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ANTIDOPINGNORGE

HELSING FRÅ STYRELEIAR
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.
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 foredragsverksemd 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.

VALGERD
SVARSTAD HAUGLAND
Styreleder
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ÅRSBERETNING FRA STYRET
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.
I henhold til vedtektene er Antidoping Norges hovedformål

Ny strategi for perioden 2016–2019

å drive kontrollvirksomhet, utøve påtalevirksomhet overfor

Styret har i 2015 lagt vekt på å tilpasse og fornye arbeidet basert

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

på de forventninger som stilles til organisasjonen. Det er vedtatt

virksomhet, drive internasjonal virksomhet og bidra til forsk-

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

ningsarbeid knyttet til virksomheten.

visjonen er REN TRENING. LIKE MULIGHETER

Antidoping Norge baserer driften, slik formålet forutsetter, på en

Administrasjon og økonomi

fri og selvstendig stilling. Antidoping Norge utøver sin virksomhet

Antidoping Norge har fått tiltrengte ressurser til å videreutvikle

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

antidopingarbeidet i idretten og i ungdoms- og treningsmiljøer.

Strategiperioden 2012–2015

Regnskapet for 2015 viser en samlet omsetning på omlag
40 millioner kroner. Det har vært en økning i tilskuddet fra

Strategiplanen for perioden 2012–2015 er avsluttet. Styret vil

Kulturdepartementet slik at tilskuddet i 2015 utgjorde 28 millioner

særlig trekke fram følgende fra fireårsperioden:

kroner. Den samlede støtten fra Helsedirektoratet og fylkes-

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

kommuner til arbeidet mot doping i et folkehelseperspektiv

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

utgjorde cirka 5,2 millioner kroner, mens øvrige inntekter var
på i underkant av 7 millioner kroner.

forbund registrert som Rent Særforbund og NIFs tiltaksplan
mot doping.
• Etablert en nordisk enhet for biologiske profiler med hematologiske, testosteron- og veksthormonavhengige profiler.

Inggard Lereim har mottatt Antidoping Norges hederspris for
sin mangeårige innsats i antidopingarbeidet. Lereim har vært
medlem av Antidoping Norges påtalenemnd og deretter medlem

• Inngått samarbeid med toll- og politimyndighetene.

og nestleder i Antidoping Norges styre. Lereim har også vært

• Utvidet porteføljen og gjennomført etterretnings- og

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

etterforskningsarbeid.

inngå i NIFs nyopprettede Idrettsmedisinsk etisk råd.

• Etablert antidopingprogram for hest.
• Vi har jobbet for å styrke antidopingarbeidet i bl.a. Russland,
Kina, Kenya og Tyrkia.

Styret har i 2015 vært særlig opptatt av fornyingen av Antidoping Norge som har resultert i ny visjon, verdier og strategi,

• Bidratt til å stadfeste WADAs tilsynsfunksjon.

ny organisasjonsplan og ny visuell identitet. Organisasjonen

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

skal tufte sitt arbeid på følgende verdisetninger: Se muligheter,

doping i Norge.
• Fått fast finansiering gjennom et eget driftstilskudd til arbeid

skap engasjement, søk kunnskap, vær etterrettelig, vis resultater
og del utfordringen.

mot doping i ungdoms- og treningsmiljøer utenfor den organiserte idretten.
• Fått over 400 treningssentre til å samarbeide mot doping og
innført sertifiseringsordning.
• Styrket fagkompetansen i organisasjonen.

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.

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
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

internasjonalt arbeid.

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

UT AV STYRET I 2015

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.
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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

Kommunikasjon-, informasjonog verdiarbeid

Internasjonalt arbeid

For styret er det vesentlig å engasjere idrettens organisasjonsledd

nasjonale engasjement. I starten av året inngikk Antidoping

i antidopingarbeidet. Det er registrert 136 nye Rent Idrettslag,

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

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

om å bistå med utvikle antidopingarbeidet i Kenya. Kenyas

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

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

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

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

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

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

oppstartsfase med å engasjere idrettslag, kretser og særforbund til

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

selv til å ta ansvar for det forebyggende antidopingarbeidet.

det at kenyanske myndigheter sikrer tilstrekkelig lovgivning for

For styret har 2015 vist viktigheten av organisasjonens inter-

gjennomføring av antidopingarbeidet og at deres nye antidoVi har totalt hatt 195 forebyggende tiltak mot idretten, og samlet

pingorgan Anti-Doping Agency of Kenya sikres et tilstrekkelig

har vi møtt i overkant av 10.000 personer i foredragssammenheng.

mandat, budsjett og personell til å kunne drifte et antidopingprogram. Styret ser positivt på å ta opp igjen samarbeidet med

Styret støttet Idrettstingets nei til å oppheve forbudet mot høyde-

Kenya, Kina og WADA når ovennevnte er ivaretatt. Antidoping

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

Norge har også inngått et samarbeid med Tyrkia om bistand.

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

Prosjektet har så langt vært positivt mottatt i tyrkisk idrett.

doping Norge bistå idretten i arbeidet for et internasjonalt forbud.

WADA fører tilsyn med prosjektets fremdrift.

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

Styret ser det som vesentlig at Antidoping Norge engasjerer

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

seg i å etablere strukturer for antidopingarbeidet som tuftes på

blant kvinner for å ha en muskuløs kropp.

maktfordelingsprinsippet. Organisasjonene som driver kontroll- og påtalearbeidet må være organisert uten bindinger til

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

toppidretten. Videre må domsinstansene være uavhengige. For å

og regionalmedier har hatt fokus på doping i et folkehelseper-

understøtte dette arbeidet, arrangerte Antidoping Norge i samar-

spektiv. Styret ser positivt på at organisasjonens formål settes

beid med WADA og Europarådet et eget seminar for doms-

på dagsorden både lokalt og sentralt. For å styrke profileringen

organer i idretten som behandler dopingsaker.

av organisasjonen ytterligere er styret glad for at det er gjort et
grundig arbeid med å etablere en ny visuell profil, en ny visjon

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

og nye verdier for stiftelsen.

ten og antidopingarbeidet som tuftes på maktfordelingsprinsip7
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pet og ivaretar rettferdig rettergang for utøvere. Dette kan

Økonomisk beretning

anses som en del av en demokratiseringsprosess og institusjons-

Regnskapet er avgitt i henhold til regnskapsloven og viser et

bygging i store idrettsnasjoner. På lengre sikt ser styret det

underskudd etter finansposter for 2015 på kr 687 673 som

naturlig å kunne se på mulighetene for et samarbeid med norske

belastes egenkapitalen.

utenriksmyndigheter om dette arbeidet.

Forskningsarbeidet
Det ble i 2014 inngått et forskningssamarbeid med Norges

Grunnkapitalen var på oppstartstidspunktet 1. juli 2003 på
1 000 000,- kroner. Fratrukket årets underskudd er egenkapital
til sammen kr 6 255 904.

idrettshøgskole og Norges skiforbund. Samarbeidet pågår
fortsatt og styret ser fram til resultatene gjennom publisering

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

av gjennomført forskning.

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

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

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.

Antidoping Norge. Det er nødvendig og positivt at organisa
sjonen utvider porteføljen i treningsmiljøer også utenfor idret-

Stiftelsens virksomhet er i vesentlig grad basert på offentlige

ten. Foredragsvirksomheten har nådd over 18.000 personer,

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

herav brorparten unge mennesker, men også politiansatte, feng-

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

selsvesenet og helsevesenet har vært viktige målgrupper. Det er

setning. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap et

også igangsatt et samarbeidsprosjekt med Legeforeningen.

rettvisende bilde av selskapets virksomhet, stilling og resultat av
driften for 2015.

Styret ser behov for å utvide samarbeidet med det offentlige til å
inkludere flere fylkeskommuner og utvikle tilpassede prosjekter

Lønn til daglig leder og styrets samlede godtgjørelse fremgår av

for samarbeid med kommuner. Samarbeidet med Orkdal kom-

notene til regnskapet. Det samme gjelder godtgjørelse til revisor.

mune er et godt eksempel. Styret mener Antidoping Norge bær

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

koordinere arbeidet og dele utfordringen med flere offentlige

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

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

barn. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Antidoping Norge

dopingarbeidet i andre organisasjoner.

forurenser ikke det ytre miljø.

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.
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RESULTATREGNSKAP 2015
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
INNTEKTER

NOTE

2015

2014

3 214 215

3 726 601

1

KONTROLL, SALGSINNTEKTER
OFFENTLIGE TILSKUDD

2

33 139 368

30 953 320

ANDRE TILSKUDD

2

900 000

3 319 154

FOREDRAGS-/UNDERVISNINGSINNTEKTER
ANDRE INNTEKTER

1 370 350
3

SUM DRIFTSINNTEKTER

1 325 307

3 148 874

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

FINANSINNTEKTER

185 818

320 012

FINANSKOSTNADER

4 184

2 561

SUM FINANSPOSTER

181 634

317 451

ÅRSRESULTAT

-687 673

2 490 851

FINANSPOSTER

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT
TIL/FRA EGENKAPITAL
SUM DISPONERING

9

687 673

-2 490 851

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

1 436 009

1 194 426

11 778 335

11 812 348

SUM FORDRINGER
BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.

8

SUM OMLØPSMIDLER

13 406 312

13 142 353

SUM EIENDELER

13 406 312

13 142 353

1 000 000

1 000 000

EGENKAPITAL OG GJELD
GRUNNKAPITAL

9

EGENKAPITAL

9

5 255 904

5 943 577

6 255 904

6 943 577

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

SUM EGENKAPITAL
KORTSIKTIG GJELD
LEVERANDØRGJELD

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 kostnadsført 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
2015

2014

28 000 000

26 000 000

HELSEDIREKTORATET

1 215 000

1 215 000

HELSEDIREKTORATET (RESSURSSENTER)

REGNSKAPSPOSTEN BESTÅR AV:
KUD, ORDINÆRT TILSKUDD

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

• ANDEL 4 NORDISKE MEDLEMMER

600 000

800 000

• ANDEL ANTIDOPING NORGE

150 000

200 000

ANDEL ANTIDOPING NORGE, LOKAL MOBILISERING MOT DOPING

150 000

ANDRE TILSKUDD BESTÅR AV:
NORDIC ATHLETE PASSPORT MANAGEMENT UNIT (NAPMU)

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

2015

2014

NOTE 3 ANDRE INNTEKTER
REGNSKAPSPOSTEN BESTÅR AV:
KURSINNTEKTER/FOREDRAG
KONSULENTTJENESTER

430 832

ANDRE INNTEKTER

894 475

2 005 694

1 325 308

3 148 875

SUM

12

1 143 181

ANTIDOPINGNORGE

NOTE 4 LØNNS- OG PERSONALKOSTNADER
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon, trenere, støtteapparat og
andre.
2015

2014

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

21 958 141

20 301 089

22,95

21,85

LØNN

SUM
ANTALL ÅRSVERK

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 attestasjonstjenster 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 foredragsholdere. Godtgjørelse til disse er inkludert.

NOTE 5 ANDRE DRIFTSKOSTNADER
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

REGNSKAPSPOSTEN BESTÅR AV:

REISE- OG OPPHOLDSKOSTNADER

4 151 354

3 915 452

ANDRE KOSTNADER (INKLUDERT AVSETNINGER)

1 445 654

2 179 438

18 860 406

18 673 460

SUM

13
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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

828 585

566 195

57 391

191 452

885 976

757 647

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

11 778 335

11 812 348

GRUNNKAPITAL

ANNEN
EGENKAPITAL

SUM
EGENKAPITAL

1 000 000

5 943 577

6 943 577

0

-687 673

-687 673

1 000 000

5 255 904

6 255 904

FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER
ANDRE PÅLØPTE INNTEKTER
SUM

NOTE 8 BANKINNSKUDD
REGNSKAPSPOSTEN BESTÅR AV:

SUM

NOTE 9 EGENKAPITAL

EGENKAPITAL PR 01.01.15
ÅRETS ENDRING I EGENKAPITAL:
ÅRETS RESULTAT TIL ANNEN EGENKAPITAL
EGENKAPITAL PR. 31.12.15

14

ANTIDOPINGNORGE

NOTE 10 ANNEN KORTSIKTIG GJELD
REGNSKAPSPOSTEN BESTÅR AV:

2015

2014

AVSATTE/PÅLØPTE KOSTNADER

333 574

-160 960

AVSETNINGER FORSKNINGSMIDLER
PÅLØPTE LØNN/FERIEPENGER
FORSKUDDSFAKTURERTE INNTEKTER
SUM

193 948

238 950

2 569 040

2 224 116

282 292

678 616

3 378 854

2 980 720

Oslo, 12. april 2016

VALGERD SVARSTAD
HAUGLAND
Leder

KNUT-MARIUS STURE

VEBJØRN RODAL

NILS KRISTIAN MOE

Styremedlem

Nestleder

Styremedlem

RANDI GUSTAD

KIRSTEN SOLA

ANDERS SOLHEIM

Styremedlem

Styremedlem

Daglig leder
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1 ADMINISTRASJON
Antidoping Norge avsluttet i 2015 en fireårig strategiperiode. Visjonen i denne perioden har vært: – for en REN idrett
og et DOPINGFRITT samfunn
Løftene vi har strukket oss etter har vært:

Løftene for strategiperioden 2016–2019 lyder som følger:

1. Vi skal være en drivkraft i idrettens forebyggende

1. Vi skal være en attraktiv og profesjonell organisasjon

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.

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

I 2015 mottok vi 28 millioner kroner fra Kulturdepartementet til

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

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

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

Helsedirektoratet sikret at vi kunne videreutvikle vårt arbeid for

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

et dopingfritt samfunn. Samlet fikk vi fra helsemyndighetene i

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.

TABELL 1: UTVIKLING I OFFENTLIGE TILSKUDD
30.000.000
25.000.000
20.000.000

Den nye strategiplanen gir tydelig retning innenfor stiftelsens

15.000.000

viktigste virkeområder – kontroll- og påtalevirksomhet, fore-

10.000.000

byggende arbeid, internasjonalt samarbeid, forskning og i
arbeidet mot doping som samfunnsproblem.

5.000.000
0

Modellen som er valgt er tilsvarende den vi hadde i perioden

2012

2013

2014

2015

2016

2012-2015, med en overordnet visjon, seks løfter og ambisjoner
som skal bygge opp under løftene.
Stiftelsens nye visjon er: REN TRENING. LIKE MULIGHETER.

⦁ KULTURDEPARTEMENTET
⦁ HELSEDIREKTORATET, PROSJEKT
⦁ HELSEDIREKTORATET, DRIFT
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2015 4.315.000 kr, der 3,1 millioner kr var driftstilskudd over stats-

2016. Selve gjennomgangen og utarbeidelsen av ny organisa-

budsjettet og det øvrige ble mottatt i form av prosjekttilskudd.

sjonsplan ble ledet av en ekstern konsulent. Ny organisasjonsplan er innført fra årsskiftet, men siste del av prosessen vil

Med økte ressurser har vi kunnet utvikle vårt virkeområde.

fortsette ut i 2016.

I perioden fra høsten 2014 har organisasjonen hatt en midlertidig organisering som det var planlagt å avvikle da ny strategiplan kom til å tre i kraft.

ORGANISASJONSKART, AVDELINGSVIS,
I SENTRALADMINISTRASJONEN

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

DAGLIG LEDER

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.

KVALITETSLEDELSE

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

KOMMUNIKASJON

ADMINISTRASJON

foredragsholdere fordelt pr. landsdel. Antall fylkesmedarbeidere
baseres på avtaler med fylkeskommuner. I den nye organisasjonsplanen legges det opp til at sentralt ansatte involveres
tettere i den operative virksomheten.
I sentralorganisasjonen organiseres kjernevirksomheten i tre avdelinger:

AVDELING

AVDELING FOR

FOR KONTROLL

FOREBYGGING

OG PÅTALE

OG FOLKEHELSE

INTERNASJONAL
AVDELING

1. Avdeling for kontroll og påtale
2. Avdeling for forebygging og folkehelse
3. Internasjonal avdeling

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

Videre er det etablert egne enheter for kommunikasjon og

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

administrasjon som støtte til virksomhetens kjerneprosesser.

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

Funksjonen kvalitetsledelse er knyttet direkte til daglig leder.
Vi har i 2015 hatt fem fylkeskommunale samarbeidsprosjekt,
I den nye organisasjonen består ledergruppen av daglig leder,

med lokalt ansatte prosjektmedarbeidere. Dette har vært i

assisterende daglig leder/leder av administrasjonsenheten,

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

kommunikasjonsleder og tre avdelingsledere.

Vestfold og Oppland har i løpet av året besluttet å forlenge

Personalutvikling

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

Organisasjonen har i 2015 gjennomført en større organisa-

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

sjonsgjennomgang, hensikten har vært å strukturere virksom-

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

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

18

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

ANTIDOPINGNORGE
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FAKTA OM ANSATTE: (SENTRALT ANSATT OG FYLKESMEDARBEIDERE), 1/1–2016

ANTIDOPINGNORGE

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)

I 2015 er det gjennomført internt seminar
for administrasjonen i
mai og felles seminar
for alle ansatte i oktober.
Foredragsholderne

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

har i tillegg hatt et

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

Kvalitetssystem

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

Virksomheten opprettholdt sin sertifiseringsstatus i 2015. Interne

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

eget seminar, og det er
arrangert fagsamling
for fylkesmedarbeidere. Alt feltpersonell har gjennomført
autorisasjonsprøver

FREDRIK LAURITZEN
MED INNLEGG PÅ
ANSATTSEMINARET

og nyansatte har
gjennomført opplæringsprogram og praksis.

Antidoping Norge har justert sine prosedyrer i tråd nytt regelverk 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.

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 tilsvarende.
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.
21
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2 DOPINGKONTROLLEN
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

FORDELINGEN AV PRØVER
I ULIKE MATRIKS
(Figur 1)

prosessen rundt prøvetakning.

14%
18%

I forbindelse med det nye regelverket lanserte også World Anti-Doping Agency
(WADA) et teknisk dokument. «Technical Document for Sport Specific Analysis»

68%

(TDSSA) setter krav til hvilke ekstraanalyser som skal benyttes innen de ulike
idrettene. Mer informasjon om TDSSA under avsnitt om analyser i denne rapporten.

⦁ URIN
⦁ ABP
⦁ BLOD

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

FORDELING AV PRØVER
(Figur 2)

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-

64%

hormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika.

36%

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.

⦁ I KONKURRANSE

⦁ UTENFOR KONKURRANSE

De senere årene har kontrollvirksomheten vært særlig preget av to sentrale utviklingstrekk: 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 dopingbruk 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,

FORDELING PÅ NIVÅ
(Figur 3)

30%

28%

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

42%

er definert som nasjonale toppidrettsutøvere, og de siste 28 prosent av utøvere i breddeidretten (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.

⦁ BREDDEIDRETTEN
⦁ MELDEPLIKTUTØVERE
⦁ TOPPUTØVERE
23
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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
TOTALT

108
3060

Biologiske profiler
Biologiske profiler har vært et satsningsområde for Antidoping

hentet blodprofilprøver av fotballspillere. Vi ønsker å videre-

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

utvikle blodprofilprogrammet i framtiden, og kommer derfor til

steroid- og veksthormonavhengige markørprofiler). Programmet

å ta blodprofilprøver av utøvere innen idretter der det ikke har

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

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

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

tiske forskjeller sammenliknet med andre tilsvarende idretter.

mange av meldepliktutøverne en profil for veksthormonavhengige markører og en blodprofil.

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

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

ble etablert høsten 2013, har bidratt sterkt til å videreutvikle

en økning av antall urinprøver i 2014 sammenliknet med fore-

arbeidet med biologiske profiler. Denne enheten ble opprettet

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

i et samarbeid mellom de nordiske landene og Norges labora-

en utøver skal få etablert en steroidprofil, er det hensiktsmessig

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

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

Oslo, er sentralt i stiftelsens kontrollvirksomhet og jobber tett
med rådgiverne som planlegger dopingkontroller. Enheten har

Blodprofiler har vært en del av testprogrammet til Antidoping

ansvar for oppfølgningen av alle prøvesvar som er tilknyttet til

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

biologiske profiler.

to årene for eksempel for første gang systematisk inn-
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I løpet av 2015 har enheten i gjennomsnitt mottatt og vurdert

toll- og politimyndigheter fra de nordiske landene. På høsten

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

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

med profilene til de nordiske landene har NAPMU også inngått

Antidoping Norge var vertskap. Denne siste samlingen dreide

avtale med det estiske antidopingbyrået og det internasjonale

seg om etterretningsbasert kontrollvirksomhet og bruk av virke-

orienteringsforbundet (IOF). Med bakgrunn i dette store antallet

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

profilprøver ble en NAPMU-assistent ansatt i en deltidsstilling

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

i 2015. I september arrangerte NAPMU «Athlete Biological

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

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

vi ønsker ytterligere informasjon om.

nale antidoping byråer bruker vitenskap og informasjonsinnhenting til å teste på best mulig måte. I tillegg til de 39 deltagere

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

fra de nordiske landene, deltok også representanter fra WADA og

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

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

direktoratet og Politidirektoratet er viktige grunnsteiner i denne

Helsinki i september der det ble besluttet å signere en ny

dialogen. Det ble i 2015 avholdt møter med Politidirektoratet og

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

Riksadvokaten vedrørende hjemmelsgrunnlaget for utlevering

Informasjonsinnhenting

av informasjon ved potensielle brudd på dopingbestemmelsene.
Riksadvokaten mener at Antidoping Norge har saklig grunn til

Antidoping Norge har de senere årene bevisst dreid sin virksom-

utlevering av opplysning i avsluttede straffesaker med lovover-

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

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

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

er knyttet til den organiserte idretten.

internasjonalt og som er forsterket ytterligere gjennom det nye
internasjonale regelverket som trådte i kraft fra 1. januar 2015

Arbeidet med etterretning og informasjonsinnhenting i antido-

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

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

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

lige instanser og nasjonale antidopingbyråer er vesentlig for å

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

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

rustet i dette arbeidet har organisasjonen i denne strategiperioden

å styrke egne verktøy og videreutvikle nye etterforsknings-

styrket etterforsknings- og påtalekompetansen. Gjennom 2015 har

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

det blitt enda tydeligere at informasjonsinnhenting og etterforsk-

med utvikling av en anonym varslingskanal. I dette arbeidet har

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

vi samarbeidet med PriceWaterhouseCoopers (PwC) som har

profilarbeid for øvrig. Dette er bakgrunnen for at stiftelsen fra

erfaring med varsling innenfor andre områder. En ny anonym

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

varslingskanal vil bli lansert i starten av 2016. For at varslingskanalen skal fungere best mulig er det viktig at den blir promo-

Antidoping Norge søker å både dele og innhente ny kompetanse
innen etterforskning og informasjonsinnhenting, et område

tert av ulike organisasjonsledd i idretten.

som anses å være svært viktig i framtidens antidopingarbeid.

Mosjonsarrangement

WADA har opprettet en internasjonal gruppe av antidopingorga-

Dopingkontroller har ikke bare en avslørende funksjon, men også

nisasjoner og internasjonale særforbund knyttet til arbeidet

en forebyggende. Det forebyggende aspektet har vært den viktigste

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

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

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

mosjonsarrangement de siste årene.

i København som handlet om å utveksle opplysningen om illegal
befatning med dopingmidler. Her deltok WADA, Interpol, samt
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MELDEPLIKTKOMITÉ
MELDEPLIKTKOMITÉ
ANDREAS EKKER (LEDER)
ANDREAS NYHAUG
KAROLINE DYHRE BREIVANG
CARL GODAGER KAAS
ODD-BJØRN HJELMESET
(ny fra feb. 2015)
KLAGENEMND
ANNA THORSTENSON
SIRI LANGSETH

I 2015 ble det gjennomført dopingkontroller under blant annet følgende mosjonskonkurranser; 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 mosjonsarrangementene 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 testarbeidet 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 minimum 60% av prøvene skal analyseres for ESAs. Det gjelder idretter og grener som langrenn, 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-
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MEDISINSK FAGKOMITÉ
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 utøverinformasjon. 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

PER MEDBØE THORSBY
(ny leder i 2015), PHD SEKSJONSOVERLEGE, ENHETSLEDER,
HORMONLABORATORIET
INGGARD LEREIM
(ut av komiteen våren 2015)
PROF. DR. MED., ORTOPEDI,
KIRURGI, KATASTROFEMEDISIN, IDRETTSMEDISIN,
TRAFIKKMEDISIN
PÅL ZEINER OVERLEGE, DR.
MED., SPESIALIST I BARNEOG UNGDOMSPSYKIATRI
UNNI RISHAUG OVERLEGE,
ENDOKRINOLOGISK AVD.,
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER
PER WIIK JOHANSEN
OVERLEGE, DR. MED.,
SPESIALIST I KLINISK
FARMAKOLOGI. MEDISINSK
SJEF I ANTIDOPING NORGE

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 antallet utøvere definert som nasjonale topputøvere førte til at færre utøvere trengte et
forhåndsgodkjent medisinsk fritak. Informasjonen om endringer i regelverket er gitt

KLAGENEMND FOR
MEDISINSKE FRITAK

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 søknadsberettiget 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. Komiteen har god generell medisinsk kompetanse og spesielt innen indremedisin, hormon-

KRISTIAN J. FOUGNER
AVDELINGSSJEF,
SPESIALIST I INDREMEDISIN
OG ENDOKRINOLOGI.
ST. OLAVS HOSPITAL.
MARIT BJARTVEIT
KLINIKKLEDER, KLINIKK
PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET. OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS.
ROLF WHITFIELD
SEKSJONSOVERLEGE,
ENDOKRINOLOGISK SEKSJON. BÆRUM SYKEHUS.
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Foto: AFP/JONATHAN NACKSTRAND/SCANPIX

sykdommer, farmakologi og psykiatri. Det har videre blitt

• Arctic Race of Norway (bildet)

arbeidet med å styrke komiteen med spesialkompetanse innen

• ISU World Cup

idrettsmedisin og lungesykdommer.

• IOF World Cup
• IFSU World Cup

I november inviterte den norske fagkomiteen de andre nordiske fagkomiteene til et felles seminar hos Antidoping Norge. Hver fagkomite
la fram statistikk fra sin virksomhet og diskuterte utfordrende saker

Internasjonale særforbund

som de hadde behandlet. Det ble besluttet at Antidoping Danmark

Dopingkontroller på vegne av internasjonale særforbund i 2015:

skal avholde et nytt medisinsk fagkomite-møte i 2016.

• European Handball Federation (EHF)

Kontroller på oppdrag

• Fédération Internationale de l'Automobile (FIA)
• Fédération Internationale de Luge de Course (FIL)

Antidoping Norge gjennomfører kontroller på oppdrag. Det kan

• Fédération Internationale de Ski (FIS)

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

• Fédération Internationale de Volleyball (FIVB)

pingkontroller på sine konkurranser. Antidoping Norge blir også

• International Association of Athletics Federations (IAAF)

kontaktet av andre nasjonale antidopingbyrå og internasjonale

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

særforbund som ønsker at Antidoping Norge skal teste utøvere på

• International Biathlon Union (IBU)

vegne av de både i Norge og i utlandet.

• International Federation of Sport Climbing (IFSU)

Internasjonale arrangementer i Norge
Dopingkontroller på internasjonale arrangement i Norge i 2015:
• IAAF Bislett Games

• International Orienteering Federation (IOF)
• International Paralympic Committee (IPC)
• International Skating Union (ISU).

• IOF World Ski Orienteering Championships

Nasjonale antidopingbyråer

• IPC Nordic Skiing World Championship

Dopingkontroller for nasjonale antidopingbyråer i 2015:

• FIL Junior World Championships

• Antidoping Danmark (ADD)

• FIVB Beach Volleyball World Tour

• Riksidrottsförbundet (RF)

• Tour of Norway

• United Kingdom Anti-Doping (UKAD)

• Tour des Fjords

• United States Anti-Doping Agency (USADA)

• Nordisk landskamp i friidrett
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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 organisasjonene 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
PUSTEPRØVER

TOTALT

URIN

ABP

BLOD

NASJONALE ANTIDOPINGBYRÅ

42

22

9

11

INTERNASJONALE SÆRFORBUND

318

166

37

20

95

1541*

184

33

1324

98

98

1999

470

64

1419

NORSKE ORGANISASJONER
TRENINGSSENTRE
TOTALT

46

* Inkludert testing av hest.
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PÅTALENEMNDENS
MEDLEMMER
ANSTEIN GJENGEDAL LEDER
JURIST. TIDLIGERE POLITIMESTER I OSLO.
KÅRE BIRKELAND
PROFESSOR I ENDOKRINOLOGI. LEDER AV ENDOKRINOLOGISK AVDELING VED
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS.
RIGMOR SOLBERG
PROFESSOR I FARMAKOLOGI, FARMASØYTISK
INSTITUTT, UNIVERSITETET
I OSLO.
SEKRETARIAT: NIELS KIÆR,
ADVOKAT

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.
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TABELL 3: ANTALL PÅGÅENDE ELLER AVSLUTTEDE SAKER ETTER PÅTALEBEGJÆRING I 2015
IDRETT

PÅTALEBEGJÆRING

DOPINGGRUPPE/
STOFF

DOMSUTVALG/
PÅTALENEMND

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)

ANKE

APPELLUTVALG
DOM

PN = forenklet behandling i påtalenemnden

Det foreligger 13 påtaleavgjorte saker i 2015, se oversikt.

SAKER FORDELT
PÅ STOFFGRUPPE

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
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DOPINGPRØVER

FAKTA

3060 prøver i norsk idrett

2015

(2055 urin, 439 blod, 566 profilprøver)
64% av prøvene utenfor konkurranse
1999 dopingprøver på oppdrag
(1419 pusteprøver)

KOMMUNIKASJON
325.000 sidevisninger på antidoping.no
13.750 videovisninger på YouTube
932 medieklipp (kilde: Retriever)
Ca. 5000 følgere på Facebook

FOREBYGGENDE
ARBEID I IDRETTEN

REN TRENING
LIKE MULIGHETER

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

ANTIDOPINGNORGE

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

TRENINGSSENTER
DOPINGSAKER

49 nye senter med avtale, totalt 428 Rent Senter

13 påtaleavgjorte saker i 2015

297 senter sertifisert

4 av sakene med forenklet saksbehandling

415 rapporterte bekymringssamtaler,

i påtalenemnden

166 oppsigelser

6 av sakene er anabole steroider

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
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3 KOMMUNIKASJON, INFORMASJONS- OG VERDIARBEID
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.

Nettsider

Informasjonsmateriell

Arbeidet på nettsidene har lidd under at informasjonsrådgiver

Selv om stadig mer av informasjonen deles digitalt, ser vi

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

fortsatt behov for å ha noe trykt informasjonsmateriell.

sidene har derfor ikke vært like stabil gjennom hele året. Samlet
har nettsiden antidoping.no hatt 325.000 sidevisninger og 82.000

Det er viktig at dette materiellet er oppdatert og framstår som

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

attraktivt og interessant.

Aktiviteten er økende på sosiale medier, med omtrent 5000 følgere

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

på Facebook ved utgangen av året. Twitter er også hyppigere

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

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

ganisasjonen, på norsk og engelsk. Innenfor Kunnskapssenteret

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

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

bedre og vil jobbe videre med dette.

ha en informasjon som ikke handler om hevede pekefingre, men
veiledning til hvordan oppnå ønskede resultater gjennom sunn

Antidoping Norge har ved utgangen av året følgende nettsteder:

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

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

en del promomateriell for å skape oppmerksomhet omkring det

rentsenter.no | renidrett.no

nye e-læringsprogrammet som ble lansert sommeren 2015.
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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 nyopprykkede 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

åsAnEKlAr:

Midtstopperen Kevin
Duré skal
spille for
Åsane neste
sesong.

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.

ARKIVFOTO: SKJALG
EKELAND

Intensiverer kampen mot jukserne med økte straffer og strengere kontrollregime
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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
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Det er det internasjonale antidopingbyrået WADA som har
innført en ny såkalt «World Anti-Doping Code».
Denne får også konsekvenser
for norsk idrett, ettersom Norges Idrettsforbund følger WADAs internasjonale standarder.
Fra 1. januar trådte det nye
regelverket i kraft. Og det er et
vesentlig strengere straffe- og
kontrollregime utøvere og støttepersonell må forholde seg til.
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Positive dopingtester for cannabis har stupt etter
at WADA hevet grensa. Hasjrøykende idrettsutøvere slipper dermed dopingdommer.

Her er endringene
I tillegg til nye dopingbestemmelser, er det vedtatt ny forskrift for meldeplikt og nye regler for medisinsk fritak. Her er
de viktigste endringene i regelverket:
n Straffene økes fra to til fire
år uansett hvilket stoff forholdet gjelder. Det vil være mulighet for strafferabatt i enkelte
tilfeller.
n Meldeplikten strammes
inn. Tre advarsler på tolv måneder er nok til å få dopingsak
mot seg. Før var denne perioden på 18 måneder.
n Utøvernes såkalte «garantitid» er utvidet til fra klokken 05
til 23. Alle dager i kvartalet skal
inneholde en garantitime, der
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Inge Andersen, generalsekretær 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 antidopingarbeidet 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 norske toppidrettsutøvere deltar i
internasjonale konkurranser er
at vi har felles internasjonalt regelverk som alle land forholder
seg til. Norge har vært en aktiv
aktør i etableringen av WADA,

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

– 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 utøverne 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 viktigste han tar opp.
Fire års utestengelse for dopingbruk 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 dopingpreparater. Med fire års utestengelse vil
man også unngå at utøvere kan
delta i neste OL etter dopingdom, 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 styrke antidopingarbeidet, sa leder
Joachim Walltin.
Han opplyser at NISO ikke
har vært en høringsinstans.

Trener: – Bør utestenges på livstid
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 praktisert av idretten også tidligere.
Derfor tror han doblingen av
straffenivået er etterlengtet.
– Jeg tror de aller fleste ønsker at det skal være slik, spesielt for bruk av steroider. For
steroider burde det vært livstidsutestengelse 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 eksempelvis 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 dopingprøve. Prøven inneholdt
rester av CERA, et tredjegenerasjons bloddopingpreparat.
Tysse har hele tiden bedyret
sin uskyld, men ble dømt til to
års utestengelse, en dom han
sonet og gjorde comeback fra.

– Vi vil ta bakmennene
Idrettsutøvere har nå
forbud mot å «omgås»
støttepersoner som er
dømt for å ha brutt idrettens 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 ansvaret. Mange mener det ikke er
rettferdig at trenere og doktorer som pusher doperne ikke
skal rammes av regelverket.
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Løsningen ble å endre på hva som skal til
det mot stoffmisbruk, Stein Lyberg, er
er, sier
de
for å bli tatt. Den tankegangen er videreimidlertid svært kritisk til at WADA lar
Andersen. ulike landmange hasjrøykere slippe unna.
– Sånn jeg ser det aksepterer WADA
doping ved å øke grensa for når man tester positivt. Det blir en sniklegalisering
av cannabis. Mitt fremste fokus er de pårørende, og med tanke på dem mener 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-

– Mange land gjenstår

og vi har hatt en sterk posisjon i
det internasjonale antidopingarbeidet og ønsker å være et foregangsland når det gjelder
antidopingarbeid. Da er det
helt naturlig at vi implementerer WADAs internasjonale regelverk, sier Andersen
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ført i WADAs nye antidopingkode, som
trådte i kraft 1. januar i år.
– 70 prosent av våre positive prøver
dreide seg om marihuana. Diskusjonen i
WADA gikk på om vi bare skulle bruke
ressursene våre på å bekjempe juks i idretten, eller om vi også skulle bruke dem
på å bekjempe et samfunnsproblem som
narkotika som for eksempel at en utøver
røyker hasj tre-fire dager før en konkurranse. Noen mente at antidopingorganisasjoner også bør ta seg av å bekjempe et

utøver er tilgjengelig for uanmeldt kontroll på oppgitt sted.
Utøverne må registrere postadresse, bostedsadresse og trenings- og konkurranseinformasjon foran hvert kvartal.
n Toppidrettsutøvere må i
alle tilfeller søke om medisinsk
fritak.
n
Bestemmelsene gjelder
også for støttepersonell som bistår utøvere i idrettslig sammenheng. Omgang med støttepersonell som har brutt dopingbestemmelsene er nå forbudt.
n Foreldelsesfristen øker fra
åtte til ti år.
n Utøvere som gjør comeback etter å ha lagt opp må gjøre seg tilgjengelig for dopingkontroll seks måneder i forkant
av konkurranse.

Det sier Rune Andersen, tidligere direktør i WADA og rådgiver for Antidoping Norge.
Han tror de nye reglene nå vil
gjøre det vanskeligere for bakmennene 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 utøver å bli trent eller behandlet av
personer med brudd på dopingbestemmelsene, sier Andersen.
Når det gjelder regelverkets
tilbakevirkende kraft, sier den

tidligere WADA-direktøren følgende:
– Hvis det er snakk om strengere regler utøverne må forholde seg til, vil reglene ikke ha tilbakevirkende 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 sonet eller ikke. Et forbud gjelder
ikke til evig tid, sier Andersen.

nye straffe- og kontrollregimet. Her er WADA-president Sir Craig Reedie på besøk hos Antidoping Norge i november i
ARKIVFOTO: NTB SCANPIX
sen (lengst til høyre).

– 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 vanskelig sak, sier Tore Hordnes,
visepresident i Norges Friidrettsforbund.

– Kun enkelttilfeller
En delikat problemstilling er
om personer med dopinghistorikk kan påta seg trenerverv eller andre støttefunksjoner i en
klubb etter karrieren?
– Det er veldig vanskelig å
svare på. Alle saker lever sitt
eget litt. Sykkel har jo hatt veldig mange saker, der vi i Norge
også har hatt ledere i ettertid.
Om Steffen Kjærgård for eksempel 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 omfattende 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, mosjonssegmentet og alle disse
som driver med selvrealisering.

jbl.no
e-post: tse@

«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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Bricanyl
Stoffet fikk Robinson Bugge
ifølge lagledelsen i seg gjennom astmamedisinen Bricanyl.
Syklisten hadde lenge brukt
den godkjenningsfrie medisinen Ventolin, men da han gikk
tom for denne under årets utgave av Tour des Fjords begynte 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 belastning både for vårt lag og for
norsk sykkelsport, sa Atle
Kvålsvoll til TV2s Tour de France-sending i går.
Det har ikke lyktes Gjengangeren å få Robinson Bugges
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måtte lørdag avlegge
urinprøver til Anti
doping Norge.

Minicup

BeRNT HoRVIK

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.

sporten@sb.no

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

testet tidligere

Rune Andersen (62) – spesi-

Tester i lavere divisjoner
hører
til sjeldenhetene.
– Jeg har vært testet tidligere,
men ikke som 2. divisjonsspiller, forteller unggutten

NIF tar initiativ til en dugnad mot dopingalrådgiver
på Nesodden:
i Antidoping Norge

– er valgt til sjef for ekspertDopingseminar
på
NIF-huset
gruppen som skal
godkjenne
Russlands nye program for
!

retten
ryster friid !
m
S okket som

dopingjakt.

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

antidoping

– Vi har fått påmelding fra langt
flere enn våre medlemmer, forteller 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 Nesodden om antidoping, ikke
bare internt her på huset i våre
egne rekker, sier Gry Andersen
Brusevold, som sitter i NIFs hovedstyre og har tatt initiativ til
antidopingarbeid i NIF i forlengelsen av at hun har ansvar for
verdier og visjoner.
– Hva skjer på NIF-huset torsdag?
– Den første delen av torsdagskveldens program er åpen
for alle som vil vite mer om
hvordan Antidoping Norge jobber. Det er Reidunn Hallan fra
Antidoping Norge som fore-

seg kallet til å fange opp signaler i lokalsamfunnet, for å drive
forebygging mot dopmisbruk
blant unge i og utenfor organisert idrett, deltar på dugnaden.
– Dette handler om forebygging samt det faktum at NIF på
siste årsmøte holdt opp sin visjon 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 Andersen Brusevold sin innledning i starten på torsdagens
program, og hun tilføyer:
– Ellers så har jo NIF et ansvar for å legge til rette for at
det er informasjon om dette
ute i klubben.
– Har dere kjennskap til doping?
– Nei, men selv om vi ikke er
kjent med at det er bruk av do-

– Jeg er stolt over å ha blitt
spurt av Sebastian Coe om å
lede
verifiseringsprosessen.
Jeg har brukt livet mitt på å jobbe for en ren idrett og det er på
vegne av de uskyldige utøverne som er fremtiden for Russlands friidrett at vi starter oppgaven med å garantere en rettferdig og ærlig konkurranse, sier Rune Andersen i en pressemelding.
Den ble publisert av Det internasjonale friidrettsforbundet
IAAF i går formiddag.

Avslørt av
TV-dokumentar

Russlands friidrettsforbund ble
suspendert fra det internasjonale friidrettsforbundet forrige
uke. Det skjedde etter at en
spesialopprettet komité, med
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- Det er ingen tvil om at Vegard Robinson Bugge får straff.
Det faktum at han påviselig
bruker astmamedisiner kan
være en formildende omstendighet, men regelverket er ikke
til å misforstå, sa Kaggestad til
TV2 i går.

stoffet terbutalin i en dopingtest som ble tatt i etterkant av
Tour of Fjords i slutten av mai.
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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 utestengelse. Å gå fra to til fire år er vi
veldig positive til.
De nye reglene gir også utøvere forbud mot kontakt med
personer som har brutt dopingbestemmelsene.
– Jeg har lest gjennom reglene. De går ut på at utøvere som
har kontakt med trenere, ledere, leger eller annet støttepersonell som bidrar til doping,
kan bli straffet. Det også synes
vi er veldig bra. I større dopingsaker har det vist seg at det er
bakmenn som helt bevisst sørger for at utøvere doper seg,
sier Hordnes.
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DO
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– Livstid er problematisk

står BAK: Det er det internasjonale antidopingbyrået WADA som står bak det
fjor. Med på møtet var også generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Inge Ander-
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Håndball
2. divisjon Menn avd 02
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Styreleder Arild Dregelid og trener Teitur Thordarson takket spillere, trenere,
støtteapparat, styret, DFIs administrasjon samt frivillige for innsatsen.

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 klubbens rekruttlag ikke greide seg i sin divisjon.
– DFI 2 endte nest sist og rykket ned. Der
hadde vi ikke marginene på vår side. Målet er direkte opprykk for DFI 2 neste år,
for det er en viktig kamparena for spillere på A-lag og juniorlag.

God utvikling

priser

DFI fotball samlet A-laget og rekruttlaget (DFI 2) for sesongavslutning på
Sjøstjernen lørdag 24 okt. Der hadde
seniorgutta en hyggelig avslutning på
2015-sesongen.
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Arild Dregelid gjorde denne korte oppsummeringen på sesongen.
– Kort oppsummert har det vært en sesong med god utvikling. A-laget endte

Som seg hør og bør ble det utdelt en rekke velfortjente priser under sesongavslutningen.

●

Per Wollbraaten
Etter storspill i det innledende 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-
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81- 75
55- 40
85- 86
75- 73
62- 48
57- 61
53- 52
33- 19
80- 79
52- 60
46- 53
64- 97
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3. divisjon Menn avd 04
St.Hallvard
DFI 2 2 - H.strand .....37 - 16
◗ – Alex. Kristiansen, årets spiller
St.Hallvard
2
Holmestrand
Holeværingen
◗ – Peder Mæhle, spillernes spiller
Tjøme A-lag
Notodden
Skarphedin/ Skade
Sem A-lag
◗ – Stian Leirvik, årets unge spiller
Gol
Falk Horten 3
Stokke

3
3
1
2
3
0
1
1
1
1

3 0
2 0
1 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0
1
0
1
2
0
1
1
1
1

104- 46
93- 80
29- 25
48- 70
55- 85
0- 0
25- 27
18- 22
22- 29
22- 32
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2
2
2
0
0
0
0
0

◗ – Emil Steinmo, årets spiller A-lag
3. divisjon Kvinner avd 05
Sandar
- Pors
DFI
2. 2 ...................29 - 21
◗ – Marius Kristiansen, toppscorer
Tjølling
- Skiens Ballklubb .22 - 16

Fram 2
Tjølling
Pors 2
HG Gokstad
Runar
Notodden
Nesjar
Stokke
Skiens Ballklubb
Larvik Turn
Sandar
Skarphedin

Jentene var best i veteranenes nM
Det var Nesoddens yngste
håndballveteraner som
leverte de beste varene da
DFI og Nesodden reiste til
Stavanger for å kaste ball.
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regionserien M04 r1

101- 50
84- 72
99- 96
82- 74
49- 38
70- 75
40- 43
62- 77
60- 75
69- 75
82-118
44- 49

Tjølling 2 - Urædd 3 ...........18

6
6
6
4
2
2
2
2
2
2
2
0

- 27

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

regionserien G14 r2B

Stag - Sætre

Graabein ........13 - 5
Holmestrand/Falk 2 1 1
0 33- 30 3
Stag
1 1 0 0 13- 5 2
Urædd
1 1 0 0 19- 17 2
Konnerud 2
1 1 0 0 16- 14 2
Nøtterøy / Teie
1 1 0 0 13- 12 2
Nøtterøy

45

og spurte om jeg ville komme
til Sandefjord og spille,
sa
Casper Radermacher
etter
kampen.

Tirsdag 10. novem
ber 2015

– Jeg kjente Zanotti fra før.
fornøyd trener
Etter kort tid før jeg følte
Runar-trener Johan Zanotti
meg
hjemme. Nå gleder jeg meg
hadde all grun til å være
til
for- fortsettelsen, fortsatte
han.
nøyd med lørdagens
kamp.
Utover i første omgang
Runar vant til slutt 35-27.
falt
Runar litt i intensitet. Da
kom
– Vår bakspillertrio, med
Urædd til med flere scoringer,
Sindre Aho, Casper Raderder duoen Marius Klevstad
macher og Herman Gjekstad,
og
Henrik Moen stakk seg fram.
viste i det første kvarteret
at vi
har mange lovende tenåringer, Spilletid
til alle
sier Zanotti, og fortsetter:
Etter pause rullerte Zanotti
– Spillet de viste var av veldig
med spilletid til hele benken.
høy kvalitet
Carl
Christian
Jacobsen
Runar åpnet veldig godt,
og imponerte med to
scoringer i
ledet 9-3 før det var spilt
10 undertall fire mot seks.
minutter.
Svenske
Casper
I
sluttminutten
e viste NicoRadermacher (19) viste
seg lay B. Haugen sitt store
talent i
raskt fram som en spennende
mål med flere flotte redninger.
spiller.
Mathias Risøy sto også
meget
– Jeg var veldig glad da Johan
godt, spesielt i starten av
første Ble teStet: Herman
Zanotti ringte til meg i sommer
Gjekstad var én av fire Runar-spillere
omgang.
som ble
dopingtestet lørdag.
arKivfoto:

Antidoping Norge
skulle lære opp
Russland i antido
pingarbeid.

«Skuffende
at kunnskapen
ikke er brukt til
å bekjempe dopi
ng»
Kurt andré HøyeSSen

regionserien G14 r1a

Sandefjord 2 - Fram ...........29

2 - Urædd .................35 - 27
prisvinnere: Momo Latyr, Alexander Kristiansen, Peder Mæhle, Stian Leirvik, Emil Steinmo og Marius Kristiansen mottok Runar
velfortjente
Tjølling
- Glassverket .........36 - 29
Foto:
privat
priser på Sjøstjerna.
Herkules
Drammen 2
Tjølling
Sandefjord 2
Falk Horten 2
Glassverket
Teie
Kragerø
Fram
Runar 2
prisvinnere:
Nøtterøy 2
Urædd
◗ – Momo Latyr, toppscorer A-laget

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

Sport

i Runarhallen

Tjølling - Åssiden/GIF ........28
Runar - Vestfossen .............19 - 10
Tjølling 2 - Ros ...................21 - 25
- 25

m

HK-72 Sande
Vestfossen
Ros
Tjølling
Herkules
Tjølling 2
Runar
Holeværingen
Notodden
Tønsbergs Turn
Konnerud
Åssiden/GIF

3
1
1
1
1
2
2
0
0
0
2
3

2 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
3

69- 47
25- 19
25- 21
28- 10
23- 12
55- 42
39- 42
0- 0
0- 0
0- 0
24- 47
42- 90

4
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0

regionserien G13r3 nivå

Åmot - Reistad 2 ..................5 B
- 17

Reistad 2
Ros 2
Falk 2
Holmestrand
Konnerud
Ros 3
Tjøme
Runar
Hof
Åmot

2
1
2
0
0
0
0
1
1
1

2 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 37- 14 4
0 15- 10 2
1 15- 24 2
0 0- 0 0
0 0- 0 0
0 0- 0 0
0 0- 0 0
1 4- 6 0
1 10- 15 0
1 5- 17 0

Gulset
Nesjar
Gjerpen
Runar
Bamble
Kragerø
Halsen
Fram
Urædd

3
1
1
1
2
3
1
1
2

2 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0

1
0
0
0
1
2
1
1
2

40- 43
13- 12
22- 10
19- 11
22- 20
42- 41
11- 21
10- 22
14- 38

regionserien G12 r5

Halsen 2 - Stokke ...............18

Halsen 2
Larvik Turn 3
Skarphedin
Stokke
Herkules

4
2
2
2
2
2
0
0
0

- 12

2 2 0 0 34- 20 4
1 1 0 0 15- 2 2
0 0 0 0 0- 0 0
1 0 0 1 12- 18 0
2 0 0 2 10- 31 0

regionserien G12 r3

Larvik Turn 2 - Notodden ...15
Larvik Turn 2 - Notodden ...15 - 6
Halsen - Notodden .............26 - 6
- 13
Larvik Turn 2

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

regionserien G16 r2B

Ros - Glassverket 2.............15

Urædd
HK-72 Sande 2
Larvik Turn 2
Tjølling
Stag
Ros
Tønsbergs Turn 2
Glassverket 2
Urædd 2
Hof

B

2 2 0 0 26- 15 4
2 1 1 0 37- 24 3
1 1 0 0 20- 19 2
3 0 1 2 30- 52 1
0 0 0 0 0- 0 0
2 0 0 2 28- 31 0

Halsen
HG Gokstad
Notodden
Nesjar

BIRKE

regionserien LUND
j12 r9

Stokke 2 - Borre 2 ................7

1 1
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0 1
0 0
0 0
0 0

0
0
1
0
0
0
0
1
1
3

- 14

45- 43
28- 15
42- 33
21- 14
21- 16
15- 14
24- 24
14- 15
15- 28
42- 65

3
2
2
2
2
2
1
0
0
0

regionserien G18 r1a/B

Nøtterøy - Strømm/HK-72
.44
Drammen - St.Hallvard ......25 - 7
- 14
Drammen

å DOPINGSKANDALEN
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regionserien G13r2 nivå

HG Gokstad - T.bergs T.2 ....18
Stokke - Runar 2 ................13 - 16
- 7

2
1
2
1
1
1
1
1
1
3

Nøtterøy
Konnerud
Falk
Runar
Kragerø
Sandefjord
Urædd

4
3
3
3
3
1
2
2

4
2
2
2
1
1
1
1

0
0
0
0
1
0
0

0
1
1
1
1
0
1

103- 75
85- 58
73- 49
63- 60
68- 49
28- 17
46- 40

8
4
4
4
3
2
2

0 1 43- 37 2
- 6 Herkules/
Slemmestad 2
Pors
2 2 0 0 24- 15 4
4 0 1 3 69- 96 1
I går offentliggj
Glassverket
St.Hallvard 2
Runar 2
1 0 0 10- 8 2
1 0 0 1 16- 30 0
3 2 0 1 32- 32 4
orde11 verde
Stokke 2
St.Hallvard
HG Gokstad
1 0 0 7-ns
2 0 0 2 31- 53 0
1 1 0 0 18- 16 2
6 2antidopin
Holmestrand
Strømm/HK-72
Stokke
0 0 0 0 0- 0 0
2 0 0 2 20- 81 0
1 1 0 0 gbyrå
13- 7 2 (WAD
HK-72 Sande 2A)2 en
Larvik Turn
0 0 rappo
2 17- 22 0rt om
1 1 0 0 14- 13 2
Borre 2
Tønsbergs Turn 2omfa
2 0 0 2 12- 19 0
regionserien
2 1 0 ttend
1 34- 28 2e syste
r6B/C
matis
Urædd 2 / Bamble 1 0 0
k doping,Tønsbergs Turn 2j14
1 13- 14 0
- Nesjar 2 17 - 7
Rjukan
korru
regionserien j12 r6
1 0 0 1psjon
Teie 2
11
14
0
2
2
og
0
0 41- 17 4
ødele
Rjukan 2
1 0 0 1 8- 11 0
Sandefjord
Sætre Graabein
TIF ggels
2 - Sandare
1 1 0 0 19- 10 2
av Glassverket/HK-72
2 13
Skarphedin
dopin
1 0 0 1gprøv
Tømmerholt - Stokke ...........5 - 8 1417
10- 18 0
1 1 0 0 28- 9 2
er
- 8 Tønsbergs Turn
i Russl4and.
Stokke
2 1 1 0 0 17- 7 2
4 0 0 52- 29 8
regionserien
Slemmestad
Sandefjord

j13r8 nivå

Tjølling 2 - Ådal .................18C
- 7
Tjølling 2

Sandar 2
Vear
Hof
Runar 2
Borre
Teie 2
Teie
Tømmerholt
Ramnes

TIF 2

2
3
1
2
2
1
1
1
2
1

2 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0
2
0
1
1
1
1
1
2
1

27- 12
31- 31
20- 10
26- 29
33- 25
10- 15
5- 14
10- 20
9- 22
10- 26

4
2
2
2
2
0
0
0
0
0

Slagen 2
Ramnes
Stokke 2
Borre
Nesjar 2

2 1 0 1 23- 30 2
0 0 0 0 0- 0 0
1 0 0 1 13- 14 0
1 0 0 1 11- 13 0
1 0 0 1 4- 27 0
2 0 0 2 16- 45 0

Husøy/Foynland
Sandar
Stag 2
Ramnes
Skade
Hei/Urædd
Borre

2 1 0 1 28- 31 2
2 1 0 1 30- 37 2
3 1 0 2 38- 46 2
1 0 0 1 19- 23 0
1 0 0 1 15- 27 0
3 0 0 3 32- 56 0
3 0 0 3 22- 62 0

regionserien j15 r2a

Hønefoss - Glassverket ......34
- 14
Sandefjord TIF - Konnerud
.15
Solberg - Skrim ..................18 - 17
- 21

Hønefoss
3 3 0
Konnerud
2 2 0
Falk
1 1 0
Sandefjord TIF
2 1 0
Tønsbergs Turn
2 1 0
Skrim
3 1 0
Røyken og Hurum 0 0 0
Strømm
0 0 0
Glassverket
2 0 0
Solberg
3 0 0

0
0
0
1
1
2
0
0
2
3

108- 35
43- 30
25- 12
37- 26
36- 42
41- 79
0- 0
0- 0
30- 55
40- 81

6
4
2
2
2
2
0
0
0
0

regionserien j15 r1a

Pors - Stag ........................
.21
Flint - Stokke .....................23 - 13
- 21

Kragerø
Flint Tønsberg
Pors
Halsen
Larvik Turn
Bamble
Gjerpen
Runar
Stokke
Gulset
Urædd / Hei
Stag

2
2
2
1
2
0
0
0
1
1
1
2

2 0
2 0
1 1
1 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
2

regionserien j16 r5B

51- 20
45- 39
40- 32
26- 12
26- 47
0- 0
0- 0
0- 0
21- 23
18- 22
12- 26
26- 44

HK-72 - Glassverket 3 ........18

Strømm
2
Teie 2
2
Sandefjord TIF 2 2
HK-72 Sande
3
Nesjar
1
Glassverket 3
3
Sylling/Lier
3
Røyken og Hurum 2 1
Nøtterøy
3
Ramnes
2

2 0
2 0
2 0
2 0
1 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0

0
0
0
1
0
2
2
1
3
2

4
4
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0

- 15

57- 26 4
42- 27 4
50- 40 4
49- 63 4
25- 13 2
53- 66 2
62- 59 2
21- 28 0
44- 58 0
26- 49 0
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Tjølling - Stokke/Vear ........11B
Larvik Turn 2 - Halsen 2 .......6 - 18
Stokke/Vear - Runar 3 ........20 - 18
- 17
Sandar - Tønsbergs Turn 2
...8
Runar 2 - Kodal ..................18 - 16
- 13
Stokke/Vear

Sport

Amr. fot
NFL

Tampa Bay-N.Y. Gi
San Francisco-Atla
Indianapolis-Denv
Dallas-Philadelphi

AFC East (16)
New England .......... 8
8
N.Y. Jets .................. 8
5
Buffalo ................... 8
4
Miami ..................... 8
3

AFC North (16)

Cincinnati ............... 8
8 0
Pittsburgh .............. 9
5 0
Baltimore .............. 8
2 0
Cleveland ............... 9
2 0

AFC South (16)
Indianapolis .............
Houston ....................
Tennessee .................
Jacksonville .............

9 4 0
8 3 0
8 2 0
8 2 0

AFC West (16)

Denver .................... 8
7 0 1
Oakland ................. 8
4 0 4
Kansas City ........... 8
3 0 5
San Diego .............. 8
2 0 6

NFC East (16)

N.Y. Giants .............. 9
5 0 4
Philadelphia .......... 8
4 0 4
Washington ........... 8
3 0 5 1
Dallas ..................... 8
2 0 6 1

NFC North (16)

Green Bay ............... 8
6 0 2 2
Minnesota ............... 8
6 0 2 1
Chicago .................. 7
2 0 5 14
Detroit ................... 8

ANTIDOPINGNORGE

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

Si nei til doping

TRENRENT

LARS ANDREAS AAS
har gjennomført grunnleggende
antidopingopplæring

Dato

Halvor H. Byfuglien

Kommunikasjonsleder
Director of Communications
Mob + 47 900 91 291
halvor@antidoping.no

Stiftelsen Antidoping Norge
Sognsveien 75F, N–0855 Oslo

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

Hovedlogoen er svart likhetstegn på blå bakgrunn og med hvite

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

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

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

andre måter med forskjellige variasjoner av de tre fargene. Den

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

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

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

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

også som
naturlig å vurdere Antidoping Norges visuelle profil.
Spo

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

|

rt

|

27

tsbørsen og spor
t på TV

tball

18-32
17-16
27-24
27-33

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

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

avsløre doping og påtale brudd på dopingbestemmelsene, til å

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

drive forebyggende antidopingarbeid blant unge gutter og jenter.

3. avd.: 1 Bella Crown,
TV 2 SPORTSKANALE
3 Tough
N
Enough, 10 Julicana
og 5 Can’t
18.30 DIVERSE
Stand Still.
Superjenter: Veronica
4. avd.: 8 Friggto
r, 11 Turbin og 6
tiansen. I denne serienKrisNordby Balder.
møter
vi flere av Norges beste
5. avd. DAGENS DOBBE
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FULLFØRTE MODULER
Kosttilskudd
Helsekonsekvenser
Meldeplikt
Dopinglisten
Medisinsk fritak
Regelbrudd
Dopingkontrollen

Det nye symbolet er et likhetstegn som understreker budskapet
i den nye visjonen: «REN TRENING. LIKE MULIGHETER». Det

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

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

har samarbeidet med designstudioet Cretalux.

antidopingorganisasjoner.
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Forebyggende aktiviteter
Antidoping Norge vil være en drivkraft i det forebyggende anti-

korpset vårt. Vi har i tillegg innført egne autorisasjonsprøver,

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

som er tilpasset henholdsvis idretten og det som gjøres mot

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

samfunnet for øvrig. Fra 2016 vil alt det forebyggende arbeidet

nisasjonsledd i idretten har forankret antidoping og verdiar-

i organisasjonen samlet i en avdeling, avdeling for forebygging

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

og folkehelse.

eller idrettslag. Norges idrettsforbunds tiltaksplan mot doping,
med 49 konkrete tiltak, er i så måte et viktig bidrag. Vår rolle vil

Det ble i løpet av 2015 gjennomført 195 forebyggende tiltak i

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

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

som er nedfelt i planene.

idrettsforbund, Olympiatoppen, idrettskretser og idrettsråd.

Foredrag/samtaler

130 av tiltakene er foredrag for utøvere og klubber. 48 av tiltakene har vært for toppidrettslinjer og idrettsfagklasser.

Antidoping Norge har i mange år hatt et korps av foredragsholdere som dekker hele landet. Uten kostnader holder disse

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

foredrag for organisasjonsledd i norsk idrett og for mange

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

målgrupper utenfor den organiserte idretten.

i disse tilfellene hatt tett dialog med klubbene, gått inn med
konkrete forebyggende tiltak, og rådgitt klubbene om hvordan de

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

kan håndtere saken. Utifra de tilbakemeldingene vi har mottatt,

datert forebyggende program. Vi har gjennom de senere årene

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

jobbet for å spisse foredragsholderprogrammet. I dette ligger det

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

å sette opp ulike foredragsholdere mot spesifikke målgrupper.

Stand-aktivitet

For å styrke det forebyggende arbeidet inn mot idretten ble det

Vi har i løpet av året hatt seks informasjonsstands på ulike

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

idrettsarrangement. Standaktiviteten i 2015 har vært knyttet

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

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

idrettsansvarlige. Fra 1. januar ble denne aktiviteten samlet i
én stilling, med en egen rådgiver. Denne stillingen ble plassert i

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

kommunikasjon- og samfunnsavdelingen. Med denne endring-

informasjonsstand vies liten oppmerksomhet. I 2016 vil vi se

en opplever vi en større dedikasjon til det forebyggende arbeid-

på hvordan vi kan utvikle og standardisere standkonseptet

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

ytterligere.

ble i februar arrangert et eget fagseminar for foredragsholder-
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TABELL 1: FOREDRAG I SÆRFORBUND/ORGANISASJONSLEDD
TILTAK

TILHØRERE

NORGES FRIIDRETTSFORB.

2

44

NORGES HÅNDBALLFORBUND

7

177

551

NORGES KAMPSPORTFORBUND

2

198

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- BOBOG 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

147

7776

IDRETTSFAG

33

1967

TOPPIDRETT

15

451

SKOLER – IDRETT, TOTALT

48

2418

TOTALT

195

10194

TILTAK

TILHØRERE

ANNEN ORG

5

127

FLERIDRETTSLAG

19

2064

IDRETTSRÅD

9

KRETS

IDRETT

IDRETT

ORGANISERT IDRETT

SKOLER – IDRETT
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RENT SÆRFORBUND
PR. 31/1215

Rent Særforbund
Rent Særforbund er et tilbud Antidoping Norge har overfor

ISKYTTERF
SK

UND
RB
O

særforbund som er del av Norges idrettsforbund (NIF). I sin egen
tiltaksplan har NIF som ambisjon at alle særforbund skal være

NORG
ES
Pantone
186 C

Pantone
281 C

et Rent Særforbund.

50 % Black

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.
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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 antidopingpolicy 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.

LINDA OLSEN LANSERTE
NY REN UTØVER 1. JUNI

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 internasjonalt 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.

renutover.no

RENUTØVER
Nyttig, oppdatert og grunnleggende
antidopingopplæring.
For utøvere, trenere, ledere
og støttepersonell.
På mobil, nettbrett og PC/Mac.

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 utøverprogram, 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.

Dopingkontrollen
Dopinglisten

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

Helsekonsekvenser

sin helhet av 2900 brukere. Dette er tall vi er svært fornøyd med, og med en gjen-

Kosttilskudd

nomføringsgrad på denne type program som er svært høy. Det er samtidig gledelig

Medisinsk fritak
Meldeplikt

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 volleyballforbundet (FIVB).

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

Medisinsk personell

Skoleportalen renskole.no ble lansert

Det ble arrangert to antidopingseminarer rettet mot idretts-

første gang høsten 2010. Skoleportalen er

medisinsk støtteapparat i 2015, i august og desember.

siden oppdatert, først i 2014 med innslag
fra holdningskampanjen Ærlig talt og med

Dette er et seminar som er obligatorisk for leger, fysioterapeuter

oppdaterte undervisningsopplegg, og så i

og manuellterapeuter som skal autoriseres til å jobbe innenfor

2015 med ny Ren Utøver.

idretten på det medisinske området. I tillegg har ledere og
trenere, samt nyansatte i Antidoping Norge deltatt på kursene.

Ren Skole har i 2015 hatt i overkant av 1400 brukere, der ca. 500
personer har gjennomført hele programmet. Tallene de senere

Kursinnholdet ble gjennomgått og oppdatert i 2015. Som del av

årene viser at et eget skoleprogram har et godt potensiale,

denne gjennomgangen har det blitt satt betydelig større fokus

men vi ser behov for å gjøre en skikkelig revidering av

på den rollen som medisinsk støttepersonell har i sin hverdag

programmet i 2016.

ut mot idretten, og hvordan de skal kunne vurdere og forholde

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, langrenn 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 sparringspartner med tanke på utvikling av nytt e-læringsprogram.
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4 INTERNASJONALT
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

På CAHAMA-møte i Polen ble det utarbeidet et mandat for Euro-

kan kjempe om edelt metall under like forhold. I det interna-

pas representant i WADAs styrende organ.

sjonale arbeidet har vi derfor særlig prioritert betydningsfulle
idrettsnasjoner og særforbund med norske utøvere på høyt

Norge gjennom Kulturdepartementet er med i «The Interna-

internasjonalt nivå.

tional Anti-Doping Arrangement» (IADA) og Antidoping Norge
bistår Kulturdepartementet med sitt sekretariat for 2015–2016.

Antidoping Norge og IOC har inngått en avtale der Antidoping

Sør-Afrika trakk seg fra samarbeidet i 2015. Årets møte ble av-

Norge skal bistå det nasjonale antidopingorganet i Brasil, ABCD,

holdt i København. Mange av landene har representanter i

med utvikling og iverksettelse av antidopingarbeidet i forkant

sentrale organ hvor prinsipielt viktige vedtak blir fattet.

av OL i 2016.

IADA-samarbeidet ble omtalt som et uformelt organ hvor
diskusjoner om videre planer og prinsipielle tema kunne

Antidoping Norge deltar jevnlig på nasjonale/ internasjonale
seminarer og møter som et middel for å øke kunnskap og utveksle erfaring med relevante aktører i feltet.

Internasjonale konvensjoner og avtaler

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

Daglig leder i Antidoping Norges har i 2015 hatt ledervervet i

noe annet organ på verdensbasis som kan overvåke at doping-

Kontrollgruppen for Europarådets antidopingkonvensjon.

bestemmelsene følges opp i land og idretter. Antidoping Norge

Norges mål for de kommende to år har vært at idretten og anti-

har bistått Kulturdepartementet med tidligere statsråd Thorild

dopingarbeidet skal styrkes gjennom økt fokus på menneske-

Widveys WADA-verv i forkant og under WADAs ExCo-møter.

rettighetene. Arbeidet har fokusert på demokrati og menneskerettigheter, samarbeid med toll og politi, i tillegg til Europarådets

Antidoping Norge har lang erfaring i å bistå andre land med

viktig rolle som tilsynsorgan.

opprettelse av egne nasjonale antidopingorganisasjoner og
antidopingprogram i tråd med WADC. Antidoping Norge leder

Antidoping Norge tok initiativet til å arrangere er internasjonalt

en arbeidsgruppe opprettet av WADA som skal se nærmere på

juridisk seminar i Oslo med mål om bevisstgjøring for uavheng-

hvordan andre nasjoner kan bistå land i etablering av egne

ige og åpne domstoler i dopingsaker innenfor idretten, i tråd

nasjonale antidopingorganisasjoner og utvikle og iverksette

med menneskerettighetene. Europarådet, WADA og Antidoping

egne nasjonale antidopingprogram.

Norge var vertskap for seminaret, med over 100 representanter
fra doms- og appellorganer i idretten fra over 30 land. Seminaret

Antidoping Norge har også fornyet avtalen om prøvetaking på

hadde et høyt faglig nivå og fikk gode tilbakemeldinger.

vegne av WADA, og har deltatt på WADAs årlige symposium i
Lausanne.

Gjennom det praktiske arbeidet bidrar Antidoping Norge til at
Norge etterlever de internasjonale konvensjonene og bistår
Kulturdepartementet med deltakelse på internasjonale møter.
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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 antidopingorganisasjoner blant annet med det spanske antidopingbyrået AESPD, det tyske
antidopingbyrået NADA og det danske antidopingbyrået ADD for erfaringsutveksling
BESØK AV SPANIAS
ANTIDOPINGBYRÅ.

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 antidopingprogram i tråd med krav i WADC 2015 og internasjonale standarder. Prosjektet 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
BÅDE NIF OG DET INTERNASJONALE FRIIDRETTSFORBUNDET (IAAF) VAR
MED PÅ MØTENE I OSLO.

Som en konsekvens av WADAs granskning av antidopingarbeidet i Russland ble
RUSADA og Russland erklært «non-compliant» til WADC, og RUSADA kan ikke gjennomføre 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 antidopingorganisasjon. 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
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INTERNASJONAL REPRESENTASJON 2015 (et utvalg)

JANUAR
15/1 København: Møte initiert av WADA, samarbeid mellom antidopingorganisasjoner, 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 ledervervet 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 Antidoping 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 internasjonalt 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 informasjonsinnhenting 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 koordineringsmøte 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.
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ble avholdt i henholdsvis Nairobi og Oslo med fokus på an-

Finland var også vertskap for en nordisk konferanse om ana-

tidopingstrukturen i Kenya, samarbeidet med den regionale

bole androgene steroider med deltagelse fra Antidoping Norge.

antidopingorganisasjonen (RADO Zone V), og overføring
av kompetanse og kunnskap til personell i den kenyanske

Et NAPMU symposium ble arrangert i København i

NADO. Prosjektet har vært finansiert av andre midler enn

begynnelsen av september hvor alle nordiske land deltok

spillemidler til idrettsformål.

og Antidoping Norge deltok på et nordisk idrettsmøte i regi
av nordisk råd, i Aalborg.

På vegne av IAAF gjennomførte Antidoping Norge et kontrolloppdrag med bruk av både ADAK og RADO Zone V personell i

Samarbeid med internasjonale særforbund

Kenya som dermed også inkluderte opplæring av kenyanske

De internasjonale særforbundene er aktører i antidoping-

dopingkontrollører.

arbeidet som det er viktig å samarbeide med spesielt for

Nordisk samarbeid

å sikre en profesjonell gjennomføring av antidopingprogrammene. Antidoping Norge har hatt en god dialog med

Antidoping Norge deltok på nordisk møte i Finland som

«Cycling Independent Reform Commission» (CIRC) som ble

en del av det nordiske samarbeidet som også inkluderte ett

nedsatt av UCI i etterkant av avsløringene i sykkelsporten.

arbeidsmøte om forebyggende antidopingaktivitet.
Ledere i Antidoping Norge har blitt valgt inn i henholdsvis
WADA OG CHINADA DELTOK PÅ MØTER I
OSLO DA TEMA VAR UTVIKLINGEN AV
KENYAS ANTIDOPINGARBEID.
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styret i den UCI opprettede antidopingorganisasjonen CADF,
og som medlem i UEFAs antidopingpanel.
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5 FORSKNING OG UTVIKLING
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-

Dette kan være evalueringer av så vel spesifikke tiltak som hele

ningsinstitusjon, ble valgt til å administrere forskningsporte-

prosjekter/konsepter.

føljen for å fremme en helhetlig og langsiktig satsning på forskningsprosjekter med relevans for antidopingarbeidet. Norges

Følgende prosjekter har mottatt støtte i 2015:

Skiforbund er også bidragsyter til dette samarbeidet.

• Norges idrettshøgskole: Effect of caffeine ingestion on
endurance performance, cardiac troponint and creatine

Samarbeidet skal sikre en faglig bredde i forskningsprosjekter

phosphokinase-MB

som gis økonomisk støtte slik at ulike fagtradisjoner, metoder og

• Norges idrettshøgskole: Verdier og holdninger til antidoping

problemstillinger inkluderes. Eksempelvis vil medisinsk, fysio-

• Norges idrettshøgskole: Kommunikasjon om doping blant

logisk, samfunnsvitenskapelig og juridisk rettet forskning være
svært relevant i antidopingarbeidet.

lovende idrettsutøvere

Utvikling av det forebyggende arbeidet

Antidoping Norge deltar i styringsgruppen for samarbeidet,

Antidoping Norge ser det som sin oppgave å kunne tilby opp-

og det har siden oppstarten blitt behandlet 16 søknader. Det er

daterte og attraktive forebyggende programmer.

totalt blitt gitt 605.000 kroner i tilskudd fordelt på åtte prosjekter
så langt. Flere søknader har blitt vurdert til å ikke tilfredsstille

Sommeren 2015 lanserte vi en ny utgave av e-læringsprogrammet

kravene fremstilt i utlysningen, og har derfor ikke fått innvilget

Ren Utøver. Programmet ble utviklet i samarbeid med Anti-

sin søknad.

doping Danmark. Les mer om selve programmet under kapittel 3
i denne rapporten.

Antidoping Norge vurderer det dithen, at det til nå har vært for
få søkere totalt sett til disse forskningsmidlene.

Utvikling av driftsoppgaver
Antidoping Norge tok i bruk et nytt idrettskontorsystem våren

For å nå målet om å styrke forskningsarbeidet innen antidoping,

2015. Vi ser etter noen måneders bruk at vi har behov for å støtte

vil Antidoping Norge etablere et internt forsknings- og evalue-

oss på et annet saksbehandlingssystem, og tar i bruk Public360

ringsforum. Forumet skal bidra til å intensivere promoteringen

online i starten av 2016.

av forskningsmidlene, og videre skissere relevante problemstillinger 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.
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6 KUNNSKAPSSENTERET
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.

1. INNLEDNING
Kroppsidealet har beveget seg i en retning som kan være

doping Norge å bygge tydelige holdninger, både blant ansatte og

uoppnåelig for mange gutter og jenter. I tråd med dette oppgir

medlemmer. Virksomheten som beskrives under Kunnskapssen-

mange unge å være misfornøyd med egen kropp. Enkel tilgang

teret er finansiert gjennom to ulike tilskudd fra Helsedirektoratet;

på ulovlige stoffer og mangelfull kunnskap om konsekvenser av

driftstilskudd til drift og utvikling av stiftelsens kunnskapssenter

dopingbruk bidrar til at unge velger å bruke ulovlige og helse-

og prosjekttilskudd til Lokal mobilisering mot doping, som består

skadelige dopingpreparater som en snarvei til drømmekroppen.

av samarbeidsprosjekter med kommuner og fylkeskommuner.

Rekordstore beslag av dopingmidler gjort av Tollvesenet i inneværende år tyder på et betydelig og voksende nasjonalt marked.

Kunnskapssenteret ble i 2015 finansiert gjennom et driftstilskudd på kroner 3 100 000. Senteret utvikler blant annet fore-

Store rettsaker og medieoppslag den siste tiden bekrefter at doping-

byggende programmer mot utvalgte målgrupper, inkludert

bruk er assosiert med kriminalitet og kriminelle nettverk. Politiet

programmer for politi- og tollmyndigheter, skoler, helsevesen og

frykter kroppsfiksering og voksende fitnessmiljø vil avle flere krimi-

treningssentre. Senteret utvikler informasjonsmateriell og arr-

nelle. Forskning og rapporter fra helsevesenet viser at dopingbruk

angerer større og mindre seminarer. Senteret tilbyr også skredder-

kan være assosiert med svært alvorlige helseproblemer.

sydde foredrag på bestilling til bestemte målgrupper. Senteret
betjener hele landet. Programmer og verktøy som utvikles av

Antidoping Norge har ønsket og er de senere årene gitt mulighe-

senteret gjøres tilgjengelig for fylkeskommuner og kommuner

ten til å trappe opp sitt arbeid mot doping som samfunnsproblem.

som deltar i Lokal mobilisering mot doping.

I St. Meld. 19 (2014–2015) sier Regjeringen klart at de ønsker å styrke arbeidet mot doping som samfunnsproblem. Vi betrakter dette

Lokal mobilisering mot doping er stiftelsens forebyggende

som en naturlig videreføring av Meld. St. 30 Se meg – alkohol-nar-

programmer for kommuner og fylkeskommuner.

kotika-doping (2011–2012) og lovforbudet mot bruk, besittelse og
erverv av doping i 2013. Vi mener det er viktig å formidle at trening

Programmet ble i 2015 finansiert gjennom et prosjekttilskudd

skal være sunt og helsefremmende, og motvirke en trend hvor fo-

på kroner 1 215 000. I tillegg bidrar deltakende fylkeskommuner

kus på utseende og kropp kan bli inngangsporten til dopingbruk.

med en egenandel. Frivillige antidopingnettverk ble avsluttet i
2014, men har tidligere vært en del av porteføljen finansiert av

Parallelt med forebyggende arbeid mot ungdom opplever vi en
sterk økning i antall henvendelser fra yrkesgrupper fra politi,

prosjekttilskuddet.

konkrete tilfeller av dopingbruk lokalt eller generelle ønsker

2. POLITI, TOLL, FORSVAR OG
KRIMALOMSORG

om målrettet kunnskapsheving.

Etter at lovendringen trådte i kraft i 2013 opplever vi større

helse, utdanning og kriminalomsorg. Henvendelsene gjelder

oppmerksomhet rundt problematikken fra politiet og økt
Doping blant unge er ikke begrenset til byene. Gjennom vårt

etterspørsel om kunnskap og kompetanse fra Antidoping

nasjonale forebyggende program for treningssentrene, Rent

Norge. Kunnskapssenteret tilbyr tilpasset opplæring til politi,

Senter, mottar vi ukentlig bekymringsmeldinger om dopingbruk

toll og forsvar om bruk, omsetning og smugling av doping-

fra hele landet. Sammen med treningssentrene ønsker Anti-

midler, herunder kunnskap om dopingpreparater, eksempelvis
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klassifisering av nye stoffer, preparatnavn, virkestoffer, bruks-

erkjenner åpent at bruk av prestasjonsfremmende dopingmidler

område og utseende.

var en medvirkende grunn til at de begikk kriminalitet. I forbindelse med foredrag for innsatte har det fremkommet indika-

Antidoping Norge har samarbeidsavtaler med Toll- og avgiftsdi-

sjoner på at noen også bruker doping under soning. Dette kan

rektoratet, og Politidirektoratet. Videre har Antidoping Norge et

medføre en stor helsemessig risiko for personen selv, medfanger

utstrakt internasjonalt nettverk og samarbeid med organisasjoner

og ansatte. Ansatte i fengslene oppgir at de har begrenset kunn-

som Interpol, World Anti-Doping Agency (WADA) antidopingbyrå

skap om doping og konsekvenser av bruk.

(WADA) og World Customs Organization (WCO).Antidoping Norge
innehar påtale- og tollfaglig kompetanse og benytter denne kompe-

Vi har på bakgrunn av overnevnte tilbudt foredrag til kriminal-

tansen til å bistå personell i pågående saker eller etterforskninger.

omsorgen. Satsingen mener vi har vært en suksess.

Opplæring av politi, toll og forsvar

I 2015 har vi hatt totalt 12 arrangementer rettet mot kriminal-

Politihøgskolen har som utdanningsinstitusjon valgt å legge

omsorgen for totalt 390 personer. Seks av disse var i ordinære feng-

inn opplæring i antidopingarbeid som en del av sin grunn-

sler (Arendal fengsel, Bjørgvin fengsel, Sem fengsel,

utdanning. I 2015 ble det avholdt totalt fem foredrag på Politi-

Stavanger fengsel, Trondheim fengsel), mens resterende var

høgskolen studiesteder i Oslo, Bodø, Kongsvinger, Stavern.

for kriminalomsorgen i frihet. Vi har også avholdt et kunnskapshevende miniseminar under et nasjonalt møte for helse-

Det ble arrangert en rekke seminarer utelukkende for politi, toll

tjenesten i kriminalomsorgen. Under fengselsbesøkene legges det

eller forsvar. I tillegg er disse yrkesgruppene ofte deltakende i

ofte opp til faglig diskusjon med en mindre gruppe innsatte, gjer-

nettverk innenfor Lokal mobilisering mot doping (s. 57).

ne en rusmestringsenhet eller tilsvarende, for deretter å avholde
et tradisjonelt kunnskapshevende foredrag for ansatte i fengselet.

Trepartssamarbeid: forebygging i
ungdoms- og treningsmiljøer

Forsvar

Vi opplever stor etterspørsel fra lokalt politi, som i samarbeid med

Det er holdt enkeltstående foredrag i militære leire og på for-

treningssentre og kommunale representanter ønsker å styrke

svarets høgskole. Vi ser på muligheten for et utvidet samarbeid

arbeidet mot doping. Som en følge av dette ønsker vi å utvikle en

om utdanning av personell i Forsvaret fra 2016.

veiledning for good practice som tar for seg hvordan en kommune
kan få i gang et slikt arbeid i samarbeid med Antidoping Norge.

3. FOLKEHELSE
I Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og

Det er formalisert et samarbeid mellom Antidoping Norge,

muligheter er Antidoping Norges arbeid for helsefremmende og

politiet og treningssenter følgende steder: Manglerud bydel

dopingfrie trenings- og ungdomsmiljø viet god plass. I stortings-

(Oslo), Askøy og Sotra (Hordaland) og Lørenskog (Akershus).

meldingen går regjeringen inn for å styrke Antidoping Norges

Det er i tillegg en prosess på å få i stand tilsvarende samarbeid

arbeid mot doping som samfunnsproblem.

seks andre steder i landet.

Bistand til kriminalomsorgen
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Det er fortsatt vår oppfatning at mange helsearbeidere innehar liten kompetanse og bevissthet omkring doping. Antidoping Norge

Kriminalomsorgen er en viktig arena for forebyggende arbeid.

ser på det som sin rolle å være en ressurs for de som ønsker å opp-

Mange av de innsatte har selv erfaring med dopingbruk eller

datere seg på feltet. Vi ser også stadig etter samarbeidsrelasjoner

har konkrete planer om bruk når dommen er ferdig sonet. Noen

som kan heve kunnskapen om tematikken blant nye målgrupper.

ANTIDOPINGNORGE

Behandlingsveileder

Fylkeskommunale samarbeidsprosjekte

Antidoping Norge har deltatt med en representant i en ekspert-

Folkehelsearbeid er et viktig satsingsområde innenfor Lokal

gruppe koordinert av Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB)

mobilisering mot doping. Aktivitet for helsepersonell i fylker

ved Oslo Universitetssykehus. Gruppen har avholdt flere møter

med samarbeid kommer i tillegg til tallene oppgitt i forrige av-

og sammen utviklet en håndbok for helsepersonell som foku-

snitt og er beskrevet under Lokal mobilisering mot doping (s. 57).

serer på kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling
av brukere av anabole androgene steroider. Håndboken ble

4. KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON

lansert av TSB på forsommeren.

Doping som samfunnsproblem har fått økt oppmerksomhet.

Overføring av Dopingtelefonen

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

Gjennom flere møter med Hormonlaboratoriet, Oslo Univer-

ADNO har vært en sterk bidragsyter til å sette temaet på agen-

sitetssykehus og Helsedirektoratet er det nå enighet om en

daen på en ny måte. Gjennom blant annet økt foredragsaktivitet

virksomhetsoverdragelse av Dopingtelefonen til Antidoping

har vi nådd ut til nye målgrupper. Med økende tilskudd fra helse-

Norge fra 1. januar 2016. Dopingtelefonen bidrar til å styrke

myndighetene har vi fått mulighet til å trappe opp arbeidet.

stiftelsens informasjonsarbeid mot brukere, pårørende og

Dette har igjen gitt økt oppmerksomhet i offentligheten.

aktuelle yrkesgrupper.

Nettkurs for leger

Nettside
Vi har et økt fokus på å regelmessig presentere og linke til rele-

Antidoping Norge har gjennom 2015 jobbet sammen med

vante nyhetssaker og ny forskning på Antidoping Norges nettsider

Legeforeningen for å utvikle et e-læringsprogram for leger.

og i sosiale mediekanaler. Vi etablerte i 2014 et nettbasert ekspert-

Kurset godkjennes av legeforeningen med tre tellende timer

panel som tar imot og besvarer henvendelser. Panelet består av

for seks spesialiteter. Nettkurset lanseres i 2016.

fagpersoner fra Antidoping Norge, men vi har også knyttet til oss

Opplæring for helsepersonell

eksterne. Interessen rundt panelet har vært mindre enn forventet.
Vi mottar imidlertid mange henvendelser som ikke går direkte til

Antidoping Norge mottar henvendelser fra helsepersonell som

panelet. Disse besvares og følges opp individuelt. Flere spørsmål

ønsker opplæring i doping og antidopingarbeid. I 2015 gjennom-

og svar egner seg imidlertid godt til publisering gjennom panelet

førte vi 16 foredrag for i overkant av 1500 personer i denne yrkes-

og vi antar at de ofte kan være av allmenn interesse. Det vil derfor

gruppen. Foredragene har for eksempel vært på behandlings-

etterstrebes at flere av henvendelsene vi mottar kanaliseres via

senter, på lokale oppvekstkonferanser, tverrfaglige samlinger,

vår spørretjeneste og ut på nettsiden. Vi ser nå denne tjenesten i

utekontakt og sanitetsforeninger.

sammenheng med Dopingtelefonen.

TABELL 1: KUNNSKAPSHEVENDE SEMINAR FOR POLITI, TOLL OG FORSVAR I 2015
MÅLGRUPPE

SEMINAR

ANTALL TILHØRERE

POLITI

5

175

TOLL

1

30

FORSVARET

3

192
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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

• Endokrinologi
• Tegn og symptomer
• Fysiske bivirkninger

• Psykiske bivirkninger
• Behandlingsmuligheter

• Gode treningsresultater
uten doping

• Kosttilskudd:
Er det nødvendig?
• Konsekvenser av doping

• Regelverk og rettspraksis
• Omfang og tendenser
• Dopingpreparater

• Produksjon og distribusjon
• Operasjon Gilde
• Fitnessmiljøet

HELSEKONSEKVENSER AV
ANABOLE ANDROGENE
STEROIDER

REN TRENING

ANTIDOPING FOR POLITI
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Helsepersonell
Trenere
Fagpersoner

Alle

Politi

sporT
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14 NYHET

LØRDAG 19. DESEMBER 2015

NYHET 15

LØRDAG 19. DESEMBER 2015

JAKTEN PÅ DEN PERFEKTE KROPP

JAKTEN PÅ DEN PERFEKTE KROPP
Da

AVVENT: Morten Heierdal brukte steroider 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
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Sport

SmaaleneneS aviS

Onsdag 6. mai 2015

i Smaalenene

SmaaleneneS aviS

Sport

Onsdag 6. mai 2015

Tennisbanene
er endelig klare

Øystein
Sørensen
Sportsleder
997 00 392

tipS oSS 909 70 700

E-post: sporten@smaalenene.no. Direktenummer redaksjonen: 69 81 61 00 og tast 2

m

m

vil ha dop-fokus
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Kopierte pappa Petter Solberg
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

aSkim: Lars Lottrup i Askim Tennisklubb kan
fortelle den gledelige nyheten om at tennisbanene 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 sommersola, avslutter han.

mads
Fredriksen
Sportsjournalist
473 52 561

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.

Tekst: JORUN GAARDER
jga@dagbladet.no

A

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
Sparta Sarpsborg
Mysen
Rakkestad
Sarpsborg FK
Greåker
Askim FK
Tistedalen
Kvik Halden 2
Borgen
Kråkerøy 2
Moss 2
Drøbak-Frogn 2
Tronvik
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3
3
3
2
2
1
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
3
0
1
1
0
0

0 16- 4 9
0 14- 3 9
0 13- 3 9
0 7- 0 6
2 6- 8 6
0 5- 2 4
0 3- 3 3
2 2- 9 3
2 4- 8 1
2 2- 4 0
3 5- 12 0
4 3- 24 0

orientering

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

rørte med sin dophistorie

En forbannet Mysentrener Markus Ringberg
byttet ut seks spillere i
pausen. Resultat: 0–2 ble
til 4-2-seier.

Mannen som nå jobber for Antidoping
Norge har holdt foredrag for mer enn
35.000 personer i
hele landet. Hovedmålet 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 steroider 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 Oslomannen Morten Heierdal fortalte om medaljens grusomme
bakside. I en og en halv time
var det helt stille mens Heierdal, 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 foredragsholderen øredøvende applaus da han var ferdig.
– Han var utrolig flink, og fortalte en sterk og gripende historie, sier Malin Johannessen (19)
og Margit Sandem Fjellengen
(19).
Russejentene var to av elevene som etter foredraget ønsket
å fortelle Heierdal hvor mye de
satte pris på hans ærlighet.

Ungdommene doper seg
Halvveis ut i sitt foredrag endret Heierdal nesen direkte
mot dagens ungdom.
– I dag omsettes det anabole
steroider for tre milliarder kroner, og dere er grunnen til det!
sa han og pekte ut mot elevene
før han forklarte videre.
– Dere trener ikke lenger fordi det er gøy, men fordi det er et
sinnssykt press på å se bra ut.
Jentene sminker seg før de trener på senteret, og guttene
pumper biceps for å imponere
damene, tordnet han.

odd
bo

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 poengløse hjem. For allerede etter 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 Ringberg seg for å gjøre grep. Store
grep. Han byttet ut seks spillere, og satte inn alle innbytterne han hadde, deriblant seg
selv. Det skulle vise seg å være
en genistrek!
For i det 61. minutt startet

JUBel: Innbytterne Fredrik Lindblad (f.v.), Aymen Zebari, Abdi
Foto: mySenFotBall.no
Hassan og Markus Ringberg scoret.
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 nettkjenning. Et skudd gikk via en Borgen-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 Kulpaka, Eirik Haugland, Ole Martin
Haug, Eirik Henningsmoen,
Jonathan Dehli, Markus Elvenes, Valon Hasi, Kristian Nordli og Terje Rakkestad Helland.
Innbyttere: Ilir Dervishaj,
Aymen Zebari, Abdi Hassan,
Markus Ringberg, Petter Hegland og Fredrik Lindblad.

Til helgen starter Porsche
Carrera Cup Scandinavia.
Spydeberg-mannen Peter
Høst Hansen stiller med
en 2015-modell Porsche
991 GT3 Cup.
Sterk hiStorie: Morten Heierdal holdt mandag et foredrag om sitt dopingbruk og kriminelle liv for idrettselever
han kaller «selfiegenerasjonen». Nå håper han at han kan bidra til mindre dop blant ungdom. – Hvorfor skal man være
Elevene så litt på hverandre
og trakk på smilebåndet. Heierdal hadde tydeligvis truffet spikeren på hodet, i hvert fall hos
enkelte. Han forklarte nærmere
om det han kaller «selfiegenerasjonen», som tar bildet i speilet av kroppene sine og får hundrevis av «likes» på sosiale medier.
– Tror dere alt dere ser av slike 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 media fremstiller kroppsidealet.
– Vi leser hver dag om hvordan du skal bli kvitt magefettet,
eller en lur måte å få
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«sprettrumpe» på. Media skriver 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 utseendet ble bedre var en bonus. Nå
er det motsatt, forklarte han til
en overraskende våken forsamling med mange russ.

Fornøyde lærere
Idrettslærer Ole Pihlstrøm og
fagleder Jon Arne Kristoffersen
var veldig fornøyde etter foredraget.
– Dette var akkurat det vi
trengte. Kristoffersen lovpriser
Antidoping Norge for at de tilbyr dette til norske skoler.
– Det er ikke så ofte elevene
er så engasjerte, så dette kan vi
kalle en suksess, smiler Pihl-

Øystein sØrensen
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og lærere ved Askim videregående skole. Han tok samtidig et oppgjør med det
så forbanna vellykket hele tida? spør han seg.

strøm, som tok initiativet til å få
Heierdal til skolen.
Han mener det er viktig at
elevene får høre hvor farlig doping 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 utseendet, sier Malin Johannessen.
– Det er nok flere som har
tenkt «håper jeg ikke får ølmage
i russetida», legger Margit Fjellengen til med et smil.
Heierdal selv er imponert
over elevene han rørte.
– For en fantastisk gjeng dette

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 venter 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 toppfart på nærmere 300 kilometer
i timen. Den forrige bilen er
solgt til det danske talentet
Mikkel Pedersen (19). Sammen
danner de et team, Norges Racing Team.
– Dette er en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Mikkel
fikk kjøpe bilen litt billigere,

Fornøyde: Morten Heierdal rørte elever og lærere. Her med Malin
Johannessen (i rødt), Margit Fjellengen og idrettslærer Ole Pihlstrøm.
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.

d
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50.000 billetter solgt til skiskytter-Vm
Terje sundby
ts@glomdalen.no
991 65 882

Arrangørene av vinterens VM i
skiskyting i Holmenkollen kunne 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 internasjonal idrettsfest, sier Per
Bergerud, administrerende direktør for skiskytter-VM 2016 i
en pressemelding tirsdag formiddag.
Mesterskapet arrangeres i perioden 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-gale Tyskland. Også i Russland er
det solgt mange billetter.
– Skiskyting er populært i
mange land. 20 prosent av billettene 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.

FolkeFest: Arrangørene
forventer folkefest da verdens
beste skiskyttere skal kjempe om
VM-titler i Holmenkollen.

Viktig antidopingarbeid
åsnes: Mandag
kveld hadde idrettens
tematurne, i regi av
Hedmark Idrettskrets, tatt turen til
Flisa. Der fortalte
tidligere dopingbruker Morten Heierdal
sin sterke historie.
Magnus Torp anTonsen

magnus.torp.antonsen@ostlendingen.no
97 17 46 55

Orkdal kommune har
gått i spissen for å få til et
bredt tverrfaglig samarbeid mot doping.
CATHARINA MORKEN
catharina.morken@avisa-st.no

Antidoping Norge
Det er SLT-koordinator (SLT
står for samordning av lokale tiltak) 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.

SUNNMØRINGEN ONSDAG 11. MARS

Holdt ForedraG: Tidligere dopingmisbruker, og nå foredragsholder, Morten Heierdal (til venstre) og Einar Kavli fra Antidoping Norge.

Foto: priVat

Bruker egne erfaringer
Idrettskrets, Vidar Steimler.
Idrettens tematurne er et
prosjekt som er satt i gang inn
mot ungdoms-OL, som arrangeres på Lillehammer denne
vinteren. Tematurneen er spesielt rettet mot ungdom og trenere og ledere som jobber med
ungdom.

læring for de unge
I tillegg til Heierdals foredrag
mandag kveld, holdt Einar Kavli fra Antidoping Norge et foredrag der de fokuserte på fakta
om dopingmidler og dopingbruk, 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 utøver».
«Ren utøver» er et e-læringsprogram for utøvere, trenere,
ledere og støtteapparat som gir

disse gruppene en opplæring i
antidopingarbeid.
– For idrettskretsen er dette
et ledd i en prosess der hovedmålet er å stimulere unge utøvere, og de som jobber tett opp
mot unge utøvere, til å være
med på prosjektet, forklarer
Steimler.

søsteren blir mats lysens kartleser
konGsVinGer: Mats
Lysen (23) tar med seg sin
egen storesøster når han
gjør comeback som motorsports-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 rallycross. Den kommende sesongen 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 – urutinert lillebror gjennom løypene.

Duoen skal konkurrere i den
nasjonale klassen for firehjulsdrevne biler og planen er å kjøre full NM-serie den kommende sesongen.
Første NM-runde er 16. januar i Sigdal, men sesongens høydepunkt blir nok Rally Finnskog på hjemlig trakter. Rally
Finnskog arrangeres 6. februar.
Mats Lysen er tidligere europamester i rallycross, og selv
om det nå handler om rally, ser
23-åringen for seg en ny rallycross-satsing. Men det blir trolig første et par år.

Bygdeposten

Torsdag 22. oktober 2015

Thomas Rudmoen Løkken (27)
jobber frivillig i Benjamins hus i
søppelbyen Faculteta i Bulgaria.
Lørdag kommer han til Skotselv
for å fortelle fra arbeidet.

sønnen sin, Benjamin, i en sykehustabbe i 2009. I etterkant etablerte de et minnefond og startet hjelpearbeid i den bulgarske søppelbyen i samarbeid med organisasjonen Europa i Fokus.
I april i år reiste Thomas Rudmoen
Løkken til Bulgaria for å jobbe som frivillig et år.
- Thomas kjente Benjamin fra de gikk
sammen på konfirmasjonsundervisning. Det er derfor veldig spesielt for oss
at han nå vil bruke et år på barna i Benja-

Forteller fra søppelbyen
Torunn BraTvold
tob@bygdeposten.no
480 86 162

Benjamins hus drives av ekteparet Unni
Tobiassen Lie og Håkon Lie, som mistet

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

UVant: Det blir uvant for
rallycrossfører Mats Lysen å kjøre
etter søsterens noter.

nyheter

mins hus, sier Unni Tobiassen Lie.
Løkken har en bachelor i shipping og logistikk. 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 søppelhaugen 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.

tipS oSS 909 70 700

Flere har
sagt opp
Flere har sluttet på
GYM 2000 etter at
senteret satte antidopingarbeid 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 prosjektleder i Antidoping Norge
og har et særlig ansvar for prosjektet «rent senter». Mandag
hadde han stand på GYM 2000 i
Åmot. Og han roser arbeidet
som innehaverne Monica Walvatne og Knut Ole Kopland og
de øvrige ansatte på senteret
gjør.
For doping er ulovlig og det
kan medføre stor helseskade.
Spesielt de psykiske bivirkningene av dopingbruk.

slutter

Når du kjøper medlemskap på
et «rent senter» skriver du samtidig under på en kontrakt der
du forplikter deg å være «ren».
Samtidig sier du ja til at det kan
bli gjennomført uanmeldte dopingkontroller.
– Det hender jo at vi fatter mistanke 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 dager, 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 bruke for resten av befolkningen.
Det var i forkant av lovendringen 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 kunne trene i et rent miljø, sier Kopland som håper at flere sentre
følger etter.

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.

– Her er doperne
ikke velkomne
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 driftsleder tok over senteret med et
klart mål for øye: Skape et trygt
treningsmiljø for alle – uten doping.

tester mistenkte
Utgård ser utover treningssenteret 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

Dagens Dobbel
Omsetning: 284.820 kroner
1. avd.: 7 Møller Faks
2. avd.: 5 Osceola
Odds: 4,72.

❚ 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 funnet 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 overlatiske. – Selve innringingen var mer
dramatisk enn det situasjonen faktisk
var, sier operasjonsleder Tatjana
Knappen i Hordaland politidistrikt.

Last ned appen “Hentedager” eller bestill
SMS-varsling på www.rfd.no

KREATIV PARKERING: Denne parkerin-

gen skapte reaksjoner.

FOTO: PRIVAT

Buss tvang fotgjengere
ut i veien

Enkel oversikt
på papir
HENTEDAGER 2016
Papir- og
plastemballasje

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 5. januar

Mandag 12. juli
Torsdag 26. juli

Mandag 3. februar
Mandag 4. mars

Fredag 3. august
Torsdag 11. august

Mandag 6. april
Mandag 7. mai

Mandag 20. august
Torsdag 24. august

Mandag 3. juni

Mandag 31. august

Torsdag 7. juli

Mandag 4. september
Torsdag 12. september

Fredag 8. august

Glass- og
metallemballasje
Mandag 5. januar
Mandag 4. mars

Vi sender ikke
lenger ut oversikten
automatisk. Bestill
på www.rfd.no
eller på tlf.
32 04 97 00.

Mandag 7. mai
Mandag 3. juni
Fredag 8. august
Mandag 10. oktober
Tirsdag 22. november

Frist 31. oktober

Torsdag 11. desember

Onsdag 3. september

Mandag 4. oktober
Torsdag 20. oktober

Mandag 10. oktober
Torsdag 3. november

Mandag 7. november
Torsdag 21. november

Tirsdag 22. november

Mandag 30. november

Har fokus på helse
Driftslederen er helt enig med

Torsdag 11. desember

Mandag 1. desember
Torsdag 18. desember

FÅ VARSEL OM
DINE
HENTEDAGENE bestill

eller
Last ned appen “Hentedager”
www.rfd.no.
SMS-varsling på
Tjenestene er gratis.

Renovasjonsselskapet
for Drammensregionen IKS

i går: I

gårsdagens
avis gikk
tidligere
doper Morten
Heierdal til
angrep på
kroppshysteriet
i Norge.
Morten Heierdal som i gårsdagens 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 samfunnsproblem at så mange
mennesker føler et press på å se
bra ut, legger han til.
Men noen garanti for at ingen 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.

Tips oss: redaksjonen@av-avis.no
På nett: www.askøyværingen.no
Facebook: www.facebook.com/askoyvaringen
Journalister: Silje Alvsaker: 472 40 431 // Tom-Stian Karlsen: 971 27 554

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 styringsgruppe, som skal ha to årlige møter, samt ei arbeidsgruppe som skal drive arbeidet
framover mer kontinuerlig. Målet er at prosjektet skal komme i
gang i høst.
ST vil komme tilbake med mer
om denne saken.

|
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❚ Erlend Aasbø Klaget til Nettbuss etter 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 legger oss helt lat og beklager at dette
skjedde. Vi kommer til å ta det opp
med de ansatte i løpet av dagen, sier
regionsdirektøren.

• Renate Henriksen-Sandvær
renate@sunnmoringen.no

– Det er ein trend at det vert
meir og meir doping i treningsmiljøa. Vi har ikkje noko
grunnlag for å seie at det er
verre i Stranda enn andre stader, 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 helsefremjande, og då er det ikkje plass
til doping, seier Fagerstrøm.
Ho er klar på at treningssenteret tar informasjonsarbeid,
førebygging og treningssenteret sitt omdømme på alvor.
– Treningssentera har ein
stor del av ansvaret for opplysningsarbeidet, 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 informasjon. Og dei er tilgjengelege,
seier Alme.

Ny kontrakt

Tilbakemeldingane frå med-



Trening skal
vere helsefremmande
Janet Alme
Stranda treningssenter AS

lemmene har òg vore positive.
– Vi er heilt i startgropa med
å sende ut nye medlemskontraktar, kor medlemmene må
signere på at dei veit at dei har
fått informasjon om antidopingarbeidet ved senteret, fortel Hjelle.

Kjekt med open Strandahall
Open hall gjekk føre seg i
helga, og ungdommane
hadde det kjekt med
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 representantar frå både natteramnane og
handballgruppa fredag kveld.

– Det har vel vore innom ein
65 ungdommar no, sa ho vel
halvanna time inn i arrangementet.
– 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 ungdommane og vitjing av politiet.
– Vi plar ta turen innom arrangementet 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 arrangement der, så no skal vi til
Sykkylven og helse på, smilte
Flo.
Kven som vann fotballkampen, er vi ikkje heilt sikre på –
men kjekt hadde dei det.

– Vi har ingen konkrete mistankar om doping no, men vi
kan ikkje vere naive. Ved konkrete mistankar vert vedkommande 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 gjennom eit e-læringsprogram, kor
dei mellom anna får rettleiing i
korleis bruk av doping artar
seg. Vi vil etter kvart òg få sertifikat på at vi er reint senter,
fortel ho.

Fjernar bindingstid

ToppTrening fjernar bindingstid på alle avtalar, både nye og
eksisterande avtalar.
– For kundane betyr dette
større fridom til å velje det treningstilbodet dei til ei kvar tid

synest er best. Vi må som alltid
jobbe kontinuerleg for å vere
førstevalet innan trening i Ørsta, og vil jobbe enda hardare
for at kundane skal trivast hos
oss.

Ny tilsett

For å styrkje tilbodet til ToppTrening har selskapet tilsett
Ingeborg T. Nupen som kost-

haldsrettleiar og treningsrettleiar.
– 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. Kosthald og livsstil er eit viktig
tema, og vi opplever at mange
har spørsmål kring mat, opp-

I morgon, søndag, har du
sjansen til å møte AaFKspelarane på Sæbø.

• Roy-Arne Folkestad
roy-arne@morenytt.no
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Antidoping Norge mener stadig flere «normale» ungdommer doper seg i jakten på perfekt kropp.
skrifter, kva som er sunt og kva
ein bør ete. Her her mange
svar, ulikt utgangspunkt og lett
å verte forvirra. Då kan rettleiing med Ingeborg vere eit godt
alternativ for å kome «på sporet» igjen. Ingeborg er også ein
populær instruktør hos oss,
med over 15 års erfaring.

AaFK trenar på Sæbø

62/6.-(50,1*

Treningsøkt: Lensmann Jon
Tommy Flo heiv seg ut i ein
fotballkamp med ungdommane.

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 treningssentre og skoler og forteller om egne, dyrekjøpte erfaringer. FOTO: STIG B. HANSEN

Tilsett: ToppTrening har inngått antidopingavtale, og har samtidig tilsett t Ingeborg T. Nupen som
kosthalds- og treningsrettleiar. Dagleg leiar Trude Flø Johnsen, her på spinningsykkel, er svært tilfreds
med det nye.
godt, helsefremjande og sunt
treningsmiljø hos oss, seier
Johnsen.

Kjem til Sæbø: Heile AfFK sitt stjernegalleri kjem til Sæbø i morgon, søndag.

Ka

– Vi er så heldig å få lov til representere 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 Aalesunds Fotballklubb.
I morgon, søndag 16. august
besøker AaFK med familie
Sæbø IL og Sagafjord Hotel
som er vertskap for klubben

ak mo dop ng

denne dagen.
– Vi reiser med båt frå Ålesund klokka 1000, nyt Hjørundfjorden, 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 Fredriksen 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 fotografering. Etter trening så kan
du få vere med å sparke litt ball
med oss. Vi sjåast på Sæbø Stadion søndag! Seier ein oppglødd Vebenstad.

– Anabole steroider finnes overalt,
også på stuerene treningssentre
å OSLOBY

HENRIK ARNEBERG

På Manglerud har politiet
alliert seg med tidligere «bolere» fra nærmiljøet. Målet
er å forhindre oppblomstring
av nye dopingmiljøer.
Det flekses, svettes og brøles intenst 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 vanlig stappfullt av veltrente, unge
mennesker.
Nytt er det at både Antidoping
Norge, politiet og en tidligere doping-bruker er til stede – sammen.
– Vi, i likhet med andre treningssentre, 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. Spesielt fordi det er så mange unge
som trener her, sier senterleder
Nina Thoresen.
Manglerud-politiet har som

Anabole steroider

første og foreløpig eneste stasjon i Oslo begynt å dra rundt
på treningssentre i nærmiljøet
sammen med Antidoping Norge.

XX
Anabole androgene steroider

Vil forhindre nye miljøer

Fakta

(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 alvorlige 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

Foreløpig er det kun lokale Sats
Elixia-avdelinger som er med på
ordningen, men stasjonssjef Janne Stømner håper å få til et samarbeid med flest mulig sentre.
– Det finnes lite statistikk på området, men inntrykket er at problemet øker blant Oslo-ungdom
og at mørketallene store. Vi frykter at utfordringen med anabole steroider vil vokse raskt i ungdomsmiljøene dersom dette ikke
tas tak, sier Stømner og legger til
at økt kroppsfokus og sosiale medier 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 halvannet år siden. Dette har ikke vært et
prioritert område, sier hun.
Morten Heierdal (32), tidligere
dopingbruker fra Furuset, nå foredragsholder for Antidoping Nor-

ge er enig i at kunnskapsnivået
må økes. Fra han var 17–27 år gammel proppet han kroppen full av
steroider.
– Jeg brukte min egen kropp
som laboratorium og forsøkskanin, noe som gikk helt galt. De
fleste vennene mine fra dopingmiljøet 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 fortsatt 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 starten av tenårene som forteller at
de bruker eller vil starte med steroider. Ungdommene ønsker ikke
å se ut som «bolere», men vil være
veltrente og tynne, helst i løpet

av noen måneder. Dette er skremmende, sier han og legger til at
det er en av hovedgrunnene til at
det er viktig å jobbe oppsøkende.
– Anabole steroider finnes overalt, også på de stuerene treningssentrene.
Kurser ansatte

I tillegg til å snakke med ungdom
på treningssentre kurser Heierdal og Antidoping Norge ansatte
i hvordan man kan se etter tegn
på at det forekommer misbruk
på sentrene.
Daglig leder i Antidoping Norge, 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 lærer mer om problemet og hva en
skal se etter, sier han.
henrik.arneberg@

sport

Christine Fagerbakke
christine@av-avis.no

Sommeren 2013 ble det strafbart og både
skafe og være i besittelse av dopingmidler. Siden den gang har politiet jobbet med
et samarbeid mellom dem og treningssentrene for å bekjempe og forebygge bruken
av dopingmidler. Onsdag presenterte de
samarbeidsprosjektet «Sammen mot doping».
– Nå har vi laget oss rutiner på hvordan vi skal håndtere problemet, bekrefter
Monika Mørk, politioverbetjent og leder
for det forebyggende arbeidet ved Sotra,
Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt.

I forrige uke samlet ti treningssenter på
Askøy, Sotra, Øygarden og Fjell seg for å
diskutere videre hvordan de skal håndtere 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 antidopingarbeidet 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 brukergruppen under 18 år. Politiet vil orientere
ungdomsskoleelevene i kommunene om
regelverket knyttet til dopingmidler, når
politiet har undervisning hos ungdomsskolen.
– 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-

Et stort utvalg

40%

÷

Stranda treningssenter har inngått samarbeid med Antidoping
Norge.

– l tt er også far g

Sammen med politiet har
ti treningssentre på Askøy,
Sotra, Øygarden og Fjell
inngått et samarbeid for å
bekjempe doping i øykommunene.

FELLES TAK MOT DOPING: Det nye samarbeidsprosjektet «Sammen mot doping» skal forebygge doping på treningsenFOTO: CHRISTINE C FAGERBAKKE
ter på Askøy og i resten av øykommunene i vest.

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 grunnene til at det nye samarbeidet er inngått.

Erfaringer viser at det er stor mangel på grunnleggende kunnskap
om doping og konsekvenser av
misbruk.
Monika Mørk

Nulltoleranse

bekrefter Mørk.
Holdningsarbeidet har fortsatt siden den
gang, og alle sentrene til stede har nulltoleranse 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 hvordan man skal håndtere funn av dopingmidler. Rutinene innebærer også hvordan
treningssentrene skal følge opp dersom de
mistenker bruk eller distribusjon av dopingmidler.
– Vi har laget rutiner på når man skal anmelde og hva man skal formalisere, forklarer Mørk.

opp 150 prosent
Bekymrer: Ifølge Antidoping Norge benyttes doping i økende grad av begge kjønn og i stadig yngre aldersgrupper. Forbedring av utseende skal vær

"

– Doping har gått fra å være et lovlig helseproblem til å bli noe politiet må ta seg av.
Allerede i fjor sommer var politiet kontakt
med treningssentrene for å legge en plan,

Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag 6/6.

sparepakker fra
Hennig Olsen Is

Jobbar for reint senter

Haldningsskapande
arbeid er viktig

Trude Flø Johnsen

tryggleik, og eit reint og triveleg treningsmiljø.
– Det betyr også at alle som
har avtale med oss må godta
vår antidopingpolitikk, seier
Johnsen.
Dei tilsette vert kursa i Antidoping Norge sitt antidopingarbeid, korleis oppdage og
handtere mistanke om doping,
kjennskap til ulike dopingmiddel og rettar både kunden og
senteret har.
– I desse dagar jobbar vi med
å informere kundane om endringane i medlemsvilkåra, og
håpar at dette skal skape eit

Unge tyr til doping

Øker i ungdomsmiljøene

Tjenestene
er gratis.

Mandag 5. januar
Torsdag 19. januar

om senteret før jeg tok over, og
har hele tiden vært klar på hvilke endringer som måtte gjøres
her, forteller Utgård.
Han forteller at senteret skal
samarbeide tett med Antidoping Norge, som skal ta dopingprøver av personer som mistenkes for å dope seg.
– Hvis personen ikke ønsker å
bli testet, eller tester positivt, er
han eller hun ferdig som medlem. I tillegg politianmeldes
personen, sier driftslederen bestemt.
Jobben for å ta doperne er
kostbart, og Utgård har fått
midler fra styret til å kunne følge 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.

3

To innbrudd på to helger
Forteller: Thomas Rudmoen
Løkken (27) fortelelr om i Benjamins hus.

Få dine hentedager
for avfall på mobilen

Mat- og
restavfall

– Vi ser at det er stor og bred interesse. 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


Mot doping: Torun Hjelle, Janet Alme og Line Fagerstrøm har drive Stranda treningssenter AS frå 2009, og er framleis instruktørar for ﬂeire grupper. No har dei inngått eit samarbeid
med Antidoping Norge, det såkalla «Reint senter»-prosjektet. – Vi ønskjer å fortelje ikkje minst ungdommane som brukar senteret at trening skal vere helsefremjande, og at doping slett
ikkje er ein «enkel» snarveg, seier dei.

Her er et lite utvalg som har blitt publisert på vår nettside askøyværingen.no

svineri
Treningsbølgen skyller over
landet og det er i dag 1.071 sentre. Kun 432 av disse har skrevet antidoping-kontakt.
– Vi jobber for at flere skal bli
med, sier Eilertsen.
Han delte ut informasjonsmateriell og snakket med de mange som var innom GYM 2000
mandag. Mange var nysgjerrige
på mer informasjon.
En av dem var Kenneth Torgersen Juvet. Fotballspilleren
fra Haugfoss synes det er veldig
bra at det er fokus på dette.
– Jeg synes det er bra at de arbeider aktivt mot doping. Det
er noe svineri, mener ungdommen midt i en hard treningsøkt.

I høst

– 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 området doping. Eit samarbeid med
Antidoping Norge var difor naturleg. Det er ikkje mistanke
om bruk av doping på ToppTrening, men haldningsskapande arbeid er viktig for oss,
seier dagleg leiar Trude Flø
Johnsen.
For kunden betyr avtalen

uken på nett

Flott
tiltak:

Gjennomfører «dopingsamtaler»

til å få til dette. Vi ser for oss at
dette blir et kontinuerlig arbeid
framover, og ikke noe som har
en tidsbegrensning.

Stort engasjement

ToppTrening har i løpet av sommaren inngått avtale om «Reint
senter» med Antidoping Norge.

E-post: sporten@smaalenene.no. Direktenummer redaksjonen: 69 81 61 00 og tast 2

5

Kenneth
Torgersen
Juvet fra
Haugfoss
synes det
er flott at
senteret
fokuserer
på dette
arbeidet.

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.
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Har fått antidopingavtale

mads
Fredriksen
Sportsjournalist
473 52 561

overbeviSte
Fra tet

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. 3-512-4-11.

kartleser: Lena Lysen (27)
skal lose Mats Lysen gjennom
rally-etappene.

SLT-koordinator Karin Røttereng leder arbeidet som er satt i gang mot
doping.

nytt møte, der mange av de
samme aktørene deltok. I det videre arbeidet skal også Torshus
folkehøgskule inviteres med.
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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 effekter ved bruk av doping – og da
spesielt anabole steroider, sier
klubbveileder
i
Hedmark

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 handlingsplanen som orkdalspolitikerne har
vedtatt.
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Mange deltok

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.

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.

Finn din nærmeste butikk på www.spar.no
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Torsdag 24. sep

Samarbeid
mot doping

• Roy-Arne Folkestad
roy-arne@morenytt.no

Tidligere dopingmisbruker Morten Heierdal holdt foredrag på Flisa:

Heierdal begynte fotballkarrieren som keeper på Furuset. Så
takket han ja til anabole steroider. Det fikk fatale følger for
32-åringen som havnet i feil
miljø og ikke klarte å kontrollere seg selv med bruken av doping.
Han har sonet flere dommer
for vold som følge av dopingmisbruk, men vier nå livet sitt
til å bekjempe doping, som
foredragsholder i regi av Antidoping Norge.

Sør-Trøndelag

➠

På dette møtet var det representanter fra «alle» som kan tenkes
å ha noen befatning med dopingproblematikken. Foruten SLT
møtte:
• Antidoping Norge
• 3T Orkanger
• Orkdal vidaregåande skole
• Meldal videregående skole
• Orkanger fysioterapi og osteopati
• Orkdal og Agdenes lensmannskontor
• Ungdomsleder i Orkdal
• Ungdomskontakt i Orkdal
• Orkdal idrettsråd
• Psykisk helse i Orkdal kommune
• Kommunens fysio- og ergoterapitjeneste
I forrige uke ble det avholdt et

Torsdag 7. mai 2015
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Dette er noe av utstyret ST fikk se i 2011 hos en som hadde brukerutstyr for både barbiedop og steroider.
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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.

Først i 2013 ble bruk og besittelse av anabole steroider ulovliggjort. Før det var bare
produksjon og omsetning forbudt.

FORTS. NESTE SIDE
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rett Fra FaBrikken: Denne Porscha skal den SpydebergFoto: privat
bosatte dansken Peter Høst Hansen kjøre i år.
samtidig som han har dyktige
mekanikere og sine egen pappa 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 Carrera Cup har kommet tilbake.

S
oslo: Interessen for
vinterens verdensmesterskap i skiskyting i Holmenkollen er stor.

2

Stiller i et råskinn av en bil

Bruk ulovlig
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1 13- 6 10
0 9- 3 10
1 13- 8 7
0 12- 5 10
1 6- 6 7
1 7- 8 5
1 6- 4 4
2 5- 5 4
2 11- 12 4
2 9- 12 4
2 4- 6 3
3 4- 12 3
1 7- 10 2
3 4- 13 1

Råtasskarusellen, Trøgstad ungdomsskole 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 Retteråsen 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 Haugaard 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

– En annen person

20

på
nett

Lisleby
3
Spydeberg
3
Kambo
3
Sparta Sarpsborg 22
NMBUI
4
Sprint-Jeløy 3
2
HSV
3
Varteig
3
Trøgstad/Båstad 3
Rygge
3
Askim FK 2
3
Korsgård
4

Morten Heierdal (33) brukte anabole steroider fra han var 17 til 29 år. Til slutt måtte
han på avrusning for å greie å slutte. Det er
nå fire år siden.
– Den tida der skulle jeg gjerne vært foruten. Jeg ble en annen person, en arrogant
og oppblåst drittsekk. De rundt meg har
fått lide i stor grad. Jeg fikk et forvrengt verdenssyn. Det har tatt lang tid å finne fram
til meg selv igjen.
Som ung var Heierdal ivrig på fotballbanen.
– 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 om de
kom, skulle jeg slutte med en gang. Gutta
hadde mange gode argumenter. Dette var
jo lovlig.

PÅ MUSKLER ENDTE
I DOP OG VOLD

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
0
0
2
1

5. divisjon menn avdeling 02

– «Quick fix»-samfunnet vi har i dag,
med et så høyt prestasjonspress, gjør at
det frister å ta en snarvei til å få den
kroppen som man tror man må ha.
– Fram til i dag har hovedinnsatsen 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, sier Wisløff.
Hun får støtte av Dominic Sagoe, forsker
i samfunnspsykologi ved Universitetet i
Bergen.
– Tidligere var de typiske brukerne engasjert i idrett, gjerne innen kroppsbygging. Min forskning viser at de typiske brukerne nå er folk som går på helsestudio for å
trene, sier Sagoe. I våres tok han en doktorgrad i bruk av anabole steroider.
Sagoes studie på 2500 norske ungdommer fra 17 til 19 år viser at én prosent rapporterte å ha brukt anabole steroider, mens
20 prosent kjente noen som bruker.
Flere studier har vært gjort på hvor vanlig dopingbruk er i Norge. De konkluderer
ofte med en forekomst på 2–3 prosent.

JAKTEN
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0
0

HSV - Trøgstad/Båstad............. 1 - 1
Kambo - Askim FK 2 ................ 5 - 2
Spydeberg - NMBUI.................. 4 - 1
Korsgård - NMBUI .................... 1 - 2

Mosjonister bruker

STEROIDER ER LETT TILGJENGELIGE,
OG NÅ ER DE TYPISKE BRUKERNE
VANLIGE FOLK. MORTEN (33) SÅ IKKE
DE ALVORLIGE BIVIRKNINGENE.
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Byttet ut halve laget – vant

Tidligere doper Morten Heierdal tar oppgjør med dagens treningskultur

Fotball

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 fungerer. Men det kommer med en pris.
– Folk tenker ikke på steroider som rusmidler, men det kan føre inn i like sterk avhengighet som andre rusmidler. Steroider
og prestasjonsfremmende midler er like
viktig å snakke om som narkotika, sier
Christine Wisløff, leder av Steroidprosjektet ved Oslo universitetssykehus
(OUS). Hun fortsetter:

Alltid tilbud på noe godt!
Alltid tilbud på noe godt!
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5. UTDANNING

læringsprogram. Ren Skole hadde 1409 brukere i 2015, hvorav litt

Skole og utdanning er en viktig arena for å nå unge med

over en tredel av brukerne fullførte alle modulene i programmet.

informasjon og holdningsskapende arbeid. Antidoping Norge

Ren Skole ble første gang lansert i 2010 og har siden blitt revidert

jobber for å kunne tilby ulike programmer, virkemidler og

to ganger. I 2016 legges det opp til en helhetlig gjennomgang og

utdanningsopplegg. Vi ser at det er krevende å få det inn som en

oppdatering av programmet.

naturlig del av utdanningsløp. Vi har hatt dialog med to ulike
høgskoler for å utvikle en utdanningsmodul uten at det så langt

Skoleprosjekt for ungdomsskoler

har gitt resultater. I skoleverket opplever vi uansett en økende

I 2014 ga forfatter Annette Münch ut ungdomsromanen

bevisst og interesse omkring tematikken.

Badboy:Steroid. For boka fikk hun Brageprisen for beste
barne- og ungdomsbok i 2014.

Herkules-prosjektet
Herkules er et forebyggende program for elever på videre-

Antidoping Norge innledet en dialog med Münch og besluttet å

gående skole som består av teoretiske leksjoner om antidoping,

gi støtte og bidra i arbeidet med å foredle og utvikle manuset til

ernæring og ren trening, i tillegg til praktisk styrketrening over

en multimedial produksjon rettet mot ungdoms- og videregå-

en periode på åtte uker. Elever som deltar i programmet besvarer

ende skoler. Produksjonen ble ferdigstilt i 2015 der blant andre

en spørreundersøkelse ved oppstart og avslutning av program-

den kjente rap-duoen Erik og Kriss har laget musikk og musik-

met for å kartlegge kunnskap om negative sider ved dopingbruk,

kvideoer til produksjonen. Antidoping Norge har bidratt med

holdninger til bruk av doping og kosttilskudd, holdninger til eget

økonomisk utviklingsstøtte og faglig bistand. Intervju med to

utseende, kunnskap om styrketrening m.m.

medarbeidere fra Antidoping Norge er integrert i produksjonen.
Som del av samarbeidet presenterte Münch produksjonen på

En pilotversjon av programmet ble gjennomført for utvalgte

fire arrangementer i regi av Antidoping Norge. Produksjonen

skoleklasser i Oslo i 2013. Herkules versjon 2 ble gjennomført for

har fått mye oppmerksomhet i riksdekkende medier. Gjennom

12 skoleklasser fordelt på tre videregående skoler i Vestfold i 2014.

samarbeidet har forfatteren fremført produksjonen ved flere

Programmet ble videreført for flere klasser ved to videregående

videregående skoler i fylkeskommunene vi samarbeider med.

skoler i Oppland i slutten av 2015. Vi ønsker å tilby programmet til

Foredragsvirksomhet på skoler

flere videregående skoler i 2016.

Aktivitet for videregående skoler er den viktigste målgruppen

Ren Skole

i prosjektene som samarbeider om Lokal mobilisering mot

Vi ser et stort potensiale i å kunne tilby skoler et nettbasert opp-

doping. Denne aktiviteten er beskrevet fra side 57.

TABELL 3: HOLDNINGSSKAPENDE OG KUNNSKAPSHEVENDE SEMINAR
FOR SKOLER UTENOM LOKAL MOBILISERING MOT DOPING
MÅLGRUPPE
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ANTALL FOREDRAG/SEMINARER

ANTALL TILHØRERE

UNGDOMSSKOLE

10

1385

VIDEREGÅENDE

8

1990

FOLKEHØGSKOLE

4

255

TOTALT

22

3630

ANTIDOPINGNORGE

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.

TABELL 4: NØKKELTALL RENT SENTER 2015
MÅLGRUPPE

2015

ANTALL SENTER MED AVTALE

428

ANTALL SERTIFISERTE SENTER

297

ANTALL NYE SENTER I 2015

49

(omtalt på side 54) vært gjenstand for en egen forskningsbasert

TOTALT ANTALL RAPPORTERE SAMTALER*

415

studie. Resultatene har blitt samlet inn, analysert og beskrevet.
Universitet i Bergen har ledet dette vitenskapelige arbeidet. Anti-

TOTALT ANTALL RAPPORTERTE
OPPSIGELSER/NEKTELSER*

116

doping Norge og Norges idrettshøgskole har også vært involvert.

ANTALL DOPINGPRØVER

98

Artikkelen ble godtatt for publikasjon i en internasjonal, viten-

POSITIVE PRØVER

9

skapelig journal i januar 2016 med tittelen ”Doping prevention

ANTALL NYE BRUKERE TIL E-LÆRING I 2015

6. FORSKNING OG EVALUERING
I første halvår av 2015 har dataene fra Herkules-prosjektet

through antidoping education and practical strenght training:

1474

The Hercules program”.
grammet. Ved starten av året var ingen treningssentre sertifisert,
Det har vært søkt om forskningsmidler fra WADA for å videre-

mens 297 sentre hadde fullført sertifiseringsprosessen ved årets

føre forskningen på Herkules, men denne søknaden ble avslått.

utgang. Det føres oversikt over hvilke sentre som til enhver tid er

Vi ser etter andre muligheter for å sikre ressurser for å videreføre

sertifisert på våre hjemmesider.

studien på det vi anser å være et spennende prosjekt.

7. ANTIDOPING PÅ TRENINGSSENTER

Dopingkontroll
Rent Senter har et forebyggende fokus, med særlig fokus på

Vi har de senere årene fått med stadig flere treningssenter i arbeidet

opplæring og bevissthet om problematikken blant de ansatte.

for et dopingfritt samfunn. Gjennom deltakelse i Rent Senter-pro-

Dopingkontrollen er likevel et virkemiddel som vi ser behov

grammet skal treningssentre sette antidoping på dagsorden og ta

for å ta i bruk for å bekjempe doping. Som nevnt over skal det i

aktive grep for å sikre et rent treningsmiljø. Ved utgangen av 2015

forkant av en eventuell kontroll alltid gjennomføres en samtale

har godt over 400 norske senter signert avtale som Rent Senter. Ut-

med medlemmet.

fordringen har i økende grad vært å kvalitetssikre at de sentre som
er et Rent Senter følger opp det som er intensjonen ved program-

Tallene fra 2015 forteller oss at det er økende aktivitet og bevisst-

met. Dette er bakgrunnen for at vi fra 2015 innførte en sertifiserings-

het omkring tematikken. Det ble for 2015 rapportert2 om 415

ordning for å sikre kvaliteten i programmet.

gjennomførte samtaler, som førte til 116 rapporterte oppsigelser/

Sertifisering
I starten av 2015 igangsatte vi for fullt en prosess for sertifisering

nektelser. Det ble videre tatt et rekordhøyt antall dopingtester på
norske treningssenter. 98 dopingprøver ga 9 positive prøver.

av sentrene som er med i Rent Senter-programmet. Gjennom

Oppfølging/besøk

sertifiseringen setter vi krav til aktivitet, holdninger og tydelig-

I 2015 har vi økt fokuset på å ha regelmessig kontakt med tre-

het i antidopingarbeidet. Sertifiseringen baserer seg i stor grad

ningssentrene, og tilby aktiviteter for å øke oppmerksomheten og

på egenerklæring og dokumentasjon av sentrale oppgaver i pro-

kunnskapen om doping som samfunns- og helseproblem blant

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.
150 DELTAKERE PÅ
NASJONALT SEMINAR.
TEMASEMINAR OM
KVINNER OG DOPING.

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.
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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

Foredragsvirksomhet

finansierer omtrent halvparten av prosjektet i den respektive

Antidoping Norge tilbyr foredrag mot ulike målgrupper på

fylkeskommunen, mens kostnadene for øvrig dekkes av midler

bestilling. Det er i 2015 gjennomført totalt 59 lokale seminarer

fra Antidoping Norge gjennom et prosjekttilskudd fra Helsedi-

for i underkant av 6000 mennesker i 15 av landets 19 fylker (Oslo,

rektoratet. Kostnadene i hvert prosjekt er knyttet til midlertidig

Hordaland, Oppland, Telemark, Akershus, Rogaland, Vestfold,

ansettelse av en lokal fylkesmedarbeider (normalt i en 40%

Østfold, Buskerud, Troms, Aust-Agder, Nord-Trøndelag, Nordland,

stilling) samt løpende reise- og driftskostnader.

Hedmark og Sør-Trøndelag). Detaljerte oversikter finnes under
hver enkelt målgruppe. I tillegg kommer utstrakt foredrags-

Hovedmålsettinger med prosjektet:

virksomhet innenfor Lokal mobilisering mot doping.

• Spre kunnskap og kompetanse om doping, og dermed medvirke til økt fokus på dopingproblematikk blant yrkesgrupper

9. LOKAL MOBILISERING MOT DOPING

som kan møte dette i sitt arbeid, og hos pårørende.

Gjennom prosjektet Lokal mobilisering mot doping samarbei-

• Øke kunnskapen om negative konsekvenser ved dopingbruk

der Antidoping Norge med fylkeskommuner om å forebygge

blant ungdom.

mot dopingbruk lokalt. Programmet bygger på tidligere arbeid

• Stimulere til sunne og helsefremmende treningsmiljøer

med frivillige antidopingnettverk. Deltakende fylkeskommuner

for unge.

TABELL 6: SKOLEFOREDRAG PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE INNEN LOKAL MOBILISERING MOT DOPING
SKOLER BESØKT

ANTALL SKOLEFOREDRAG

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

FYLKE (ANTALL SKOLER I FYLKET)

* 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-

I de fylkeskommunale prosjektene oppfordres skolene selv til å

kommunene i Sør-Trøndelag, Hordaland, Oppland, Telemark og

ta i bruk nettplattformen Ren Skole som Antidoping Norge har

Vestfold. I hvert fylke koordinerer og gjennomfører den fylkes-

utarbeidet.

medarbeideren lokale tiltak. Programmet ble i 2015 driftet av
totalt to desentraliserte årsverk fordelt på de fire lokale med-

Styrke kunnskapsnettverk

arbeiderne, og ble koordinert av en prosjektleder ved Antidoping

Fylkesmedarbeideren i hvert prosjekt legger til rette for at det

Norges sentraladministrasjon. Kostnader knyttet til prosjekt-

etableres lokale antidopingnettverk i den respektive fylkes-

lederen dekkes gjennom driftstilskuddet.

kommunen. Nettverksarbeid innebærer å jobbe for å inkludere
antidoping i kommunale og fylkeskommunale rusplaner, møter

Avtalen med Telemark fylkeskommune opphørte uten forleng-

med helsesøstre, elevråd, ungdomskontakter, elevråd og andre

else i 2015. Sør-Trøndelag og Vestfold fylkeskommune forlenget

lokale organisasjoner.

imidlertid samarbeidet med henholdsvis tre og to år. I Sør-Trøndelags tilfelle er nå prosjektlederstillingen redusert til 25%.

Kommunale initiativ og samarbeid
Gjennom programmet oppstår lokale initiativ blant ressursper-

Hordaland-prosjektet utløp ved utgangen av 2015, men det er nå

soner i fylket som går utover tiltakene som ligger i prosjektet.

besluttet å videreføre prosjektet fra høsten 2016.

Slike initiativ ønskes velkommen og fører til en enda sterkere oppmerksomhet og kunnskap om problematikken. Disse

Elever og ansatte i videregående skole er viktigste målgruppe,

følges opp av Antidoping Norge utenfor det fylkeskommunale

men prosjektmedarbeiderne henvender seg også til lokale kunn-

prosjektet.

skapsnettverk, helsepersonell, treningssenterbransjen og tollog politimyndigheter. Utvalgte aktiviteter mot ulike målgrupper

I Oppland er det gjennomført møter med lokal kriminalitets-

beskrives under.

forebyggende kontakt (SLT) om tiltak mot et risikomiljø for do-

Videregående skole
Arbeidet har til hensikt å gi unge mennesker i fylket kunnskap

ping og kriminalitet i Ringebu kommune. Møtene har resultert
i et styrket samarbeid mellom Antidoping Norge, kommunen,
politi og treningssenter.

og informasjon om negative skadevirkninger ved doping slik
at de står bedre rustet til å avstå fra dopingbruk, og bygge opp

I Sør-Trøndelag har Orkdal kommune ønsket et ytterligere

under en tydelig nulltoleranse i sine lokalmiljøer.

samarbeid utover hva som ligger i den fylkeskommunale samarbeidsmodellen. Dette førte til at det ble utarbeidet en kom-

Tiltak mot videregående skole inkluderer undervisning og dis-

munal samarbeidsavtale om Lokal mobilisering mot doping i

kusjoner med elever, i tillegg til opplæring av skolens lærere og

Orkdal kommune. Politi og SLT er tett involvert i prosjektet,

andre ansatte om tematikk knyttet til doping som samfunns-

i tillegg til skole, kommune, primærhelsetjenesten, foreldre og

problem. Dette inkluderer tegn og symptomer, helsekonsekven-

idretten. Samarbeidsavtalen mellom Antidoping Norge og Orkdal

ser, motivasjon for bruk, kroppspress og sosiale medier. Personli-

kommune startet 1. januar 2016.

ge historier med utgangspunkt i holdningskampanjen Ærlig talt
brukes ofte som en del av undervisningsopplegget på videre-

Denne samarbeidsavtalen vil bli brukt som en mal for til-

gående skole. Foredragene tilpasses enkeltskoler og linjer.

svarende samarbeid andre steder i landet. Her er det innledet

I 2015 ble det avholdt 106 foredrag fordelt på 52 skoler for totalt

dialog med flere kommuner.

12 070 tilhørere i de fem fylkeskommunene med samarbeid.
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ANTIDOPING NORGE (ADNO) 2016–2019
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.
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REN TRENING.
LIKE MULIGHETER.

Mer informasjon på antidoping.no
Stiftelsen Antidoping Norge | Tlf 09765 | post@antidoping.no
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