende og derfor må 
man si nei til doping, sier hun.

– Det vi krever er at alle som 
melder seg inn her, må godta 
senterets antidopingpolicy, 
fortsetter hun. 

– Bruk av anabole steroider er 
gambling med egen helse. Ana
bole steroider kan gi mange uli
ke psykiske skadevirkninger og 
føre med seg store adferdsend
ringer. 

spenst til kamp 
mot doping

Mot doping: Spenstansatt Mari Skaug og daglig leder, Hilde Bakken, har sertifisert treningssenteret som nå er medlem av Antidoping 
Norge. 

Honda
IZY HRG 536 VL

Honda
HRX 537 HY

IMPORTØR: BEREMA AS

FAGKUNNSKAP • SERVICE • DELELAGER • INNBYTTE • FINANSIERING

FORHANDLERLOGO 
Les mer på: www.berema.no

Hvis hagen 
kunne velge

– Honda selvfølgelig

Åpningstider: 

09-20 (18)
Ferskvarebutikkene med stort utvalg!

Meny Kvantum – Meny Tuven
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Tips oss! 93234 225 
Send oss gjerne bilder og tekst 
fra der du er til stede. 
E-post: 
sport@telen.no 

Sondre Svarstad (bildet) er tilbake på brytematta 
etter skade denne helgen. Sammen med ni 
andre snøggere deltar han i Wasa-cupen i 
svenske Mora lørdag og søndag. Øvrige snøg-
gere er knøttene Niklas Tveiten (24 kg), Erik 
Haugen (32 kg) og Alexander Åmås (35 kg), 
guttebryterne Lars Sander Eriksen (38 kg) og 
Emil Dal (47 kg), og jentebryterne Guro Svarstad 
(26 kg), Synne Marie Eriksen (35 kg), Anne 
Svarstad (32 kg) og Kristine Haugen (40 kg)

10 bryTere i sverige:

Tilbake på matta

Trond Kaasa
Sportsleder
932 34 225

– Det er naivt å tro at 
det ikke forekommer 
doping i en eller an-
nen form også på 
Notodden. 
Trond Kaasa
trond.kaasa@telen.no
932 34 225

Det sier leder av Notodden 
idrettsråd, Jonny Pettersen, 
som er glad for at Antidoping 
Norge kommer til Notodden 
mandag.

Tidligere doper
En av dem som kommer til au-
ditoriet på Høgskolen er tidlige-
re doper Morten Heierdal. Han 
skal fortelle sin historie om det 
å gå fra å være liten til å bygge 
seg stor og kraftig ved hjelp av 
dopingmidler. Også Therese 
Torgersen fra Antidoping Nor-
ge vil holde foredrag og svare 
på spørsmål fra salen.

–Jeg håper trenere, skolelæ-
rere, idrettsledere og aktive be-
nytter denne unike muligheten 
til å høre om doping – og ikke 
minst lære om doping. Og da 
tenker jeg spesielt på hvilke sig-
naler man skal se etter for å fan-
ge opp dette så tidlig som mu-
lig. For jeg synes det ville vært 

rart om ikke det også på Notod-
den finnes noen som doper seg 
i en aller annen målestokk, sier 
Pettersen. 

Må tas på alvor
Seminaret er et samarbeid mel-
lom Telemark idrettskrets, 

Høgskolen i Telemark, Antido-
ping Norge og Notodden 
idrettsråd. Det er sendt ut invi-
tasjoner til samtlige idrettslag i 
Øvre Telemark.

–Jeg tror det er mye uviten-
het og naivitet rundt dette te-
maet. Konsekvensene av bruk 

er store, og jeg håper et slikt se-
minar vil være med på å sette et 
større fokus på dette med do-
ping. Som fotballtrener har jeg 
selv tenkt at ingen av mine do-
per seg, men kanskje det har 
vært naivt. Seminaret vil gi 
noen aha-opplevelser, sier han. 

Stort dopingseminar på Notodden mandag:

vil ha dop-fokus 

bør KoMMe: Jonny Pettersen håper et seminar om doping vil engasjere. I tillegg til idrettsledere, 
lærere, trenere og aktive, håper han folk fra byen treningssentre tar turen til auditoriet på Høgskolen. 

spiller: Jonas Sandnes 
starter dagens kamp mot 
Odda. 

Notodden Fotball møter 
i dag Odda borte i siste 
treningskamp før 
seriestart. 
Etter ni spilte treningskam-
per har trener Kenneth Dok-
ken tegnet seg et godt bilde 
av hvordan han ser for seg 
startelleveren mot Alta nes-
te helg.

–Jeg vil nok starte med det 
jeg anser som det beste laget 
i dag, men det er ikke der-
med sagt at det blir startelle-
ver mot Alta. Det er heldigvis 
tøff kamp om plassene på la-
get, sier han foran dagens ge-
neralprøve. 

odda 
borte

sMil og glede: Marte Ree Arvesen, Eline Bjørndalen, Aina 
Eskildt Grindalen og Malin Sagafoss gledet seg over storseier. 

Et skadeskutt NHL P-15 
leverte årsbeste da de slo 
Halsen 32–19.
Trond Kaasa
trond.kaasa@telen.no
932 34 225

Vilde Kvernstuen Grimsrud 
brakk armen dagen før kam-
pen, Martine Ormåsen er lang-
tidsskadd og bare minutter ut i 
kampen mot Halsen mot Kim-
berly Mogstad gi seg med kne-
skade. Dermed måtte laget av-
slutte kampen uten utespillere 
på benken. 

leverte årsbeste
Likevel leverte laget årsbeste 
da de nedsablet Halsen. De lå 
riktignok under 2-6, men det 
snudde de til 11–6 ledelse og 17–
11 til pause.

–Dette var en kamp hvor vi 
hadde alt å vinne. De lå foran 

oss på tabellen, men vi hadde 
forberedt oss godt på deres of-
fensive forsvarsspill, forteller 
Aina Eskildt Grindalen som 
spilte midtback hele kampen.

–Jeg vil påstå dette var års-
beste, og nå kan vi bli nummer 
to i avdelingen når tre kamper 
gjenstår. Denne kampen ga oss 
masse selvtillit, og viser at vi 
har hatt en stor utvikling i år, 
sier hun. 

Målmaskiner
I spissen for laget sto Eline 
Bjørndalen og Malin Sagafoss 
fram med 14 og 11 scoringer. 
Tone Fuhre Lia var nest sist på 
over halvparten av scoringene.

–Vi er veldig gode når vi trer 
oss gjennom forsvaret deres 
med veggspill, og det var utro-
lig moro å få til det vi hadde 
trent på. Og alle utespillere sco-
ret, jubler Eskildt Grindalen.  

skadeskutte, men kan bli nummer to
Notodden Fotball skal møte 
Holmen borte i 1. runde i 
fotballcupen. Kampen spilles 
borte onsdag 22. april. 

–Det høres ut som en 
overkommelig oppgave. Vi 
slo dem to ganger i serien i 
fjor, og 5–0 i treningskamp 
tidligere i vinter. Nå har vi en 
fin mulighet til å sikre oss 
hjemmekamp mot 1. 
divisjon- eller tippeligalag 
hjemme i 2. runde, mener 
kaptein Lars Lien, som står 
over treningskampen mot 
Odda på grunn av en legg 
som ikke er helt i orden. 

Trener Kenneth Dokken 
sier følgende;

-Jeg er glad det ikke ble 
langtur, ettersom vi skal til 
Trysil noen dager senere. 
Målsetting er å gå videre. 

FiKK HolMen i 
1. runde i nM
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Frankrikes idrettsminister sier det ikke 
kommer på tale å avlyse EM. Sluttspillet 
går i ti byer Frankrike, Paris inkludert.
– EM blir arrangert i en ramme av 
maksimal sikkerhet. Sikkerheten blir 
ytterligere forsterket etter det vi 
akkurat har opplevd. Det kommer ikke 
på tale å avlyse et populært EM.

em som planlagt

Maksimal 
sikkerhet

tips oss! 75 11 36 00
Ta kontakt på sport@helg.no

Vi setter stor pris på at du deler dine fortellinger og bilder med oss. 

www.helg.no

per Vikan
sportsansvarlig
908 84 433
per@helg.no

– Det er ingen tvil om 
at doping ødelegger 
helsa. Noen tror de 
kan ta litt, men det er 
farlig i lengden, sier 
Helene Hammer (17) 
og Maren Strand (17).
Per Vikan
per@helg.no
908 84 433

De har trent på Frisk 3 i Mosjø-
en siden de fikk lov som 
15-åringer. De er godt oppdatert 
på farene ved å bruke doping-
midler.

– Jeg er her ofte, og det blir 
gjerne fem ganger i uka, sier 
Helene. Maren trener oftest tre 
ganger i uka, og begge trener 
både styrke og utholdenhet.

– Det er veldig mye snakk om 
trening blant venner og klasse-
kamerater, sier de to som går på 
Mosjøen videregående skole 
studiested sentrum.

Maren og Helene har drevet 
med fotball tidligere, men er 
ikke med i aktiv idrett nå.

– Vi liker å holde oss i form, og 
har aldri tenkt på å ta noen 
snarveier. Vi har heller ikke fått 
tilbud om doping i Mosjøen, 
sier de.

– Forebyggende
– Besøket fra Antidoping Norge 
er varslet her på senteret. Ikke 
med dato, men at vi kom til å 
teste i høst. Vi har også en plan 
for videre besøk, men vi sier 
ikke når. Det kan bli om kort tid 
eller om ett år, sier Knut Wulff 
Hansen.

Han mener de driver forebyg-
gende arbeid, og denne gangen 
ble 25 personer innkalt til sam-
tale mandag og tirsdag.

– De som er innkalt kommer 
fra flere grupper innenfor vår 
medlemsmasse. Vi ønsker å 
snakke med jenter og gutter og 
litt eldre medlemmer, og vi mø-
ter alle til samtale. De fleste 
som er kalt inn blir så testet av 
Antidoping Norge sine kontrol-
lører, sier han.

Testene foregikk både man-
dag og tirsdag, og kontrollørene 
har som policy ikke å stille opp i 
pressen. Svarene på testene får 
Frisk 3 om 6-8 uker.

– De som trener her skriver 
under på en avtale, og de som 
blir tatt blir utestengt med en 
gang, sier Wulff Hansen.

doping i mosjøen
– Det er blåøyd å tro at det ikke 
finnes doping i Mosjøen. Vi har 
også drevet så lenge at vi vet at 
det finnes. Vårt hovedfokus er 

at Frisk 3 skal være et trygt 
sted. Ingen voksne skal være 
redd for å sende ungdommene 
sine hit. Vår avtale med Antido-
ping Norge gjør at de skal teste 
med ujevne mellomrom, sier 
Wulff Hansen.

langtidsvirkning
Øyvind Segtnan er opptatt av å 
spre budskapet til flest mulig.

– De som er inne til samtale 
og blir testet snakker med sine 
venner. På den måten får vi 
også spredt budskapet om hvor 
farlig det er å dope seg, sier 
Segtnan.

– Det mange ikke er klar over 
er langtidsvirkningen. Det er 
ikke bare en fysisk side ved do-
ping, men mange sliter med 
psykiske problemer etter lang 
tids bruk. I psykiatrien er de 
veldig opptatt av problemene 
og det er et eget emne i opplæ-
ringen, sier han.

Maren og Helene tar avstand fra doping

– litt er også farlig

dopingtester: 17-åringene Helene Hammer (t.v.) og Maren Strand trener styrke og utholdenhet 3-5 ganger i uka. De var ikke blant dem som ble testet i går.  Foto: per Vikan

samtale om doping: To av eierne av Frisk3, Øyvind Segtnan 
(t.v.) og Knut Wulff Hansen, hadde samtaler med dem som ble testet.
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S
ommeren 2009: Morten er på vei til hytta. I 

bilen sitter også hans daværende samboer 

og hans fire år gamle datter, Emilie. 

Plutselig skjærer en annen bil inn rett for-

an ham slik at han må bremse hardt. Morten blir 

forbannet, men biter tennene sammen. Vil ikke 

komme med noe utbrudd rett foran datteren. Hun 

ser likevel at han blir mørk i blikket. Så sier hun:

«Pappa, hvorfor er du så sint på alle mennes-

kene hele tiden?»

Morten blir helt satt ut.

Han vet at han er hissig i trafikken, men har trodd 

at han har klart å skåne datteren for det. 

Nå har fireåringen satt ham på plass. Han vet 

ikke hva han skal si. Prøver med et «beklager». 

Føyer til at han er lei seg.

Nå er isen brutt. Emilie fyrer av et nytt spørsmål:

«Hvorfor har du vært så slem mot mamma?»

Det blir helt stille i bilen. Morten har ingen ting 

å komme med. Kjenner at datteren har truffet 

 spikeren på hodet.

Guttedrømmen. Episoden får ham til å tenke. 

Tenke bakover. På hvem han var og hvem han 

er blitt.

Den siste tiden har han vært deprimert. Kjent 

at det ikke kan fortsette stort lenger. Han er som 

et tog på vei mot endestasjonen. I altfor høy fart.

Det var ikke dette han hadde drømt om. Han 

«Pappa,  

hvorfor er  

du så sint?»

Det var den dagen datteren spurte om hvorfor han var så sint. Den 

dagen skjønte Morten Heierdal at de anabole steroidene hadde tatt 

kontrollen over ham.

Morten Heierdal

 YAlder: 33 år

 YYrke: Foredrags- 

holder for Antidoping 

Norge

 YFamilie: Samboer, 

datter på ti år

 YBosted: Skjetten

 YHobbyer: Å bygge 

akvarier, sykle, jogge  

i skogen og trene 

styrke

ville jo bare bli god i sport.

Det var sånn det startet. Mor-

ten kom fra en stabil  og trygg 

idrettsfamilie. Han spilte fotball. 

Foreldrene stilte opp.

Da han var 16, gikk guttedrøm-

men i oppfyllelse: Han fikk prø-

ve seg som keeper på A-laget til 

Furuset. 

Morten hadde alltid likt å gå i 

dueller og spille fysisk tøft i feltet. 

Men nå møtte han spisser som 

var mye større enn ham selv. Han 

fikk juling. Begynte å trekke seg. 

Det endte flere ganger med mål 

imot. Det var ikke bra.

– Vi tapte fotballkamper på 

grunn av meg. Det gikk inn på 

meg.
Treneren og Morten ble enige 

om at han skulle begynne med 

vekttrening ved siden av fotbal-

len. Etter kort tid la han ned like 

mange timer på gymmen som 

han gjorde på banen.

Han merket at det hjalp. Han 

ble større og sterkere.

Men så flatet det ut. Kroppen 

ville liksom ikke bli kraftigere.

Voldsom opptur. Morten var 

nå i et treningsmiljø der det 

fantes folk som visste om andre 

 metoder. De tok godt imot ham, var inkluderende 

og oppmuntrende. De viste ham styrke øvelser, ga 

kostholdsråd og andre tips. Men ingen av dem sa 

noe om doping. Ikke før Morten selv spurte om det.

Da fortalte de. For Morten hørtes det ut som om 

ingen av dem hadde noen problemer med pillene. 

Tvert imot. Disse gutta var sterke, tøffe og popu-

lære blant jentene. Det var menn han så opp til.

Han ble nysgjerrig. Selvfølgelig var tvilen der, 

men han begynte å tenke på det. Som de andre 

gutta sa: «Doping er jo ikke ulovlig, og ville det 

ikke vært det i et land som Norge hvis det virke-

lig var farlig?» Det hørtes  besnærende ut. Gradvis 

klarte han å overtale seg selv.

Han ble med en av gutta hjem. Der prøvde han. 

Og han fikk en voldsom opptur.

– Det funka som juling! Jeg kunne trene mer og 

hardere. Jeg spratt opp om morgenen og var full 

av energi. Selvtilliten økte. Jeg følte meg mer som 

en mann og mindre som en gutt. Det forsterket seg 

når jentene så mer i min retning. 

Morten fikk skryt av de eldre gutta, de han så 

opp til. Nå var de imponerte over ham. Gradvis ble 

han mer og mer fascinert av livsstilen deres. Nå 

var det styrketrening som gjaldt. Fotballen kom 

mer i bakgrunnen.

– Jeg følte at jeg fant min identitet. At jeg ble 

noen. Jeg ble sett. Her hang jeg med kule folk og 

var kul selv. Vi trente mye og festet mye.

Aggressiv. Ganske tidlig merket Morten endrin-

ger som ikke var bra. Han var hissigere enn før. 

Hadde alltid hatt temperament, men nå ble sinnet 
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– Jeg var en muskelbunt uten 

dømmekraft, sier Morten Heierdal. 

Hvis noen gjorde feil i trafkken, tok 

han ikke fem øre for å straffe dem 

på egen hånd.  
Foto: Erlend Berge

På samme måte som Jesu disipler gjorde 

det, er det fortsatt mange som tror på 

gjenferd, skriver Per Eriksen. 
TeksTverksTedeT

24

GjesTen

27
Åste Dokka takker de gamle 

for det de ga og gir. Men nå vil 

hun gå videre i en ny verden.
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5. UTDANNING
Skole og utdanning er en viktig arena for å nå unge med 

informasjon og holdningsskapende arbeid. Antidoping Norge 

jobber for å kunne tilby ulike programmer, virkemidler og 

utdanningsopplegg. Vi ser at det er krevende å få det inn som en 

naturlig del av utdanningsløp. Vi har hatt dialog med to ulike 

høgskoler for å utvikle en utdanningsmodul uten at det så langt 

har gitt resultater. I skoleverket opplever vi uansett en økende 

bevisst og interesse omkring tematikken.

Herkules-prosjektet
Herkules er et forebyggende program for elever på videre- 

gående skole som består av teoretiske leksjoner om antidoping, 

ernæring og ren trening, i tillegg til praktisk styrketrening over 

en periode på åtte uker. Elever som deltar i programmet besvarer 

en spørreundersøkelse ved oppstart og avslutning av program-

met for å kartlegge kunnskap om negative sider ved dopingbruk, 

holdninger til bruk av doping og kosttilskudd, holdninger til eget 

utseende, kunnskap om styrketrening m.m.

En pilotversjon av programmet ble gjennomført for utvalgte 

skoleklasser i Oslo i 2013. Herkules versjon 2 ble gjennomført for 

12 skoleklasser fordelt på tre videregående skoler i Vestfold i 2014. 

Programmet ble videreført for flere klasser ved to videregående 

skoler i Oppland i slutten av 2015. Vi ønsker å tilby programmet til 

flere videregående skoler i 2016.   

Ren Skole
Vi ser et stort potensiale i å kunne tilby skoler et nettbasert opp-

læringsprogram. Ren Skole hadde 1409 brukere i 2015, hvorav litt 

over en tredel av brukerne fullførte alle modulene i programmet. 

Ren Skole ble første gang lansert i 2010 og har siden blitt revidert 

to ganger. I 2016 legges det opp til en helhetlig gjennomgang og 

oppdatering av programmet.

Skoleprosjekt for ungdomsskoler
I 2014 ga forfatter Annette Münch ut ungdomsromanen  

Badboy:Steroid. For boka fikk hun Brageprisen for beste  

barne- og ungdomsbok i 2014. 

Antidoping Norge innledet en dialog med Münch og besluttet å 

gi støtte og bidra i arbeidet med å foredle og utvikle manuset til 

en multimedial produksjon rettet mot ungdoms- og videregå-

ende skoler. Produksjonen ble ferdigstilt i 2015 der blant andre 

den kjente rap-duoen Erik og Kriss har laget musikk og musik-

kvideoer til produksjonen. Antidoping Norge har bidratt med 

økonomisk utviklingsstøtte og faglig bistand. Intervju med to 

medarbeidere fra Antidoping Norge er integrert i produksjonen. 

Som del av samarbeidet presenterte Münch produksjonen på 

fire arrangementer i regi av Antidoping Norge. Produksjonen 

har fått mye oppmerksomhet i riksdekkende medier. Gjennom 

samarbeidet har forfatteren fremført produksjonen ved flere 

videregående skoler i fylkeskommunene vi samarbeider med. 

Foredragsvirksomhet på skoler
Aktivitet for videregående skoler er den viktigste målgruppen 

i prosjektene som samarbeider om Lokal mobilisering mot 

doping. Denne aktiviteten er beskrevet fra side 57. 

TABELL 3: HOLDNINGSSKAPENDE OG KUNNSKAPSHEVENDE SEMINAR 
                  FOR SKOLER UTENOM LOKAL MOBILISERING MOT DOPING

MÅLGRUPPE ANTALL FOREDRAG/SEMINARER ANTALL TILHØRERE

UNGDOMSSKOLE 10 1385

VIDEREGÅENDE 8 1990

FOLKEHØGSKOLE 4 255

TOTALT 22 3630
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Vi opplever også stor etterspørsel etter skoler fra andre fylker 

enn de som har etablert samarbeid med oss. Vi mener tilbyr 

derfor også foredrag og seminar til disse. Det ble gjennomført 

22 seminarer for over 3600 elever og lærere på skoler utenfor 

Lokal mobilisering mot doping i 2015.

6. FORSKNING OG EVALUERING
I første halvår av 2015 har dataene fra Herkules-prosjektet 

(omtalt på side 54) vært gjenstand for en egen forskningsbasert 

studie. Resultatene har blitt samlet inn, analysert og beskrevet. 

Universitet i Bergen har ledet dette vitenskapelige arbeidet. Anti-

doping Norge og Norges idrettshøgskole har også vært involvert. 

Artikkelen ble godtatt for publikasjon i en internasjonal, viten-

skapelig journal i januar 2016 med tittelen ”Doping prevention 

through antidoping education and practical strenght training: 

The Hercules program”. 

Det har vært søkt om forskningsmidler fra WADA for å videre- 

føre forskningen på Herkules, men denne søknaden ble avslått. 

Vi ser etter andre muligheter for å sikre ressurser for å videreføre 

studien på det vi anser å være et spennende prosjekt. 

7. ANTIDOPING PÅ TRENINGSSENTER
Vi har de senere årene fått med stadig flere treningssenter i arbeidet 

for et dopingfritt samfunn. Gjennom deltakelse i Rent Senter-pro-

grammet skal treningssentre sette antidoping på dagsorden og ta 

aktive grep for å sikre et rent treningsmiljø. Ved utgangen av 2015 

har godt over 400 norske senter signert avtale som Rent Senter. Ut-

fordringen har i økende grad vært å kvalitetssikre at de sentre som 

er et Rent Senter følger opp det som er intensjonen ved program-

met. Dette er bakgrunnen for at vi fra 2015 innførte en sertifiserings-

ordning for å sikre kvaliteten i programmet. 

Sertifisering
I starten av 2015 igangsatte vi for fullt en prosess for sertifisering 

av sentrene som er med i Rent Senter-programmet. Gjennom 

sertifiseringen setter vi krav til aktivitet, holdninger og tydelig-

het i antidopingarbeidet. Sertifiseringen baserer seg i stor grad 

på egenerklæring og dokumentasjon av sentrale oppgaver i pro-

grammet. Ved starten av året var ingen treningssentre sertifisert, 

mens 297 sentre hadde fullført sertifiseringsprosessen ved årets 

utgang. Det føres oversikt over hvilke sentre som til enhver tid er 

sertifisert på våre hjemmesider.

Dopingkontroll
Rent Senter har et forebyggende fokus, med særlig fokus på 

opplæring og bevissthet om problematikken blant de ansatte. 

Dopingkontrollen er likevel et virkemiddel som vi ser behov 

for å ta i bruk for å bekjempe doping. Som nevnt over skal det i 

forkant av en eventuell kontroll alltid gjennomføres en samtale 

med medlemmet. 

Tallene fra 2015 forteller oss at det er økende aktivitet og bevisst- 

het omkring tematikken. Det ble for 2015 rapportert2 om 415 

gjennomførte samtaler, som førte til 116 rapporterte oppsigelser/

nektelser. Det ble videre tatt et rekordhøyt antall dopingtester på 

norske treningssenter. 98 dopingprøver ga 9 positive prøver. 

Oppfølging/besøk
I 2015 har vi økt fokuset på å ha regelmessig kontakt med tre-

ningssentrene, og tilby aktiviteter for å øke oppmerksomheten og 

kunnskapen om doping som samfunns- og helseproblem blant 

TABELL 4: NØKKELTALL RENT SENTER 2015

MÅLGRUPPE 2015 

ANTALL SENTER MED AVTALE 428 

ANTALL SERTIFISERTE SENTER 297 

ANTALL NYE SENTER I 2015 49 

TOTALT ANTALL RAPPORTERE SAMTALER* 415 

TOTALT ANTALL RAPPORTERTE  
OPPSIGELSER/NEKTELSER*

116

ANTALL DOPINGPRØVER 98

POSITIVE PRØVER 9

ANTALL NYE BRUKERE TIL E-LÆRING I 2015 1474

2 Bygger på svar fra brukerundersøkelse der 65% av sentre som er Rent Senter svarte.
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ansatte og medlemmer. Det er gjennomført 25 foredrag og 14 stands på treningssentre. 

Aktivitetene finansieres av senteret selv. Som del av oppfølgingen av sentrene er det 

gjennomført regionsbesøk flere steder i landet.  Vi har vært med i oppstarten av lokale 

samarbeidsprosjekter mellom treningssentre, politi og kommune flere steder i landet. 

Ny e-læring
E-læringsprogrammet for ansatte, som er en sentral del av Rent Senter-programmet,  

er i 2015 gjennomført av 1474 nye brukere, dette er mer enn 300 flere enn det som  

gjennomførte i 2014. Vi ser likevel at det er tid for å utvikle en ny form for e-læring.

I samarbeid med Virke Trening ble det igangsatt arbeid med ny e-læring. Det nye 

programmet ble lansert i mars 2016. Programmet er tilpasset dagens teknologi, og det 

faglige innholdet er oppdatert med henhold til ny kunnskap og gjeldende lovverk.

8. FOREDRAG, KURS OG SEMINARER
De senere årene har etterspørselen økt etter foredrag, kurs og seminarer om doping 

som samfunnsproblem. Dette har bidratt til at vi har videreutviklet denne porteføljen 

betydelig. Med økende tilskudd fra helsemyndighetene ser vi det også som vår rolle å 

være til stede med kunnskapshevende foredrag over hele landet.

Årlig nasjonalt seminar
Kunnskapssenterets årlige, nasjonale heldagsseminar ble arrangert på Gardermoen i 

november med deltakere fra blant annet helse, skole, politi, treningssentre, politikk, 

toll, forsvar, treningssentre og idretten. Seminaret var fullbooket med 150 tilhørere.  

Seminaret er en møteplass hvor personer som møter dopingproblematikken i sitt  

daglige virke kan oppdateres på aktuell forskning, nye programmer fra Antidoping  

Norge og diskutere utfordringer med andre meningsfeller. 

Temaseminar – kvinner og doping
Doping har tradisjonelt vært forbeholdt den mannlige delen av befolkningen. Som 

følge av kvinnenes kroppsideal de siste årene har endret seg fra slank til muskuløs, 

opplever vi at dopingbruk har blitt vanligere blant kvinner.

Kvinner og doping er et tema vi har forsøkt å løfte i løpet av 2015. Med utgangspunkt  

i en masteroppgave fra Norges idrettshøgskole om temaet satte vi opp et eget seminar 

om temaet. I overkant av 60 engasjerte tilhørere, hovedsakelig idrettsstudenter og 

personer fra treningsbransjen i Oslo deltok. Seminaret ble fulgt opp med tilsvarende 

arrangement flere steder i landet. Seminarene rettet seg primært mot unge og  

treningsinteresserte jenter. 

TEMASEMINAR OM  
KVINNER OG DOPING.

150 DELTAKERE PÅ  
NASJONALT SEMINAR.



61

ANTIDOPINGNORGE

Foredragsvirksomhet
Antidoping Norge tilbyr foredrag mot ulike målgrupper på 

bestilling. Det er i 2015 gjennomført totalt 59 lokale seminarer 

for i underkant av 6000 mennesker i 15 av landets 19 fylker (Oslo, 

Hordaland, Oppland, Telemark, Akershus, Rogaland, Vestfold, 

Østfold, Buskerud, Troms, Aust-Agder, Nord-Trøndelag, Nordland, 

Hedmark og Sør-Trøndelag). Detaljerte oversikter finnes under 

hver enkelt målgruppe. I tillegg kommer utstrakt foredrags-

virksomhet innenfor Lokal mobilisering mot doping. 

9. LOKAL MOBILISERING MOT DOPING
Gjennom prosjektet Lokal mobilisering mot doping samarbei-

der Antidoping Norge med fylkeskommuner om å forebygge 

mot dopingbruk lokalt. Programmet bygger på tidligere arbeid 

med frivillige antidopingnettverk. Deltakende fylkeskommuner 

finansierer omtrent halvparten av prosjektet i den respektive 

fylkeskommunen, mens kostnadene for øvrig dekkes av midler 

fra Antidoping Norge gjennom et prosjekttilskudd fra Helsedi-

rektoratet. Kostnadene i hvert prosjekt er knyttet til midlertidig 

ansettelse av en lokal fylkesmedarbeider (normalt i en 40% 

stilling) samt løpende reise- og driftskostnader. 

Hovedmålsettinger med prosjektet:

• Spre kunnskap og kompetanse om doping, og dermed med-

virke til økt fokus på dopingproblematikk blant yrkesgrupper 

som kan møte dette i sitt arbeid, og hos pårørende.

• Øke kunnskapen om negative konsekvenser ved dopingbruk 

blant ungdom.

• Stimulere til sunne og helsefremmende treningsmiljøer  

for unge.

TABELL 5: OVERSIKT OVER PÅGÅENDE FYLKESKOMMUNALE SAMARBEID

FYLKESKOMMUNE OPPSTART AVSLUTNING FORLENGELSE 

SØR-TRØNDELAG 1.8.13 31.7.15 1.8.15–31.7.18

HORDALAND 1.9.14 31.7.15 1.8.15–31.12.15

OPPLAND 1.8.14 31.7.16 1.8.16–31.12.16

TELEMARK 1.8.13 31.7.15 Nei

VESTFOLD 1.8.13 31.7.15 1.8.15–31.7.17

TABELL 6: SKOLEFOREDRAG PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE INNEN LOKAL MOBILISERING MOT DOPING

FYLKE (ANTALL SKOLER I FYLKET) SKOLER BESØKT
ANTALL SKOLE- 

FOREDRAG
TILHØRERE

SØR-TRØNDELAG (22) 12 20 2150

HORDALAND (46) 17 22 4185

OPPLAND (10) 9 20 2300

VESTFOLD (10) 9 37 1850

TELEMARK (4*) 5 7 1585

TOTALT 52 106 12 070

* Fire av totalt 13 videregående skoler i Telemark var involvert i prosjektet.
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I 2015 har Antidoping Norge hatt samarbeidsavtaler med fylkes-

kommunene i Sør-Trøndelag, Hordaland, Oppland, Telemark og 

Vestfold. I hvert fylke koordinerer og gjennomfører den fylkes-

medarbeideren lokale tiltak. Programmet ble i 2015 driftet av 

totalt to desentraliserte årsverk fordelt på de fire lokale med- 

arbeiderne, og ble koordinert av en prosjektleder ved Antidoping 

Norges sentraladministrasjon. Kostnader knyttet til prosjekt- 

lederen dekkes gjennom driftstilskuddet. 

Avtalen med Telemark fylkeskommune opphørte uten forleng-

else i 2015. Sør-Trøndelag og Vestfold fylkeskommune forlenget 

imidlertid samarbeidet med henholdsvis tre og to år. I Sør-Trøn-

delags tilfelle er nå prosjektlederstillingen redusert til 25%. 

Hordaland-prosjektet utløp ved utgangen av 2015, men det er nå 

besluttet å videreføre prosjektet fra høsten 2016.

Elever og ansatte i videregående skole er viktigste målgruppe, 

men prosjektmedarbeiderne henvender seg også til lokale kunn-

skapsnettverk, helsepersonell, treningssenterbransjen og toll-  

og politimyndigheter. Utvalgte aktiviteter mot ulike målgrupper 

beskrives under.

Videregående skole
Arbeidet har til hensikt å gi unge mennesker i fylket kunnskap 

og informasjon om negative skadevirkninger ved doping slik 

at de står bedre rustet til å avstå fra dopingbruk, og bygge opp 

under en tydelig nulltoleranse i sine lokalmiljøer. 

Tiltak mot videregående skole inkluderer undervisning og dis-

kusjoner med elever, i tillegg til opplæring av skolens lærere og 

andre ansatte om tematikk knyttet til doping som samfunns- 

problem. Dette inkluderer tegn og symptomer, helsekonsekven-

ser, motivasjon for bruk, kroppspress og sosiale medier. Personli-

ge historier med utgangspunkt i holdningskampanjen Ærlig talt 

brukes ofte som en del av undervisningsopplegget på videre- 

gående skole. Foredragene tilpasses enkeltskoler og linjer.  

I 2015 ble det avholdt 106 foredrag fordelt på 52 skoler for totalt  

12 070 tilhørere i de fem fylkeskommunene med samarbeid.

I de fylkeskommunale prosjektene oppfordres skolene selv til å 

ta i bruk nettplattformen Ren Skole som Antidoping Norge har 

utarbeidet. 

Styrke kunnskapsnettverk
Fylkesmedarbeideren i hvert prosjekt legger til rette for at det 

etableres lokale antidopingnettverk i den respektive fylkes-

kommunen. Nettverksarbeid innebærer å jobbe for å inkludere 

antidoping i kommunale og fylkeskommunale rusplaner, møter 

med helsesøstre, elevråd, ungdomskontakter, elevråd og andre 

lokale organisasjoner. 

Kommunale initiativ og samarbeid
Gjennom programmet oppstår lokale initiativ blant ressursper-

soner i fylket som går utover tiltakene som ligger i prosjektet. 

Slike initiativ ønskes velkommen og fører til en enda sterke-

re oppmerksomhet og kunnskap om problematikken. Disse 

følges opp av Antidoping Norge utenfor det fylkeskommunale 

prosjektet. 

I Oppland er det gjennomført møter med lokal kriminalitets- 

forebyggende kontakt (SLT) om tiltak mot et risikomiljø for do-

ping og kriminalitet i Ringebu kommune. Møtene har resultert 

i et styrket samarbeid mellom Antidoping Norge, kommunen, 

politi og treningssenter.

I Sør-Trøndelag har Orkdal kommune ønsket et ytterligere 

samarbeid utover hva som ligger i den fylkeskommunale sam- 

arbeidsmodellen. Dette førte til at det ble utarbeidet en kom-

munal samarbeidsavtale om Lokal mobilisering mot doping i 

Orkdal kommune. Politi og SLT er tett involvert i prosjektet,  

i tillegg til skole, kommune, primærhelsetjenesten, foreldre og 

idretten. Samarbeidsavtalen mellom Antidoping Norge og Orkdal 

kommune startet 1. januar 2016.

Denne samarbeidsavtalen vil bli brukt som en mal for til- 

svarende samarbeid andre steder i landet. Her er det innledet 

dialog med flere kommuner. 
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MISJONEN
Antidoping Norge jobber for en ren idrett og  

et dopingfritt samfunn. Vi vil beskytte de ekte  

vinnerne og fremme en sunn treningskultur.

 
VISJONEN

REN TRENING. LIKE MULIGHETER.

 
VERDIENE

Se muligheter | Skap engasjement | Søk kunnskap
Vær etterrettelig | Vis resultater | Del utfordringen

 

STRATEGIEN
Løfte 1: Vi skal være en attraktiv og profesjonell organisasjon.

Løfte 2: Vi skal ha en verdensledende kontrollvirksomhet.
Løfte 3: Vi skal heve kvaliteten på det internasjonale antidopingarbeidet.
Løfte 4: Vi skal være en pådriver i idrettens forebyggende antidopingarbeid.

Løfte 5: Vi skal koordinere og være ledende i arbeidet for et dopingfritt samfunn.
Løfte 6: Vi skal ha et forskningsarbeid som er relevant og sikrer kvalitet og utvikling.

ANTIDOPING NORGE (ADNO) 2016–2019
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Mer informasjon på antidoping.no 
Stiftelsen Antidoping Norge  |  Tlf 09765  |  post@antidoping.no  

REN TRENING. 
LIKE MULIGHETER.


