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Valgerd Svarstad Haugland
Styreleiar i Antidoping Norge

2012 kjem utan tvil til å bli ståande igjen 
som eit spesielt antidopingår. Vi har hatt 
store og mykje omtalte dopingsaker  
i norsk og internasjonal idrett, og eit 
større fokus på doping som helse- og 
samfunnsproblem.

Det er ikkje til å leggja skjul på at det har 
vore eit utfordrande år for Antidoping 
Norge, men det har også vore eit år der 
det har opna seg nye sjansar. Interessa 
for antidopingarbeidet generelt og Anti-
doping Norges arbeid spesielt har aldri 
vore større. Det er vi sjølvsagt glad for.  
At fleire interesser seg for, og tar del 
i antidopingarbeidet, fører til at vi står 
sterkare i kampen for ein REIN idrett og 
eit DOPINGFRITT samfunn.

Året har understreka det vi for så vidt 
har vore klar over. Kontrollarbeidet 
strekk dessverre ikkje alltid til for å 
avsløra sofistikert doping. Biologiske 
profilar og introduksjonen av informa- 
sjonshenting og undersøkingar som ein 
integrert del av kontrollprogrammet 

gjer at vi står betre rusta for framtida. 
På sistnemnte område har vi lært mykje 
det siste året, gjennom dei sakene vi har 
jobba med og dialog med internasjonale 
antidopingorganisasjonar.

Vidare har sakene vi har vore vitne til i 
2012 vore ei nyttig påminning om at vi 
aldri må gløyma det haldningsskapande 
og førebyggjande antidopingarbeidet. Vi 
skal vera stolte av dei verdiane som ligg 
som ein solid botnplanke i norsk idrett, 
men vi må ikkje ta dei gode haldningane 
for gitt. Haldningane må vernast om og 
dyrkast i møte med nye idrettstalent og 
all anna ungdom.

Antidoping Norge er glad for den gode 
dialogen vi har med norsk idrett om det 
førebyggjande antidopingarbeidet. Vi 
opplever at dette arbeidet er i vinden. 
Eit effektivt antidopingarbeid er avhengig 
av at det enkelte organisasjonsledd tar 
eit ansvar for antidopingarbeidet i sin del 
av idretten. 

Dei seinare åra har vi sett at doping  
ikkje berre er ei utfordring i idretten.  
Vi ser med bekymring på ei utvikling  
der stadig fleire unge menneske vert 
freista av dopingmidlar som ein snarveg 
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«At fleire interesser  
seg for, og tar del i anti- 
dopingarbeidet, fører 
til at vi står sterkare i 
kampen for ein REIN 
idrett og eit DOPING-
FRITT samfunn.»

til «den perfekte kropp». Dette er ei 
skummel utvikling som påfører den 
enkelte, pårørande og samfunnet store 
skader. Antidoping Norge ønskjer å være 
ein pådrivar også i dette antidoping- 
arbeidet, på skular, treningssentra eller  
i dialog med yrkesgrupper som jobbar 
med ungdom. At Regjeringa no går inn for 
ei strengare lovgiving som også omfattar 
bruk av anabole steroid, meiner vi er eit 
steg i rett retning. 

I 2013 skal Antidoping Norge markera 
sine ti år som stifting. Det året vi har lagt 
bak oss viser tydeleg at antidoping- 
arbeidet er viktigare enn nokon gong, 
både for å beskytte alle reine idrettsut-
øvarar og for å kjempa for eit dopingfritt 
samfunn.
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Årsberetning  
fra styret 2012

Stiftelsen Antidoping Norge 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 (NIF) og staten.



antidoping norge 20126

Årsberetning fra styret 2012

I henhold til vedtektene er Antidoping 
Norges hovedformål å drive kontrollvirk-
somhet, utøve påtalevirksomhet overfor 
NIFs domsorgan, drive verdi-, informa- 
sjons-, og forebyggende virksomhet, drive 
internasjonal virksomhet og bidra til forsk-
ningsvirksomhet knyttet til virksomheten. 

Antidoping Norge baserer driften, slik 
formålet forutsetter, på en fri og selv- 
stendig stilling. Antidoping Norge utøver 
sin virksomhet fra leide lokaler og ledes 
til daglig av daglig leder Anders Solheim. 
Antidoping Norges styre oppnevnes av 
stifterne og har i 2012 bestått av:

 

Styret har i 2012 lagt vekt på oppfølg- 
ingen av strategiplan for Antidoping Norge 
for perioden 2012-2015. Fra styrets side 
legger strategiplanen premissene for å  
nå visjonen: 
     – for en REN idrett og 
 et DOPINGFRITT samfunn

     administrativ virksomhet. Styret har 
fokus på at virksomheten kan utøves på 
en kostnadseffektiv måte og i tråd med 
prosesser som ivaretar idrettsutøvernes 
rettssikkerhet. Styret legger derfor vekt på 
at virksomheten har gode rutiner forankret 
i ISO-sertifiserte kvalitetssystem, egne 
og fristilte beslutnings- og klageorganer i 
spørsmål om meldeplikt, medisinske fri-
tak og et frittstående, eget påtaleorgan. 

     påtalevirksomheten. Som en følge av 
påtalebegjæring fra Antidoping Norges 
frittstående Påtalenemnd, har Domsut-
valget utestengt 16 utøvere grunnet brudd 
på dopingbestemmelsene i 2012. Styret 
ser med bekymring på at andelen cannabis- 
saker øker. Videre er det etter styrets  
oppfatning fortsatt et problem med bruk 
av det stimulerende middelet metylhek-
sanamin, også i deler av norsk toppidrett. 
Styret registrerer at det har vært vanskelig- 
heter med å få innsyn i saker hvor personer 

Valgerd Svarstad Haugland  styreleder, oppnevnt av NIF
Inggard Lereim  nestleder, oppnevnt av KUD 
Ingrid Kristiansen  medlem, oppnevnt av KUD
Bjørn Christensen  medlem, oppnevnt av KUD
Randi H. Gustad  medlem, oppnevnt av NIF
Knut-Marius Sture  medlem, oppnevnt av NIF
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tilknyttet idretten er mistenkt/siktet/ 
straffet for befatning med dopingmidler 
som omfattes av straffelovgivningen.  
I forbindelse med politiets etterforsk-
ninger, mener styret det må sikres 
muligheter for å avklare om trenere dis-
tribuerer dopingmidler og om det finnes 
aktive idrettsutøvere blant sluttbrukerne av 
dopingmidler. Styret avventer derfor med 
stor interersse om myndighetene vil gi stif-
telsen innsyn i straffesaker om doping hvor 
personer tilknyttet idretten er involvert.  

Styret har den siste tiden hatt fokus på 
hvordan stiftelsen skal forholde seg til 
informasjon om foreldede forhold.  
Påtalemessig må slike saker henlegges. 
Stiftelsen har verken bemanningsmessig 
eller økonomisk kapasitet til å granske 
foreldede saker. På tross av at eventuelle 
forhold er foreldet, mener styret at sakene 
kan være av interesse for idretten. Dette 
fordi idretten bør ta hensyn til NIFs grunn-
verdier og etiske ansvar, og den det gjelder 
fortsatt kan ha tilknytning til idretten. 
Styret har tatt opp denne problemstillingen 
med NIF, og avventer deres tilbakemelding.

     Kontrollvirksomhet og andre under- 
søkelser for å avdekke doping i idretts- 
miljøet. Styret er av den oppfatning at anti-

dopingarbeidet blir stadig mer ressurs- 
krevende, og må være målrettet og 
kunnskapsbasert. Med økte ressurser og 
ny kunnskap vil biologiske profiler (blod-
profiler, testosteronprofiler og veksthormon- 
avhengige profiler) gi et vesentlig bedre 
grunnlag for å avdekke dopingmisbruk. 
Ved å samle, analysere og tolke prøvesvar 
fra blod- og urinprøver over tid, vil det ikke 
lengre bare være mulig å se etter forbudte 
stoffer i hver enkelt prøve, men avdekke 
dopingbruk gjennom profilen. 

Styret registrerer en økning i det totale  
antall urin- og blodprøver i 2012, 
herunder cirka 30% flere blodprøver. 
Styret er tilfreds med at organisasjonen 
har kunnet implementere blod- og  
testosteronprofiler i tillegg til vekst- 
hormonavhengige profiler. 

2012 har imidlertid vist at sofistikert 
doping er vanskelig å avsløre, og ofte 
kommer kontrollarbeidet til kort fordi 
utøverne både kjenner til hvordan man 
kan manipulere blodverdier og prøve- 
resultater, men også fordi analysene for 
en rekke av de mest prestasjonsfrem-
mende stoffene har begrensninger. 
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Styret er derfor av den oppfatning at 
arbeidet med informasjonsinnhenting 
må styrkes for at vi skal være i stand til å 
avsløre den sofistikerte dopingen som  
skjer. Et tett samarbeid med politi og 
tollvesen står her sentralt. Regjeringens 
forslag om å forby erverv, besittelse og bruk 
av dopingmidler vil være et viktig bidrag. 

     forebyggingsvirksomheten. Nasjonale 
og internasjonale dopingsaker har gitt økt 
oppmerksomhet rundt dopingproblema-
tikken og åpnet nye muligheter for å styrke 
det forebyggende antidopingarbeidet.
Styret legger til grunn organisasjonens 
strategiske plan hvor det er et mål å være 
en drivkraft i det forebyggende anti- 
dopingarbeidet. Styret mener en solid 
forankring i det enkelte organisasjons-
ledd er veien å gå for å drive et godt og 

målrettet forebyggende antidopingarbeid. 
Stiftelsen er derfor glad for å registrere  
at stadig flere særforbund slutter opp  
om konseptet Rent Særforbund.  
Gjennom dette opplegget er det laget en 
mal for hvordan det enkelte særforbund 
kan utvikle en handlingsplan/antidoping-
policy som er spesielt tilpasset det  
enkelte forbund. Konseptet sikrer at  
antidopingprogram som Rent Idrettslag, 
Ren Utøver og Ren Skole settes systematisk 
på agendaen i norsk idrett. 

Norge har en lang tradisjon for et fore-
byggende antidopingarbeid, men verdiene 
som ligger til grunn for antidopingarbeidet 
må vernes godt om og tydeliggjøres over-
for utøvere og ledere, og ikke minst for 
nye generasjoner.

Styret har derfor vært 
opptatt av en levende 
verdidebatt i idretten og 
tatt initiativ overfor NIF 
for å drøfte verdibaserte 
spørsmål. Styret har vært 
særlig interessert i NIFs 
synspunkter om bruk av 
stoffer og metoder som 
ikke er forbudt i henhold 
til gjeldende doping- 

«Verdiene som ligger til grunn  
for antidopingarbeidet må vernes 
godt om og tydeliggjøres overfor  
utøvere og ledere, og ikke minst  
for nye generasjoner.»
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regler, men som kan anses å utgjøre 
en gråsone for hva som er etisk for-
svarlig å benytte i prestasjonsøyemed. 
Eksempler kan være bruk av høydehus, 
koffeintabletter, oksygenmasker, lokal-
bedøvende midler eller bruk av stimu- 
lerende midler under trening. Styrets 
mål er at de etiske refleksjonene skal 
være en del av de premissene som  
legges til grunn i debatten om hvilke 
virkemidler som er akseptable for å  
bedre prestasjonene i norsk idrett. 

Styret ser samarbeidet med NIF om  
holdningskampanjen «Ærlig talt»  
som svært positivt.

     internasjonalt arbeid. Styret vil i det 
internasjonale arbeidet trekke frem organ- 
isasjonens bilaterale prosjekter i Kina 
og Russland. Det er kunnskapen som er 
opparbeidet i Norge som gjør organisa- 
sjonen til en attraktiv samarbeidspartner 
i det internasjonale antidopingarbeidet.

Antidopingsamarbeidet med Kina har 
pågått siden 1996. Styret ser med stor  
interesse på fremdriften i samarbeidet 

med China Anti-Doping Agency (CHINADA) 
for å utvikle antidopingarbeidet i Kenya.

I samarbeid med antidopingorganisas-
jonene i USA, Storbritannia, Canada 
og Australia har Antidoping Norge lagt 
grunnlaget for en ny sammenslutning 
av nasjonale antidoping-organisasjoner 
(iNADO). Organisasjonen vil arbeide for å 
styrke kvaliteten i arbeidet medlemmene 
utfører og fremme nasjonale antidoping- 
organisasjoners interesser. Styret vil med 
interesse følge utviklingen av iNADO og 
det internasjonale antidopingarbeidet. 
Styremedlem Randi Gustad er valgt inn i 
iNADOs styre.

I forbindelse med endringer av WADAs 
regelverk, har styret bl.a. hatt fokus på 
økt strafferamme for alvorlige brudd på 
dopingbestemmelsene, opprettholde 
dagens kriterier for å sette stoffer på 
dopinglisten og vilkår om uavhengige 
domsinstanser.

     forsknings- og utviklingsvirksomhet. 
Styret har for første gang siden opprett- 
elsen av stiftelsen ikke funnet mulighet 

«Styret er av den oppfatning at  
antidopingarbeidet blir stadig mer 
ressurskrevende, og må være mål-
rettet og kunnskapsbasert.»



antidoping norge 201210

for å utlyse eksterne forskningsmidler. 
Dette skyldes at Antidoping Norge så seg 
nødt til å prioritere bort forskning da virk-
somhetsplanen for 2012 måtte revideres 
etter at tilskuddet fra Kulturdepartementet 
ble klart.

For å kunne drive forskning og utviklings- 
arbeid med minimale administrative 
ressurser, vurderer styret det som en 
mulighet å inngå en forskningsavtale med 
en forskningsinstitusjon. 

     doping som helseproblem. Det er 
styrets klare inntrykk at bruken av doping- 
midler har økt i ungdomsmiljøene i løpet av 
det siste tiåret. Nye saker viser at pro-
duksjon, distribusjon og salg av doping- 
midler også her i landet er en stor og 
organisert kriminell virksomhet. Nevnte 
saker har forgreininger både interna- 
sjonalt og til mange norske lokalsamfunn. 

Styret mener derfor det er et stort behov 
for å intensivere og løfte fram det fore-
byggende antidopingarbeidet i samfunnet 
generelt, og blant unge spesielt, for å nå 
ut med kunnskap og informasjon rundt 
skadevirkningene ved bruk av doping. 

Det er vesentlig å ta hensyn til at doping-
brukerne har andre motiver enn rusmis-
brukere når forebyggingsstrategier skal 
utvikles. 

I Meld. St. nr 30 (2011-2012) – en hel- 
hetlig rusmiddelpolitikk heter det bl.a.  
at Regjeringen vil mobilisere mot doping. 
Styret i Antidoping Norge ser svært pos-
itivt på de signaler som gis, og ønsker et 
styrket samarbeid med helsemyndig- 
hetene velkommen.

Styret ser det som vesentlig å se anti-
dopingarbeidet blant norske ungdommer 
i sammenheng. Det er vår oppfatning at 
antidopingarbeidet må ha et særlig fokus 
på treningsmiljøer der unge ferdes. 

Styret vil videre legge vekt på å gi  
kommuner og fylkeskommuner kunnskap 
til å forebygge i lokalmiljøet fremfor å 
reparere, få lokale fag- og trenings- 
miljøer til å jobbe sammen og sammen  
med Norges idrettsforbund styrke 
mulighetene for at sunn trening gir en 
varig livsstilsendring. 

Styret mener et slikt arbeid krever sam- 
finansiering fra både stat, fylkeskommune 
/kommune og næringslivet. Dette vil være 
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Valgerd Svarstad Haugland (styreleder)

   Inggard Lereim (nestleder) Ingrid Kristiansen

Bjørn Christensen        Randi H. Gustad   Knut-Marius Sture

økonomisk gunstig for alle involverte 
parter og bidra til helhetlige og ko- 
ordinerte løsninger på tvers av samfunns- 
sektorer.  Dette forutsetter at staten  
finansierer det forebyggende arbeidet 
med andre midler enn spillemidler til 
idrettsformål.
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ØKonomisK beretning

Regnskapet er avgitt i henhold til 
regnskapsloven og viser et overskudd 
etter finansposter for 2012 på kr 76 614 
som tilføres egenkapitalen.

Grunnkapitalen var på oppstartstidspunktet 
1. juli 2003 på 1.000.000,- kroner. Inkludert 
årets overskudd er egenkapital til sammen 
kr 4 896 269. Styret har i den forbindelse 
besluttet å anvende 1.400.000,- kroner av 
den frie egenkapitalen for tiltak i 2013.

Stiftelsen hadde gjennom året 14,5 årsverk, 
fordelt på 8 menn og 7 kvinner. Antidoping 
Norge hadde ved årets utgang 90 personer 
regionalt ansatt, herav 46 menn og 44  
kvinner. Av styrets seks medlemmer er det 
tre menn og tre kvinner. Styret mener like- 
stillingskravet er ivaretatt.

Stiftelsens virksomhet er i vesentlig grad 
basert på offentlige tilskudd. Tilskudd for 
2013 er kjent. Det er derfor ingen usikker-
het om fortsatt drift, og regnskapet er avgitt 
under denne forutsetning. Etter styrets 
oppfatning gir det fremlagte regnskap et 
rettvisende bilde av selskapets virksomhet, 
stilling og resultat av driften for 2012.

Lønn til daglig leder og styrets samlede 
godtgjørelse fremgår av notene til regn- 
skapet. Det samme gjelder godtgjørelse 
til revisor. Sykefraværet i Antidoping 
Norge var på 288 arbeidsdager inkludert 
fravær på grunn av syke barn. Arbeids- 
miljøet er tilfredsstillende. Antidoping 
Norge forurenser ikke det ytre miljø.

ANTIDOPING NORGE 201212
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DRIFTsINNTEKTER OG DRIFTsKOsTNADER

Note  2012 2011

INNTEKTER 1

Sponsor- og salgsinntekter 4.717.042 5.655.161

Offentlige tilskudd 2 24.326.438 23.652.849

Andre inntekter 3 0 2.262

sum driftsinntekter 29.043.480 29.310.272

Lønns- og personalkostnader 4 14.879.584 14.425.356

Andre driftskostnader 5 14.491.762 14.263.895

sum driftskostnader 29.371.346 28.689.251

DRIFTsREsulTAT -327.866 621.021

Finansposter

Finansinntekter 405.680 378.924

Finanskostnader 1.200 0

sum driftskostnader 404.480 378.924

ÅRsREsulTAT 76.614 999.945

Disponering av årets resultat

Til/fra egenkapital 9 76.614 999.945

sum disponering 76.614 999.945

resultatregnskap

EIENDElER

Note  2012 2011

Omløpsmidler

Fordringer 6

Kundefordringer 7 926.232 1.398.962

Andre kortsiktige fordringer 573.217 500.371

sum fordringer 1.499.449 1.899.333

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 9.787.224 9.345.576

sum omløpsmidler 11.266.673 11.244.908

sum EIENDElER 11.266.673 11.244.908

EGENKAPITAl OG GjElD

Grunnkapital 9 1.000.000 1.000.000

Egenkapital 9 3.819.655 2.819.711

Årsresultat 9 76.614 999.945

sum egenkapital 4.896.269 4.819.656

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 2.214.909 1.659.117

Skatt og offentlige avgifter 1.554.785 1.488.315

Annen kortsiktig gjeld 10 2.600.711 3.277.821

sum kortsiktig gjeld 6.370.405 6.425.253

sum gjeld 6.370.405 6.425.263

sum EGENKAPITAl OG GjElD 11.266.673 11.244.908

balanse

For noter og revisors beretning, se  
stiftelsen Antidoping Norges årsrapport 
for 2012 på www.antidoping.no
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1. administrasjon

Med en ny strategiplan i hånd gikk stiftelsen inn i 2012. Planen, som strekker seg fram 
til 2015, staker ut en ambisiøs kurs for hvordan organisasjonen skal være en verdens- 

ledende antidopingorganisasjon ved utgangen av strategiperioden, og hvordan  
stiftelsen skal styrke sitt arbeid med doping som helse- og samfunnsproblem.



Antidoping Norges nye strategiplan  
trådte i kraft fra 1. januar 2012.

Den nye visjonen lyder: 
     – for en REN idrett og 
 et DOPINGFRITT samfunn

Strategiplanen ble bygget opp omkring 
følgende seks løfter:

1. Vi skal være en drivkraft i idrettens  
 forebyggende antidopingarbeid
2. Vi skal ha et verdensledende  
 kontrollprogram
3. Vi skal påvirke utviklingen av det  
 internasjonale antidopingarbeidet
4. Vi skal forebygge doping som   
 helse- og samfunnsproblem
5. Vi skal søke kunnskap som  
 beskytter rene idrettsutøvere
6. Vi ser etter de smidige løsningene

 
     ansatte. I forbindelse med ny strategi 
ble det også etablert et nytt organisasjons- 
kart og en ny ledergruppe. Fra 1. januar 

2012 ble det etablert to nye stillinger: 
Rådgiver folkehelse og rådgiver  
myndighetskontakt. 

De ansatte er organisert i to avdelinger: 
Avdeling for toppidrett og utvikling og 
avdeling for administrasjon, breddeidrett 
og folkehelse. 
 
Fakta om ansatte:
• 14,5 årsverk sentralt 
• 90 regionalt ansatte (foredragsholdere,  
 kontrollpersonell, distrikts- og  
 prosjektmedarbeidere).

Antidoping Norge flyttet inn i nye lokaler 
ved Ullevaal stadion sommeren 2011. 2012 
har blitt brukt til å komme helt på plass i 
de nye lokalene som ligger i bygget mel-
lom landskamparenaen og Ringveien. 

     personalutvikling. Ny kunnskap er en 
nøkkel for å holde tritt med utviklingen i
antidopingarbeidet. Gjennom året er det 
lagt vekt på faglige samlinger både for
de ansatte på kontoret og de deltidsan-
satte; kontrollpersonellet og foredrag-
sholdere. 

Det årlige seminaret for alle ansatte ble 
arrangert i Oslo. I tillegg til hoved- 

administrasjon

 «Vi ser etter de 
smidige løsningene.»
strategiplanen 2012-2015

http://issuu.com/antidopingnorge/docs/strategiplan2012-2015
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seminaret ble det avholdt egne sesjon-
er for foredragsholdere, bioingeniører 
og hestepersonell. Det er også arrang-
ert fagsamlinger og jevnlige møter med 
Norges laboratorium for dopinganalyse. 

     Kvalitetssystem. Antidoping Norge er 
opptatt av å ha høy kvalitet på arbeidet. 

Hele organisasjonen ble i september  
2008 re-sertifisert i henhold til NS-EN 
ISO 9001:2000  og WADA Word Anti- 
Doping Code. Stiftelsen gjennomgår  
årlig en sertfiseringsrevisjon.

Interne revisjoner og et oppdatert 
kvalitetssystem skal sikre kvalitet i det 
arbeidet som gjøres. 

nye loKaler: Antidoping Norge 
flyttet inn i nye lokaler i 2011.

seminar: 
Årlig seminar for alle ansatte. 
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sentralt ansatt
Anders Solheim  daglig leder
Frode Hestnes ass. daglig leder/avdelingsleder -  
 administrasjon, breddeidrett og folkehelse
Mads Drange  avd. leder- toppidrett og utvikling
Anne Cappelen  fagsjef
Halvor H. Byfuglien  kommunikasjonsleder
Petter Riiser spesialrådgiver
Anne Engelstad  rådgiver - internasjonalt
Per Wiik Johansen  medisinsk sjef - deltid
Lindbjørg Stølan seniorrrådgiver - idrettsansvarlig
Hege Otterstad rådgiver - idrettsansvarlig
Maj Angell rådgiver - idrettsansvarlig
Gry Støtvig  rådgiver - myndighetskontakt

Linda Olsen rådgiver - idrettsansvarlig
Einar Koren  rådgiver - folkehelse
Thomas Furre  økonomikonsulent

Deltid/vikar
Christin Bjønness  idrettsansvarlig
Eirin Nygaard Rise  prosjektkoordinator/idrettsansvarlig
Anne Katrine Aas  prosjektmedarbeider 

Distriktsmedarbeidere og prosjektstillinger (deltid)
Anne-Kristine Aas  prosjektmedarbeider - Rent Idrettslag
Lars Os distriktsmedarbeider
Ann-Helen Bjørnstad oppdragsmedarbeider
Stig Røskar Kammen prosjektleder skoleprosjekt

ansatte pr. 31.12.2012

Ansatte på hovedkontoret
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2. dopingkontroll

Dopingkontroller gjennomføres for å avsløre juks, men også for å forebygge og  
avskrekke. 2012 vil stå som en milepæl i antidopingarbeidet. Gjennom året ble det 

tydeliggjort hvordan kontrollarbeidet i mange sammenhenger kommer til kort. I tillegg 
til et målrettet kontrollprogram kreves det at det tas i bruk nye metoder for å avsløre 

sofistikert dopingbruk. NIFs domsutvalg avsa dom i 16 dopingsaker i 2012.



Kontrollarbeidet i 2012 vært preget av 
to viktige utviklingstrekk; den videre 
satsningen på biologiske profiler og  
indirekte bevis, og introduksjonen av  
informasjonsinnhenting og undersøkelser 
for å utfylle arbeidet. 

En årlig risikovurdering ligger til grunn 
for planleggingen av prøvetakingen. 
Vekthormonprofilprogrammet ble utvidet. 
Videre ble det tatt flere konkurranse- 
kontroller i lagidrettene og på lavere 
nivå. På våren og forsommeren var det et 
særlig fokus målrettet testing av utøvere 
som skulle til OL i London – og da med et 
spesielt fokus på idretter med muligheten 
for å bedre prestasjonene med hjelp av 
doping er stor.

Totalt ble det tatt 2780 dopingprøver som 
del av det nasjonale kontrollprogrammet, 
2130 urinprøver og 650 blodprøver. 

         

     biologiske profiler. Biologiske profiler 
har vært et satsningsområde for Anti-
doping Norge i mange år. 2012 var det 
andre året der man hadde tre forskjellige 
profilprogram (blod-, testosteron- og 
veksthormonavhengige markørprofiler), 
og der alle utøvere på prioritert utøver- 
liste hadde en eller flere biologiske pro-
filer. Et slikt testprogram krever både 
tid og kompetanse å håndtere, og det er 
gjort flere tiltak for å bedre kvaliteten på 
dette arbeidet. Jevnlige profilmøter, økt 
satsning på samarbeid med inter- 
nasjonale særforbund, og tett dialog med 
laboratoriet er noen eksempler på dette. 
Mye av dette er nybrottsarbeid. Arbeidet 
som er gjort med opprettelsen av en  
nordisk APMU («Athlete Management 
Passport Unit») i 2012 vil være viktig for 
denne prosessen fremover.  

     Undersøkelser. 2012 var preget av store 
dopingavsløringer og undersøkelser av 
brudd på dopingbestemmelsene i et  
annet omfang enn Antidoping Norge  
tidligere har gjennomført. Særlig to saker 
har tatt mye ressurser. 

I arbeidet med sakene er nye metoder tatt 
i bruk, som innebærer gjennomføring av 
samtaler og innhenting av informasjon fra 

nasjonalt Kontrollprogram

«Vi skal ha et verdens- 
ledende kontroll- 
program.»
strategiplanen 2012-2015



Idrettsgren 2010 2011 2012

am. fotball 42 65 66

bandy 51 61 70

basketball 101 121 128

boksing 37 34 35

bryting 58 56 66

sykkel 172 124 251

fotball 263 260 277

friidrett 207 238 266

Håndball 149 107 155

ishockey 130 150 203

Kampidretter 138 107 51

orientering 79 56 44

padle 58 74 61

ro 45 27 37

ski 421 257 309

skiskyting 127 51 65

skøyter 114 77 66

styrkeløft 107 141 122

svømming 84 80 113

Vektløfting 50 63 67

Volleyball 44 94 114

andre idretter 298 219 214

Total antall 2775 2462 2780

dopingprøver fordelt på idretter

utøvernivå urin Blod

prioriterte utøvere 283 614

topputøvere 1317 36

breddeidretten 530 -

Totalt 2130 650

2012: Urin- og bloprøver fordelt på nivå

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Urinprøver 2413 2259 2407 2300 1915 2130

blodprøver 183 310 428 475 470 650

Totalt 2596 2569 2835 2775 2385 2780

fordelingen av prøver over tid

2012: prøver fordelt i og utenfor konkurranse

Prosentvis fordeling av prøver  
i og utenfor konkurranse

45%
55%

FaKta: dopingprøver
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ulike kilder. En slik tilnærming er ressurs- 
krevende og er på mange måter et para-
digmeskifte i antidopingarbeidet. 

For å kunne utnytte potensialet i et slikt 
arbeid er det imidlertid viktig at infor-
masjonsinnhenting og undersøkelser 
sees i sammenheng og koordineres med 
vurdering av biologiske profiler, og plan-
legging av målrettede dopingkontroller.  

Ved starten av året styrket Antidoping 
Norge administrasjonen med kompetanse 
innenfor informasjonsinnhenting og  
undersøkelser. Organisasjonen har 
gjennom året jobbet systematisk med å 
opparbeide seg ytterligere erfaring og 
kompetanse innenfor dette feltet. Det har 
blant annet vært møter og dialog med 

organisasjoner som WADA, USADA, UKAD 
og Interpol. For å styrke kompetansen ble 
det også innhentet ekstern assistanse i 
forhold til gjennomføring av samtaler og 
metoder for informasjonsinnhenting.

     mosjonsarrangement. Doping- 
kontroller har ikke bare en avslørende 
funksjon, men også en forebyggende.  
Det forebyggende aspektet har vært den 
viktigste årsaken til at Antidoping Norge 
har vært tilstede på flere store mosjons- 
arrangement i 2012: Birkebeinerrennet, 
sykkelrittet Trondheim-Oslo, Farris- 
runden, Birkebeinerrittet og Oslo Maraton. 
Antidoping Norge opplever å ha en god 
dialog med de store mosjonsarrange-
mentene i Norge, og vi mener det er viktig 
at disse arrangementene inkluderer krav 
om å følge NIFs dopingbestemmelsene 
overfor deltakerne. 

     meldepliktsystemet. Det var ved ut-
gangen av året 140 utøvere på prioritert 
utøverliste. For å kunne drive mest mulig 
effektiv prøvetakingen, er det viktig at 
kvaliteten på informasjonen som rappor-
teres i ADAMS er best mulig. Dette har 
vært et fokus gjennom året. Meldeplikt-

Utstyr: Diverse kontrollutstyr. 
/ Foto: Scanpix 

 
2780 dopingprøver i det nasjonale 
kontrollprogrammet, 2130 urinprøver 
og 650 blodprøver.

omtrent 140 norske utøvere har daglig 
meldeplikt.

Utstedt 14 advarsler.

innvilget 113 medisinske fritak.

16 dommer for brudd på doping- 
bestemmelsene.

45 dopingprøver av hest.

310 dopingprøver i internasjonal idrett 
på oppdrag eller som følge av avtaler.

FaKta
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systemet synes nå å være godt inn- 
arbeidet blant norske utøvere. 

Antidoping Norge har opprettet en  
meldepliktkomité som vurderer og ved-
tar utstedelse av advarsler til utøvere for 
brudd på meldeplikten. Komiteens med-
lemmer består av jurister og topputøvere. 
Meldepliktkomiteen kan også gi an- 
befalinger til praktiseringen av melde- 
pliktsystemet eller ta opp relevante  
temaer etter eget initiativ. Utøvere som 
har fått advarsel for brudd på melde- 
pliktsforskriften kan klage til en egen  
klagenemnd. I nemnden sitter jurister og 
en toppidrettsutøver. Det er totalt utstedt 
14 advarsler i løpet av 2012.

     medisinsk fagkomité. Medisinsk  
fagkomité bidrar i ajourføring av lege- 
middellisten i henhold til WADAs liste, og 
behandler og avgjør søknader om fritak fra 
dopinglisten. Komiteen er i tillegg et rådg-
ivende organ i medisinrelaterte spørsmål.  
I 2012 ble det totalt behandlet 113 saker om 
medisinsk fritak.

blod: Det tas stadig
 flere blodprøver. 

/ Foto: Kristian Helgesen

Andreas Ekker, leder
Andreas Nyhaug
Karoline Dyhre Breivang 
Carl Waaler Kaas
Hedda Berntsen

Inggard Lereim  Prof. dr. med., ortopedi, kirurgi,   
  katastrofemedisin, idrettsmedisin,  
  trafikkmedisin
Pål Zeiner Overlege, dr. med., spesialist i barne-  
  og ungdomspsykiatri
Egil Haug  (sluttet 31.12.12), Prof. Dr. med, Oslo  
  universitetssykehus, Hormon- 
  laboratoriet
Sigrid Hanem  (sluttet 31.12.12), Overlege anestesi,  
  Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Per Wiik Johansen  Overlege, dr. med., spesialist i klinisk farma- 
  kologi. Medisinsk sjef i Antidoping Norge

nye fra 1.1.2013
Unni Rishaug  Overlege, endokrinologisk avd., Oslo  
  Universitetssykehus, Aker
Per Medbøe Thorsby  PhD Seksjonsoverlege, Enhetsleder,  
  Hormonlaboratoriet

meldepliKtsKomité Klagenemnd

medisinsK FagKomité

Anna Thorstenson
Siri Langseth
Eirik Verås Larsen
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Kontroller pÅ oppdrag

Det nasjonale kontrollprogrammet i norsk 
idrett finansieres gjennom tilskuddet fra 
Kulturdepartementet (22,6 mill. kr i 2012). 
Utenfor det nasjonale kontrollprogram-
met påtar Antidoping Norge seg ulike 
former for oppdragskontroller. Dette  
kan for eksempel være på vegne  
av internasjonale særforbund eller i for- 
bindelse med internasjonale arrange-
menter  i Norge.
 
I 2012 har Antidoping Norge blant annet 
hatt ansvaret for prøvetakingen under VM 
i skiflyging i Vikersund, VM i kjelkehockey, 
verdenscup i terrengsykling på Hafjell, 
VM i dansegrenen boogie woogie, Møbel-
ringen Cup i håndball og Bislett Games. 
De er også foretatt kontroller utenfor 
konkurranse på vegne av internasjonale 
særforbund som FIS (ski), IBU (ski- 
skyting) og FIA (bilsport).

Antidoping Norge har gjennom flere år 
hatt en avtale med Det internasjonale 

seilforbundet (ISAF) og Det Internasjonale 
Bob- og Skeletonforbundet (FIBT). Disse 
avtalene ble avsluttet med virkning fra  
1. januar 2013.
 
Tilsammen ble det tatt 310 dopingprøver i 
internasjonal idrett på oppdrag eller som 
følge av avtaler.

     testing av hest. Antidoping Norge har 
en avtale med Norges Rytterforbund om å 
drifte et antidopingprogram for hest. 2011 
var det første året med testing. Totalt ble 
det tatt 45 hesteprøver i 2012. 

test aV Hest: Det tas både 
blod- og urinprøver av hest.

Utstyr:  
Utstyr som benyttes 

ved hestetesting. 
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dopingsaKer

Det er påtalenemnden i Antidoping  
Norge som vurderer om en sak skal hen-
legges eller føres for NIFs domsorgan. 
Påtalenemnden avgjør også om saker 
skal ankes.

Nemndens medlemmer utnevnes  
av styret, men tar beslutninger uav- 
hengig av styret og Antidoping Norges 
administrasjon. Det er styret som  
utarbeider instruks for påtalenemndens 
virksomhet som i samsvar med  
alminnelige rettsprinsipper skal sikre en 
forsvarlig, objektiv og rettssikker be- 
handling av påtalespørsmålene. 

Påtalenemnden ledes for tiden av  
tidligere politimester i Oslo, Anstein 
Gjengedal.

jaCK 3d: Dette produktet har ført til 
flere dopingsaker i 2012.

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

påtalenemnden

saKsgang i dopingsaKer

Positiv A-prøve uten medisinsk fritak. 
Annet brudd på dopingbestemmelsene

Utøveren blir bedt om å gi forklaring. 
Særforbundet blir informert

Administrasjonen i Antidoping Norge innhenter
relevant og tilgjengelig informasjon, herunder
utøverens forklaring og evt. analyse av B-prøve

Antidoping Norges uavhengige påtalenemnd 
vurderer saken opp mot NIFs lov

NIFs domsutvalg vurderer saken 
opp mot NIFs lov

Henleggelse

Frifinnelse Dom

Frifinnelse Dom

Saksframlegg

Påtalebegjæring

Dom/frifinnelse kan bli stående eller ankes

NIFs appellutvalg vurderer saken 
opp mot NIFs lov

Utøvere oppført på særskilt liste utarbeidet av  
internasjonalt særforbund kan ankes til CAS.
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pågående eller avsluttede saker etter påtalebegjæring

saker fordelt på stoffgrupper saker fordelt på nivå

Idrett Nivå Påtalebegjæring Dopinggruppe Domsutvalg Dom Anke

Basketball B 2011 S8 Cannabis 2012 8 mnd  
Kickboxing C 2011 S1 Anabole stoffer 2012 2 år  
Ishockey B 2011 S6 Stimulerende midler 2012 6 mnd  
Basketball C 2011 S8 Cannabis 2012 4 mnd  
Styrkeløft C 2011 S1 Anabole stoffer / S8 Cannabis 2012 2 år  
Styrkeløft C 2012 1. kvartal S6 Stimulerende midler / S8 Cannabis 2012 10 mnd WADA
Styrkeløft C 2012 2. kvartal S8 Cannabis 2012 4 mnd  
Innebandy B 2012 2. kvartal S6 Stimulerende midler                   2012 6 mnd WADA
Basketball B 2012 2. kvartal S6 Stimulerende midler 2012 5 mnd

Ishockey C 2012 2. kvartal S8 Cannabis 2012 4 mnd  
Ishockey C 2012 2. kvartal S6 Stimulerende midler                   2012 6 mnd  
Kickboxing B 2012 3. kvartal S8 Cannabis 2012 4 mnd

Kickboxing C 2012 3. kvartal S4 Hormon- og metabolske modulatorer 
S6 Stimulerende midler 2012 2 år

Am. idretter B 2012 3. kvartal S8 Cannabis 2012 8 mnd

Fotball C 2012 3. kvartal S8 Cannabis 2012 4 mnd

Motorsport C 2012 3. kvartal P1 Alkohol 2012 3 mnd

Innebandy B 2012 4. kvartal S6 Stimulerende midler

NIVÅ A = prioritert utøver
NIVÅ B = nasjonal topputøver, i henhold til Antidoping Norges topputøverliste /
NIVÅ C = utøvere på breddenivå

Cannabis. Ni av 16 dopingdommer i NIFs domsutvalg 2012 in-
volverer cannabis. Dette bekrefter en trend som er sett de senere 
årene, der rusmidler utgjør en stor andel av dopingsakene.  
I 2011 utgjorde rusmidler 50 prosent av sakene (cannabis, kokain, 
amfetamin og alkohol). Flere av cannabissakene er på høyt nivå, 
noe som viser at satsingen på rusforebyggende tiltak, spesielt i 
lagidrettene, er viktig. 

metylheksanamin. Året har også vist at det stimulerende  
middelet metylheksanamin er en utfordring. Dette er en trend 
som også ses internasjonalt. NIFs domsutvalg avsa to dommer 
i 2011 på grunn av positive prøver på metylheksamin. I 2012 
involverer fem av sakene metylheksanamin. Dette stoffet er kjent 

under en rekke navn (som f.eks. dimetylpentylamin, 1,3-dimethyl- 
pentylamine, pentylamine og geranium), og i de fleste sakene 
knyttes inntaket til bruk av produktet Jack3d. Disse sakene er 
bekymringsfulle og viser viktigheten av et fortsatt trykk på  
informasjonsarbeidet knyttet til bruk av tilskudd i idretten.

WADA anket to saker på metylheksanamin på B-utøver nivå 
(nasjonale topputøvere).  Det er store variasjoner i internasjonal 
rettspraksis når det gjelder metylheksanaminsaker, hvorav ca 
50% har fått 2 års utestengelse og resterende har fått alt fra  
advarsel til 3-10 måneders utestengelse. Resultatet av WADAs 
anke er ikke klart før i 2013.

      S1= Anabole steroider
 S4= Hormon- og metabolske modulatorer
      S6= Stimulerende midler
      S8= Cannabis
      P1= Alkohol
Diagrammet viser antall brudd på  
dopingbestemmelsene (dommer)  
fordelt på stoffgrupper. I en sak har  
analyseresultatet vist til to forskjellige  
stoffgrupper avslørt i utøvers prøve.

 Nasjonale topputøvere
 Alle andre utøvere

Diagrammet  viser brudd på doping-
bestemmelsene (dommer) fordelt 
mellom nasjonale topputøvere og 
andre (primært breddeutøvere). 

6

10

FaKta: dopingsaKer 
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3. kommUnikasjon,  
informasjons- og  

Verdiarbeid
Nasjonale og internasjonale dopingsaker bidro til en enorm oppmerksomhet omkring 

antidopingarbeidet i 2012. Med oppmerksomheten åpnet det seg muligheter for  
å dele kunnskap om antidoping, samt å styrke det forebyggende arbeidet.



     nettsider. Med 125.000 besøk opp- 
levde nettsiden antidoping.no en betydelig 
trafikkøkning i 2012: Over 25 prosent 
økning i antall besøk og nesten 33 prosent 
økning i antall unike besøkende. Den  
solide økningen tilskrives økt oppmerk-
somhet omkring tematikken, samt et økt 
fokus på søkemotoroptimalisering og  
lenker fra samarbeidspartnere og sær- 
forbund. Sidene som besøkes klart mest 
er dopinglisten og legemiddellisten.

Nyhetsbrevet Ren Idrett har den senere 
tid hatt synkende lesertall og ble lagt ned 
i løpet av 2012. Facebook er utvilsomt  
bedre egnet for raske og brukervennlige 
oppdateringer. Ved utgangen av året følges 
vi av omtrent 1500 personer på Facebook. 
YouTube-kanalen har gjennom året hatt 
omtrent 15.000 avspillinger. Det ble sendt 
ut to utgaver av nyhetsbrevet Ren Idrett,  
i tillegg til et internasjonalt nyhetsbrev og 
et skreddersydd nyhetsbrev til nasjonale 
særforbund. Oppdateringer av lege- 

middellisten og oppdateringer i forhold 
til dopinglisten ble sendt ut løpende til 
ledere i idretten og de som har meldt  
seg som interessenter.

Antidoping Norge har ved utgangen av 
året følgende nettsteder:
antidoping.no | rentidrettslag.no | renutover.no 
| renskole.no | rentsenter.no
 
     mobil. Stadig flere leser nettsiden fra 
mobile enheter (telefon og nettbrett).  
De har derfor vart et økt fokus på å utvikle 
mobile tjenester. I 2012 ble det lansert en 
dopingliste-applikasjon på norsk. Denne 
er utviklet av WADA. I løpet av året er 
det også utviklet et nytt legemiddelsøk  
i samarbeid med Felleskatalogen.  
Søket erstatter legemiddellisten. 

     informasjonsmateriell. Antidoping 
Norge ønsker til en hver tid å ha et opp- 
datert og attraktivt informasjonsmateriell. 
Våren 2012 moderniserte organisasjonen 
sin visuelle profil. 

I tillegg til tradisjonelt brosjyremateriell 
er stiftelsen opptatt av å bruke hensikts-
messig teknologi for å nå ut med infor- 
masjon og kunnskap. Gjennom sam- 
arbeidet med NISO, Idrettens Helsesenter 

KommUniKasjon og informasjon

«Vi skal være en drivkraft 
i idrettens forebyggende 
antidopingarbeid.»
strategiplanen 2012-2015

www.facebook.no/antidopingnorge
www.youtube.com/antidopingNOR
http://www.antidoping.no
http://www.rentidrettslag.no/
www.renutover.no
www.renskole.no
www.rentsenter.no
https://itunes.apple.com/us/app/wada-prohibited-list-2011/id408057950
https://itunes.apple.com/us/app/wada-prohibited-list-2011/id408057950
http://antidopingnett.skryt.no/internett/medisinsk-info/legemiddelsok/


app: Ny dopingliste-app lansert i 2012.

 
125.000 besøk på www.antidoping.no  
og over 80.000 unike besøkende.

1500 følgere på facebook-siden,  
www.facebook.no/antidopingnorge

15.000 avspillinger på youtube-kanalen, 
www.youtube.com/antidopingnor

ny dopingliste-app.

Utvikling av nytt legemiddelsøk i  
samarbeid med felleskatalogen.

FaKta

Blodprøver
på dopingkontrollen

1

Dopingregler
 Bestemmelser om doping og  

 ulovlig medisinering for hest

1

Testing av hest
 Hvordan foregår dopingkontroll av hest?

1

CHINA and NORWAY collaboration in the field of anti-doping

1

RUSSIA and NORWAY
 collaboration in the field of anti-doping

1

Utøverhåndbok

ta en 
kort 
stopp...
denne 
brosjyren
kan redde 
ishockey-
karrieren 
din.

ikke avgi en 
positiv dopingprøve, 

selv ved en feiltakelse.  

ta en 
kort 
stopp...
denne 
brosjyren
kan redde 
fotball-
karrieren 
din.

ikke avgi en 
positiv dopingprøve, 

selv ved en feiltakelse.  

1

Dopingmidler  
og dopingmetoder

muskeloppbyggende midler 
stimulerende midler
bloddoping

Betablokkere

Strategiplan 2012-2015
 ANTIDOPING NORGE

ANTIDOPING NORGE 2012 29

Et utvalg av organisasjonens  
informasjonsmateriell

https://itunes.apple.com/us/app/wada-prohibited-list-2011/id408057950%3Fmt%3D8
http://www.antidoping.no
www.facebook.no/antidopingnorge
www.youtube.com/antidopingNOR
https://itunes.apple.com/us/app/wada-prohibited-list-2011/id408057950
http://antidopingnett.skryt.no/internett/medisinsk-info/legemiddelsok/
http://antidopingnett.skryt.no/internett/medisinsk-info/dopingmidler-metoder/betablokkere/betablokkere/
http://issuu.com/antidopingnorge/docs/strategiplan2012-2015
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og Norges Fotballforbund om doping,  
rus og annen avhengighet har det vært 
sentralt å styrke informasjonsarbeidet. 
Det er derfor utviklet en egen minifolder 
som henviser til informasjon på nettstedet 
avhengighet.net gjennom en QR-kode.

Det er videre laget flere nye informasjons- 
og holdningsskapende filmer. Tre nye 
skiskyttervideoer er laget i samarbeid med 
skiskytterforbundet til bruk på storskjerm 
og i forbindelse med seminarer. Filmene 
ble blant annet benyttet under verdens-
cupen i Holmenkollen. En ny video med 
Claus Lundekvam tar for seg rusprob-
lematikken gjennom hans ærlige historie. 
Denne videoen er lagt inn som en del av 
e-læringsprogrammet Ren Utøver.

     media. Oppmerksomheten omkring anti-
dopingarbeidet har særlig det siste halvåret 
vært stor. Media har gitt nasjonale og inter-
nasjonale dopingsaker betydelig oppmerk-
somhet. Samtidig har et økende fokus på 
doping som samfunnsproblem og avsløring 
av et omfattende dopingnettverk i Norge 
bidratt til bred dekning av også den siden av 
antidopingarbeidet.

Bredden i henvendelsene har vært 
sjelden stor. Fra rikspresse og utenlandsk 
presse med massiv dekning av nasjonale 
og internasjonale dopingsaker, til små 
lokalaviser på jakt etter sine lokale vink- 
linger om et idrettslag eller et trenings-
senter som tar tak i sitt lokale antidoping- 
arbeid. Fra Supernytt på NRK som vil for-
telle barn om hvordan en dopingkontroll 
foregår, til Debatten og Aktuelt på NRK 
med diskusjon om doping i internasjonal 
toppidrett og høydehus. Fra små lokal- 
radiostasjoner som får opp øynene for 
doping som samfunns- og ungdoms- 
problem, til riksdekkende radioflater  
som diskuterer strengere lovgivning. 

Antidoping Norge ønsker å dele kunnskap 
om antidopingarbeidet og har gjennom 
året arrangert flere pressekonferanser 
og pressemøter, både i forbindelse med 
enkeltstående saker og i forbindelse med 
OL i London og internasjonale samarbeid 
med Russlands antidopingbyrå og Det 
internasjonale sykkelforbundet (UCI).
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Reisingen av fotballhallen i Brønnøysund starter 9.

januar, men airdomen kan ikke tas i bruk før leve-

randøren har fått produktgodkjenning fra Direktora-

tet for byggkvalitet. Dette melder Brønnøysunds

Avis.
– Det kommer tre ingeniører fra den italienske

gummidukleverandøren og en fra den tyske maskin-

leverandøren. Arbeidet med å reise hallen tar 12-14

dager. Da trenger vi en ordentlig dugnadsgjeng, sier

leder i BIL fotball og byggekomiteen, Ole-Inge

Jenssen.
Tydelig uten at Jenssen har tatt erfaringene

med å reise Stålhallen vinterstid med seg ...Satser på å få opp hallen i januar

sport:
Tips oss: 90 88 44 33 

Onsdag og torsdag be-

søkte Oddbjørn Floan

fra Antidoping Norge

Mosjøen og Sandnes-

sjøen.

Av John Christian Nygaard

john.nygaard@helgeland-arbeiderblad.no

 – Det viser seg ofte at kunnskapen

om doping er for liten der sport

går på dugnadsarbeid, derfor rei-

ser vi rundt og informerer, sier

Oddbjørn Floan fra Antidoping

Norge. 

Lite doping

Fra man er 15 år kan man bli tes-

tet for doping hvis man holder på

med idrett, og Floan mener det er

viktig at unge idrettsutøvere vet

hvilke plikter og rettigheter de har

i forhold til dopingkontroll.

– Så handler det også om hold-

ninger og verdier, sier Floan, og

forklarer at den vanligste reaksjo-

nen for en positiv dopingprøve er

en utestengelse fra idretten i to år.

Ifølge Floan gjennomføres det

mellom 2500 og 3000 årlige do-

pingprøver i Norge, hvor det i

snitt er 12 til 15 personer som av-

gir positiv prøve.

– Det viser jo at vi har en gan-

ske dopingfri konkurranseidrett i

Norge, og det er selvfølgelig posi-

tivt, sier Floan, som forklarer at

de positive prøvene ofte er knyttet

til cannabis og kokain, og ikke til

prestasjonsfremmende midler.  

Aldri blitt testet

Onsdag holdt Floan foredrag for

Halsøy IL i Mosjøen, etter at han

tidligere på dagen snakket med

ungdommene som tar idrettsfag.

Torsdag var han i Sandnessjøen

og snakket med elevene på

idrettsfag der.

– Det var både interessant og

viktig, konkluderer Lene Balseth,

Frida Slotterøy Isaksen, Jørgen

Hågensen og Olve Berge.

– Det er bra at man får vite kon-

sekvensene av å ta doping, sier

Jørgen, som sier han har hørt om

folk i lokalmiljøet som skal ha

prøvd doping. 

Selv har de fire aldri blitt testet,

men de mener Antidoping Norge

gjør en bra jobb.

– Vi har aldri vurdert doping,

og synes det er bra at det jobbes

mot det, sier gjengen.

– Ikke naive

Stein Inge Ludviksen er studie-

programleder for idrettsfag i

Sandnessjøen, og sier det heldig-

vis aldri har vært konkrete do-

pingsaker som involverer elever

ved skolen.

– Men vi er heller ikke så naive

at vi tror det aldri kan skje, derfor

er det veldig fint at Antidoping

Norge kommer på slike besøk,

sier Ludviksen, som tror elevene

tok innover seg det de fikk høre.

– Han har stor erfaring og kom-

mer med mange konkrete eksem-

pler, og da føler jeg at elevene føl-

ger med, sier Ludviksen, og for-

klarer at det var et sted mellom 60

og 70 elever fra de tre klassetrin-

nene som deltok på foredraget.

– Dette er veldig relevant for

hele linja, og vi håper at vi også

seinere skal få besøk av Antido-

ping Norge her, sier Ludviksen.

Fokus på doping

FOREDRAG: Her holder Oddbjørn Floan fra Antidoping Norge foredrag for elevene som tar idrettsfag ved Sandnessjøen videregående skole

torsdag. Floan reiser rundt og informerer, og var onsdag i Mosjøen.

(Foto: John Christian Nygaard)

LÆRER: Stein Inge Ludviksen er

glad for at Antidoping Norge

kommer og snakker med ungdom.

DOPINGFRI: Jørgen Hågensen, Frida Slotterøy Isaksen, Lene Balseth og Olve Berge mener Antidoping

Norge gjør et bra arbeid. De fire sier de aldri har vurdert doping for å bli bedre idrettsutøvere. 
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http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBIBscOw_vhY
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DkH9o42oTvnk
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I England kjemper de etter-

latte etter de omkomne  

i Hillsborough-ulykken  

i 1989 fortsatt for sannhet  

og rettferdighet.

96 mennesker mistet livet i FA-

cupsemifinalen mellom Notting-

ham Forest og Liverpool i Shef-

field. 
Nå har de fått drahjelp av mu-

sikkstjerner som Robbie Willia-

ms, Paul McCartney og Mel C, som 

sammen med en rekke andre ar-

tister har samlet seg under navnet 

«The Justice Collective». 

Singelen «He Ain’t Heavy, He’s 

My Brother» ble nemlig lansert 

mandag, og inntektene fra salget 

skal gå til familienes kamp i retts-

systemet. 

Foran Rihanna 

I går spratt den til topps på iTu-

nes-listen – i Norge. Dermed plas-

serte den seg foran Rihannas 

«Diamonds» og høstens dansefe-

nomen Gangnam Style. 

I Storbritannia solgte den i går 

til annenplass, mens den også i 

Sverige og Irland kom seg med på 

topp-fire-listen. 

Sangen er en coverversjon av 

Hollies gamle klassiker med sam-

me navn. 

Under lanseringen i Liverpool 

var blant andre Kenny Dalglish og 

John Barnes til stede. 

De skulle vært sentrale aktører i 

semifinalen mellom Liverpool og 

Nottinham Forrest i 1989, kampen 

som altså endte med at 96 Liver-

pool-supportere ikke kom hjem. 

De etterlatte kjemper fortsatt 

for at ansvaret for det som skjed-

de skal plasseres på rett sted. 

I september slo en uavhengig 

rapport fast at det var svikt i po-

litiets rutiner som var hovedårsa-

ken til at det gikk som det gikk på 

Hillsborough. ENGELSK FOTBALL

Sang til engelske fotballofre topper norsk hitliste

Les mer på 

aftenposten.no

p
Du finner mer om 

Hillsborough-tragedien  

og de etterlattes tøffe kamp  

på fotball.ap.no

Jørgen Horn (25) forla-

ter Fredrikstad og har 

skrevet under en treårs-

kontrakt med Strøms-

godset. Midtstopperen 

har tidligere spilt for Vå-

lerenga, Moss og Viking 

før han kom til Fredrik-

stad. (NTB)

NORSK FOTBALL

Horn klar for 

Strømsgodset

Keeper Ingrid Sandven 

(18) reiser til høsten til 

Canada for å ta en utdan-

nelse – og for å bli best 

mulig hockeyspiller. I 

Bergen har Sandven all-

tid spilt på guttelag. – Jeg 

har vært på treningsopp-

hold i Linköping og AIK. 

De beste der kommer fra 

collegehockey i Canada, 

sier Sandven til Bergens 

Tidende. Hun har tilbud 

fra et par universiteter og 

har ikke bestemt seg. De 

siste sesongene har hun 

vært i stallen til Bergen 

Ishockeyklubb i 1. divi-

sjon for herrer. Hun spil-

ler også i 2. divisjon for 

Lokomotiv Fana. 

ISHOCKEY

Norsk jente 

til Canada

Norsk offensiv mot doping

DOPING
KAMPEN

AlExANDEr CArlSEN StrANDE 

 
Den nordiske enheten skal 

styres av Antidoping Norge 

(ADN) og blir plassert i Oslo.

– Dopingprøver må tolkes og un-

dersøkes. Det handler ikke bare 

om å se på en prøve om den er po-

sitiv eller ikke, men den må vur-

deres. Dette krever kompetanse, 

sier avdelingsleder Mads Drange 

til NTB. 

ADN har hatt et hektisk år. Først 

innrømmet Steffen Kjærgaard å 

ha brukt doping, under én må-

ned senere blusset Vukicevic-sa-

ken opp.

Dette er status

I går orienterte daglig leder An-

ders Solheim, styreleder Valgerd 

Svarstad Haugland og avdelings-

leder Drange om status i de to sa-

kene.
– Vi har hatt flere samtaler med 

Steffen Kjærgaard, men den saken 

er lagt litt på is nå. Den vil først bli 

tatt opp igjen i 2013. Friidrett og 

Vukicevic-saken har hatt høyeste 

prioritet den siste halvannen må-

ned, sier Solheim.

Samtaler med 40 personer

Antidoping Norge henla egent-

lig saken mot Vukicevic på våren 

i fjor. ADN valgte å undersøke sa-

ken, og de mye omtalte doping-

mailene, etter at Dagbladet av-

slørte at serberen innrømmet å 

ha snakket med en trenerkollega 

om forbudte stoffer.

– Vi har nå hatt samtaler og dia-

log med over 40 personer i saken. 

Det er både utøvere og ledere, na-

sjonalt som internasjonalt, sier 

Solheim.

Rundt 20 av disse samtalene er 

protokollført. Solheim ønsker ikke 

å gå inn på detaljer i undersøkel-

sene eller samtalene.

Nå er det opp til påtalenemnda 

om saken skal tas videre eller hen-

legges på nytt. 

Nemnda møtes allerede i kveld 

for å gjøre opp status i saken. Le-

der Anstein Gjengedal signaliserte 

i går at en avgjørelse sannsynligvis 

ikke blir tatt før over nyttår.

Endrer organisasjonskartet

TV2 meldte mandag kveld at Frii-

drettsforbundet har bestemt seg 

for å kutte samarbeidet med Petar 

Vukicevic uavhengig av hva Anti-

doping Norge kommer frem til. 

Bakgrunnen er at Vukicevic’ rol-

le som fagansvarlig for hekk er 

fjernet fra det nye organisasjons-

kartet. Sportssjef Ronny Nilsen 

mener det ikke er noe dramatikk 

i at rollen forsvinner.

– Vi gjør store endringer i organi-

sasjonskartet vårt, der vi blant an-

net går fra syv fagansvarlige i «Løft-

prosjektet» til fire. Det betyr blant 

annet at rollen som fagansvarlig 

for hekk blir slått sammen til en 

rolle som fagansvarlig for sprint/

langsprint. Hvem som får den rol-

len gjenstår å se, sier Nilsen.

alexander.carlsen.strande@aftenposten.no

Fakta

Den nordiske enheten

XX Skal holde til i Oslo og opp- 

rettes for å jobbe med under- 

søkelser og informasjons- 

innhenting.

XX Vil gjøre Norge til en pådriver  

i kampen mot doping inter- 

nasjonalt.

XX Samarbeidet gjelder i første 

omgang Norge, Finland, Sverige 

og Danmark.

XX Antidoping Norge får 1 million 

mer å rutte med i 2013 enn  

i 2012.

Norge vil fronte nordisk antidopingarbeid etter Kjærgaard-og Vukicevic-saken. 

Det har vært et hektisk år for Antidoping Norge. Fra venstre avdelingsleder Mads Drange, daglig leder Anders Solheim og styreleder Valgerd  

Svarstad Haugland Foto: StiaN LySberg SoLum/Ntb SCaNPiX

I februar vil Thor Husho-

vd konkurrere igjen. Da 

skal han ifølge TV 2 del-

ta i rittet Tour Méditerra-

néen i Frankrike. Starten 

går i Lumoux 6. februar. 

Da er det nesten syv må-

neder siden sist BMC-ryt-

teren konkurrerte. VM-

vinneren fra 2010 deltok 

i sitt forrige ritt i Polen i 

slutten av juni og slet re-

sten av sesongen med en 

virussykdom. (NTB)

SYKLING

Tilbake 

i februar

1
■■ Den spanske syklisten 

Alberto Contador (29) ser 

på seg selv som én av de 

største favorittene til å 

vinne neste års Tour de 

France. 

     Saxo Bank-Tinkoff-

rytteren har sakte, men 

sikkert, reist seg og kom-

met tilbake på sykkelse-

tet etter dopingsaken. I 

sommerens Tour de France 

mener han at han har alle 

tiders mulighet til å gjenta 

seirene fra 2007 og 2009. 

     – Jeg vil ha et fantastisk 

lag bak meg i touren. Vi 

har signert store ryttere, 

og dette blir det beste 

laget jeg noensinne har 

syklet for, sier spanjolen. 

(NTB-Ritzau)
50
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FØRSTEPERSON     DOPINGKONTROLLØR

D
et hender at nervøse, unge 
fotballgutter lurer på om 
Viagra gir positive doping
prøver. De er røde i toppen 

og stot rer frem spørsmålet. Da gjelder 
det å holde masken. Jeg ser jo at det 
er mye pinligere for dem enn for meg. 
Og svaret er: Det skal nok gå greit.

For de fleste utøverne går det fint 
å avlevere dopingprøve. Men for 

Renholderen
Jeg mener at tanken om at idretten  
skal være ren, er verd å holde fast på.

FORTALT TIL: 
OLA HENMO
FOTO:  
MARI vOLD

noen knyter det seg helt. Det er jo 
spesielt å ha noen som følger nøye 
med mens man tisser. Riktignok blir 
kvinner bare observert av kvinner og 
menn bare av menn, men likevel: Ikke 
bare må de ha oss i samme rom; vi må 
forsikre oss om at urinen virkelig er 
deres. Derfor er jeg nødt til å be kvin
nene brette opp ermene og sette opp 
langt hår slik at de ikke har mulighet 

til å jukse. Noen liker å småprate, an
dre signaliserer tydelig at det er best 
at jeg er stille. Da forsøker jeg å gå i ett 
med tapetet. Og så hjelper det å sette 
på vannkranen. Trikset er gammelt, 
men sildrelyden har forbløffende ef
fekt.

Noen ganger er problemet at ut
øveren har drukket for mye vann. 
Da blir prøven for tynn til at labora

Fredag 28. september 2012
RA
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– Det er mange som doper seg. Gutta på skolen 

som trener styrke, snakker ofte om hva de 

bruker, sier en 17 år gammel gutt som går på 

videregående skole i Oslo.

– Mange som har store muskler, har brukt 

noe. Jeg tror de bruker både en lett versjon av 

anabole steroider og kreatin, sier 17-åringen, 

som vil være anonym.

En undersøkelse gjennomført av Hormonla-

boratoriet ved Aker sykehus i 2007, bekrefter 

guttens observasjon. Hele 6,8 prosent av gut-

tene i videregående skole i Oslo hadde erfaring 

med dopingpreparater. Snittalderen på delta-

kerne i undersøkelsen var 17,1 år.

På vakt
I en studie fra Politihøgskolen der 5332 unge 

deltok, kom det fram at 2,9 prosent av guttene 

og én prosent av jentene hadde brukt eller 

brukte prestasjonsfremmende stoffer. Men 

fagmiljøene er nå mer på vakt. I Birkebeiner-

rittet stilte stiftelsen Antidoping Norge opp og 

tok stikkprøver. Til tross for rykter om at noen 

av deltakerne skulle ha brukt doping, var det 

ingen som testet positivt.

I fjor inngikk stiftelsen et samarbeid med 

treningssentre over hele landet om å forebygge 

dopingbruk. Gjennom «Rent senter» kan de 

tilsluttede treningssentrene kreve at medlem-

mene signerer på at de er kjent med senterets 

antidopingpolitikk. Hovedorganisasjonen Vir-

ke deltar.
– Doping er et samfunnsproblem, og det er 

naivt å tro at det ikke forekommer dopingmis-

bruk på treningssentre. Derfor engasjerer 

bransjen seg, sier Anne Thidemann, direktør 

for Virkes bransjeenhet for trening.

Treningskjeden Sats er fornøyd med «Rent 

senter»-samarbeidet.

– Vi har jobbet for dette lenge, sier Lars-Ei-

nar Petterson, nordisk PR-sjef i Sats.

Forandrer psyken
Gjennom programmet får ansatte ved tre-

ningssentrene kunnskap om hvilke bivirknin-

ger som følger dopingbruken. Dersom det er 

skjellig grunn til mistanke om at et medlem på 

et treningssenter kan ha brukt ulovlige prepa-

rater, skal senteret ta en samtale med perso-

nen. Det kan også kreves at medlemmet avleg-

ger prøve.
– Det fi nnes både fysiske og psykiske tegn på 

at noen bruker doping, sier Margaret Tveitan, 

prosjektleder ved Dopingtelefonen. 

– Musklene øker unormalt fort, og musklene 

i nakken og overarmene blir veldig store. Man 

kan gå opp åtte–ni kilo på to måneder når man 

er på en kur. Man kan bli dominant og aggres-

siv. Når man bruker anabole steroider, skrus 

testosteronproduksjonen i hypofysen av, og 

mange går rett i kjelleren når de avslutter en 

kur. Noen kan oppleve tiden fram til testoste-

ronproduksjonen kommer i gang igjen, som 

psykisk tung, og vil kunne starte på ny kur.

Lang historie
Doping er ikke et nytt fenomen. Ifølge Antido-

ping Norge har man brukt doping i mange tu-

sen år. Kineserne brukte efedrin, et stoff som 

er i slekt med adrenalin, allerede for 5000 år 

Vil ha 
rent senter

TOLLKONTROLL: Innførsel av treningsdop er forbudt. Likevel noterte Tollvesenet 336 

beslag i første halvår 2012, det vil si to beslag per dag. Foran kontorsjef Jon Aspelund 

på Tollvesenets Alnabru-kontor. Fra venstre bak: Førstetollinspektør Hanne Wickstrøm 

og førstetollinspektør Jarle Pedersen sjekker post. Foto: Frode Hansen/VG/NTB Scanpix 

Tekst: Inga Ragnhild Holst

Det er ikke bare syklisten Lance Armstrong 

som doper seg til bedre resultater. Også norske 

mosjonister gjør det. Men nå går en rekke miljø-

er sammen om å få slutt på den farlige trenden.
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Norges
Fotballfo

rbund, I
drettens

Helse-

senter, N
ISO og

Antidop
ing Norg

e sam-

arbeider
for å fore

bygge do
p, rus og

avhen-

gighet i f
otballmi

ljøet.

Sammen
setter or

gansisas
jonene f

okus

på avhe
ngighet

og ruspr
oblemer

, og har

innført
flere kra

v og tilb
ud for k

lubber,

trenere,
spillere o

g helsep
ersonell

knyttet

til klubb
ene.

Vil foreb
ygge

– Det for
ebyggen

de arbeid
et er vikt

igst. Tar

vi ikked
et alvorli

g, kande
t få fatale

konsek-

venser, s
ier fotba

llpreside
nt Yngve

Hallén.

En del a
v det fo

rebyggen
de arbei

det er

Rent Idr
ettslag, s

om skal
bidra til

at flest

mulig b
redde- o

g toppfo
tballklub

ber ut-

vikler en
egen ant

idopingp
olicy.

Formåle
t er å unn

gå at spil
lere skal

få av-

hengigh
etsprobl

emer, og
senke te

rskelen

for å søk
e hjelp d

ersom e
n spiller

havner

i fareson
en. Alle

toppklub
ber skal

derfor

med jev
ne mello

mrom ti
lbys fore

drag og

samtaler
om rusre

laterte te
ma.

– Det er
viktig å

få utøve
re til å

er-

kjenne a
t dehar

et probl
em.Det

er der-

for vikti
g at spil

lere som
Claus Lu

nde-

kvam o
g Ørjan

Hopen
har ståt

t fram

med sin
e proble

mer. Vi
trenger

slike

sterke h
istorier

for å få
fokus p

å det,

sier Hal
lén til D

agblade
t.

Ørjan H
open har

tidligere
stått frem

, og

fått beha
ndling, f

or spillav
hengigh

et.

– I riktig
retning

Claus Lu
ndekvam

har vært
åpen om

sine

rus- og
alkoholp

robleme
r etter a

t han la

opp som
fotballsp

iller i 20
08, og er

NISOs

ressursp
erson.

– Jeg ha
dde gitt

opp, og
var innf

or-

stått m
ed å dø

som narkom
an, sier

Lundek
vam til D

agblade
t.

Eks-prof
fen er ta

kknemm
elig for a

t han

hadde m
enneske

r rundt
seg som

brydde

seg, og h
jalp ham

ut av avh
engighet

en.

– Jeg er s
tolt av å

være rus
fri i dag,

og at

jeg kan b
idra ved

å fortelle
min hist

orie.

Lundekv
am men

er at me
r kunnsk

ap til

klubber
og forbu

nd er en
veldig go

d start

for å få b
ukt med

problem
et:

– Det er
viktig å

senke te
rskelen

for

å søke h
jelp, og

dette sa
marbeid

et er et

kjempef
lott steg

i riktig r
etning.

Store mø
rketall

Medisin
sk ansva

rlig for
Idrettens

Helse-

senter, T
hor Eina

r Ander
sen, tror

det er

store mø
rketall n

år det ko
mmer ti

l rus og

avhengig
het i fotb

allmiljøe
t.

– Det re
flekterer

nok rest
en av sam

fun-

net, sier
Anderse

n.

Dersom
en spille

r selv øn
sker hjel

p, eller

pårørend
e ser far

esignalen
e, kan d

e ringe

Idrettens
Skadetel

efon.

– Det er
nok i de

færreste
tilfellene

at ut-

øveren r
inger inn

selv.Men
når vi får

en be-

kymring
stelefon

vil vi ras
kt få spil

leren på

poliklini
sk avdel

ing, der
fagperso

ner vil

hjelpe m
ed å finn

e det bes
te behan

dlings-

tilbudet
til hver e

nkelt, sie
r Anders

en.

h Idrette
ns Skad

etelefon
har num

mer

02033, o
g er åpen

i tiden 0
9-21hve

r dag.

– STOLT AV ÷

VÆRE RUSFR
I

Claus Lu
ndekvam

har

selv vær
t rusavhe

ngig.

Nå front
er han de

n

nye antir
uskampa

njen

i norsk fo
tball.

TØFFE O
PPLEVEL

SER: Cla
us Lunde

kvam tak
let ikke o

vergange
n fra fotb

alltilvære
lsen til et

normalt
liv. Nå er

han tilba
ke på

beina, og
vil hjelpe

andre.

Foto: Kar
stein Sol

lid

Tekst: Ka
rstein So

llid

kso@dag
bladet.no

RUSAVHENGIGHET

I FOTBA
LLEN

Lundekva
m

fronter ny

kampanje
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Reisingen av fotballhallen i Brønnøysund starter 9.

januar, men airdomen kan ikke tas i bruk før leve-

randøren har fått produktgodkjenning fra Direktora-

tet for byggkvalitet. Dette melder Brønnøysunds

Avis.
– Det kommer tre ingeniører fra den italienske

gummidukleverandøren og en fra den tyske maskin-

leverandøren. Arbeidet med å reise hallen tar 12-14

dager. Da trenger vi en ordentlig dugnadsgjeng, sier

leder i BIL fotball og byggekomiteen, Ole-Inge

Jenssen.
Tydelig uten at Jenssen har tatt erfaringene

med å reise Stålhallen vinterstid med seg ...Satser på å få opp hallen i januar

sport:
Tips oss: 90 88 44 33 

Onsdag og torsdag be-

søkte Oddbjørn Floan

fra Antidoping Norge

Mosjøen og Sandnes-

sjøen.

Av John Christian Nygaard

john.nygaard@helgeland-arbeiderblad.no

 – Det viser seg ofte at kunnskapen

om doping er for liten der sport

går på dugnadsarbeid, derfor rei-

ser vi rundt og informerer, sier

Oddbjørn Floan fra Antidoping

Norge. 

Lite doping

Fra man er 15 år kan man bli tes-

tet for doping hvis man holder på

med idrett, og Floan mener det er

viktig at unge idrettsutøvere vet

hvilke plikter og rettigheter de har

i forhold til dopingkontroll.

– Så handler det også om hold-

ninger og verdier, sier Floan, og

forklarer at den vanligste reaksjo-

nen for en positiv dopingprøve er

en utestengelse fra idretten i to år.

Ifølge Floan gjennomføres det

mellom 2500 og 3000 årlige do-

pingprøver i Norge, hvor det i

snitt er 12 til 15 personer som av-

gir positiv prøve.

– Det viser jo at vi har en gan-

ske dopingfri konkurranseidrett i

Norge, og det er selvfølgelig posi-

tivt, sier Floan, som forklarer at

de positive prøvene ofte er knyttet

til cannabis og kokain, og ikke til

prestasjonsfremmende midler.  

Aldri blitt testet

Onsdag holdt Floan foredrag for

Halsøy IL i Mosjøen, etter at han

tidligere på dagen snakket med

ungdommene som tar idrettsfag.

Torsdag var han i Sandnessjøen

og snakket med elevene på

idrettsfag der.

– Det var både interessant og

viktig, konkluderer Lene Balseth,

Frida Slotterøy Isaksen, Jørgen

Hågensen og Olve Berge.

– Det er bra at man får vite kon-

sekvensene av å ta doping, sier

Jørgen, som sier han har hørt om

folk i lokalmiljøet som skal ha

prøvd doping. 

Selv har de fire aldri blitt testet,

men de mener Antidoping Norge

gjør en bra jobb.

– Vi har aldri vurdert doping,

og synes det er bra at det jobbes

mot det, sier gjengen.

– Ikke naive

Stein Inge Ludviksen er studie-

programleder for idrettsfag i

Sandnessjøen, og sier det heldig-

vis aldri har vært konkrete do-

pingsaker som involverer elever

ved skolen.

– Men vi er heller ikke så naive

at vi tror det aldri kan skje, derfor

er det veldig fint at Antidoping

Norge kommer på slike besøk,

sier Ludviksen, som tror elevene

tok innover seg det de fikk høre.

– Han har stor erfaring og kom-

mer med mange konkrete eksem-

pler, og da føler jeg at elevene føl-

ger med, sier Ludviksen, og for-

klarer at det var et sted mellom 60

og 70 elever fra de tre klassetrin-

nene som deltok på foredraget.

– Dette er veldig relevant for

hele linja, og vi håper at vi også

seinere skal få besøk av Antido-

ping Norge her, sier Ludviksen.

Fokus på doping

FOREDRAG: Her holder Oddbjørn Floan fra Antidoping Norge foredrag for elevene som tar idrettsfag ved Sandnessjøen videregående skole

torsdag. Floan reiser rundt og informerer, og var onsdag i Mosjøen.

(Foto: John Christian Nygaard)

LÆRER: Stein Inge Ludviksen er

glad for at Antidoping Norge

kommer og snakker med ungdom.

DOPINGFRI: Jørgen Hågensen, Frida Slotterøy Isaksen, Lene Balseth og Olve Berge mener Antidoping

Norge gjør et bra arbeid. De fire sier de aldri har vurdert doping for å bli bedre idrettsutøvere. 

fredag
16. mars 2012
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VARSLER ØKT KONTROLL: Under Birkebeinerrennet har Antidoping Norge allerede gjennomført kontroller. Årets renn går lørdag fra Rena til Lillehammer med 16.500 

deltakere. 

n Dopingjegerne i Antidoping Norge trapper opp jakten på mosjonister og varsler kontroller på de store arrangementene. 

n – Det er naivt å tro at ikke også ressurssterke grupper benytter seg av doping, sier Margaret Tveitan ved dopingtelefonen. 

n Tollvesenet rapporterer om kraftig økning i beslaget av bloddopingsmiddelet EPO de siste to årene.  SIDE 32–33, DEL 1

BergeNS TIdeNde, KRINKELKROKEN 1, BERGEN.
SENTRAL/IKKE FÅTT AVISEN: 05500 før kl. 10.00  

deL 1: LEDER 2-3 | NYHETER 4-15 | ØKONOMI 16-17 | BØRS 18-20 | UTLAND 22-24 | SPORT 26-35 | VÆRET 36

deL 2: KULTUR 2-10 | MØTER/UNDERHOLD 12 | RUBRIKKMARKEDET 14-16 | DØDSFALL 23 | FOLK 24-25 | BYEN 26-27 | DEBATT 28-31 | RADIO/TV 34-35

eIrIN eIkefjord,  kommeNTar

LØNSoPPgjereT: Sjølv små tillegg vil gje betre råd
SIDE 16–17, DEL 1

Brodtkorbs  
feministiske  
pamflett er  sannsynligvis en  planlagt kommunika-sjonsstrategi

SIDE 3, DEL 1

dopingjegere skal teste mosjonister

i dag hus og hjem

Forlot herskapshus for guttenes skyld

Pst studerte soloterroristerI måNedeNe  før 22. juli studerte Politiets sikkerhetstjeneste faren for  soloterrorisme i Norge.  SIDE 8, DEL 1

Klimakvoter kan koste statkraft dyrtSTaTkrafT risikerer å tape titalls millioner på klimakvoter fra miljøskadelige kjøle-gassfabrikker.  SIDE 12–13, DEL 1

Leter etter fem savnede i storm
SIDE 14–15, DEL 1

LØSSALg KR 25

www.bt.no

www.gulladam.noKong Oscarsgate 60, BergenMan-fre 9-17, lør 10-14
post@gulladam.noTlf: 800 81 081Gold Adam AS

Kom innom og ta enkopp kaffe mens vivurderer ditt gull
Ligger smykkene dine og samler støv?-selg dine gullsmykker til rekordpris!

Opp til 271,-pr gram for24k gull9928,-
For dette betalte vi:

Motta en ekstra bonus på 100,- ved fremvisning av annonsen og salg av gull for over 1000,-

Kom innom vår butikk i Kong Oscarsgate 60, Bergen
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v

idrette
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der det
er

vanske
ligst

å dope
seg

TEST
ET PO

SITIV
T: Rad

ioshac
k-stje

rnen F
ränk S

chleck
avla e

n posi
tiv do

pingp
røve 1

4. juli
. Skan

dalen
er bar

e en a
v man

ge i sy
kkel d

e siste
åra, m

en spo
rten e

r likev
el blitt

blant

Vince
nzo N

ibali fo
rsøkte

å

kvitte
seg m

ed Tea
m Sky

s

Bradle
yWig

gins o
g Chri

s

Froom
e på k

ongee
tappe

n i

Toure
n i går

, men
briten

e hang

med,
og nå

begyn
ner de

t å

haste
om sk

al noe
n klare

å

velte o
m på t

oppen
av sam

-

menla
gtlista

. De tr
e best

e i

samm
endra

get ko
m nem

lig

alle sa
mlet t

il mål.
Cadel

Evans

havne
t over

femm
inutte

r bak,

og er
ute av

tetkam
pen.

– Man
skal a

ldri si
aldri,

men

vi har
gansk

e bra k
ontrol

l nå.

Det se
r iallfa

ll bra u
t så la

ngt,

sa Edv
ald Bo

asson
Hagen

til

TV 2.
Thom

as Voe
ckler v

ant gå
rs-

dagen
s etap

pe.

– Vi ha
r bra k

ontrol
l nå

Fränk
Schlec

k er sj
okker

t over
den

positi
ve dop

ingprø
ven, o

g sier
han vi

l

levere
anme

ldelse
for for

giftnin
g der-

som b
-prøve

n er n
egativ

.

– Jeg k
jenne

r ikke
det va

nndriv
ende

stoffe
t, og e

n lege
måtte

se næ
rmere

på hva
det fa

ktisk v
ar. Nå

vente
r vi, si

er

hoved
perso

nen.

Schlec
ks lag

sier de
ikke h

ar noe
n

forkla
ring p

å den
positi

ve prø
ven.

Vil an
melde
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Lån opptil
20.000,-uten sikkerhet
Søk på www.ellosprivatlan.no- så gir vi deg svar
Oppgi kampanjekode:VG
Åpningstider:alle hverdagerfra kl 08 – 18,telefon 63 00 18 11

Nominell renteer28,44%.Eksempel:Eff.rente32,46%,10.000,-over3år,etabl.geb0,-Totalt:15.012,-
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er?

ONSDAG 18. JANUAR 2012

HASJ-
ALARM

Av Ole Kristian Strøm

Antidopingsjefen slår 
Antidopingsjefen slår 

Nå vil Antidoping Norge blantannet styrke samarbeidet medClaus Lundekvam.– Vi er bekymret for denneutviklingen, og vi ser også atflere av disse utøverne er påhøyt nivå i sine idretter, sierAnders Solheim, sjef i Anti-doping Norge.
2011-tallene forteller om 15dopingdommer mot norske ut-øvere, hele seks av dem for can-nabis (hasj og marihuana), enfor kokain og dessuten en mo-torsportsutøver for alkohol.Både fotball og golf har tocannabissaker hver.– Dette er en trend vi har settde siste årene, sier Solheim. 

12 avslørtTil sammen i 2010 og 2011 er 12idrettsutøvere avslørt med can-nabis i Antidoping Norgestester.
– Vi ønsker å styrke informa-

sjonsarbeidet i sam-arbeid med andreorganisasjoner ogsærforbundene. Herer vi godt i gang,blant annet gjen-nom den dialogen vihar med NISO ogClaus Lundekvam,sier Antidoping Nor-ge-sjefen.
– Er det riktig atcannabis skal ståpå dopinglisten?– To av følgende tre kriteriermå oppfylles for å havne på do-pinglisten: Prestasjonsfrem-mende, helseskadelig og øde-legge idrettens anseelse. Dissekriteriene vektes likt av WADAnår de utarbeider dopinglisten. 
Lavere straff– Vi må gå ut fra at det har veidtungt at disse stoffene er helse-skadelige når de er plassert på

listen. Vi kan ikke se atbruk av cannabis erforenlig med idrettensgrunnverdier der bådehelse og ærlighet stårsentralt. Vi kan hellerikke se at bruk av nar-kotiske stoffer er for-enlig med idrettensviktige rolle som enfolkehelseaktør, derogså antidopingarbei-det bør være en del av.– Tror dere at detblir brukt som prestasjons-fremmende midler?– Det er lite trolig, men det erenkelte av stoffene som i vissesammenhenger kan ha presta-sjonsfremmende effekt.Cannabis gir lavere straffenn bruk av typiske doping-midler som anabole steroiderog EPO. Straffene ligger på fratre til åtte måneders ute-stengelse.

I DIALOG: Claus Lundekvam. 

Antidopingsjef Anders Solheim er sterkt bekymret over at stadig flere 

norske idrettsutøvere blir tatt for misbruk av hasj. 

Dopingøkning 
i ballidretter
på høyt nivå

Dopingøkning 
i ballidretter
på høyt nivå

DOPINGSJEF: Anders Solheim. 
Foto: SCANPIX
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SYKKEL
-DOPING

EN

med ster
oider og

veksthor
moner

på plass –
men Ant

idoping N
orge

mener at
også detm

å på plass
for å

drive ant
idopinga

rbeidet ef
fektivt

i framtid
a.

– Tidlige
re var de

t slik at n
e-

gative p
røvesvar

havnet
i en

skuff. M
en i rea

liteten f
innes

det ikke
negative

prøvesv
ar.

Det er in
formasjo

n i alle p
rø-

ver, som
kan hjel

pe oss i
anti-

dopinga
rbeidet.

Vi ser
etter

variasjon
over tid

. Unorm
ale

svingnin
ger indik

erer dop
ing-

bruk, s
ier Mad

s Drang
e til

Dagblad
et.

Ikke stor
e nok ale

ne

Datamen
gden er

stor, og
det er

både tidk
revende

og kreve
r stor

kompeta
nse for å

håndtere
, ana-

lysere og
tolke resu

ltatene.D
erfor

ønsker A
ntidopin

g Norge a
t dette

arbeidet
skal over

lates til e
n egen

spesialen
het som

skal jobb
e tett

mot testl
aboratori

umene.

– Vi er ik
ke store n

ok i Norg
e til

å få dette
i stand. D

erfor øns
ker vi

et felles
nordisk

samarbei
d om

dette sen
teret. De

tte er et p
ioner-

prosjekt,
men om

vi får det
til så

vil det bl
i en av de

første sp
esial-

enhetene
i verden,

og det vil
sette

oss i føre
rsetet i a

ntidopin
garbei-

det, sier M
ads Dran

ge.

– Et «mu
st»

Han skal
i møte m

ed sentra
le ak-

tører fra
de andre

nordiske
land-

ene om to
uker, og h

an kan ik
ke få

poengter
t klart n

ok viktig
heten

av dette u
tviklings

arbeidet.

– Dette e
r et «mus

t» for å ko
m-

me vide
re i anti

dopingar
beidet.

Vi er nød
t til å få d

et på plas
s, sier

Mads Dr
ange.

Han er
overbev

ist at ju
kse-

makere
i framtid

a i mye s
tørre

grad vil b
li avslør

t av indi
rekte

bevis, so
m svingnin

ger i de
t

biologis
ke passe

t.

Antidopi
ng Norge

søkte sam
men

medNor
ges Labor

atorium f
or do-

pinganal
yse i vår

es Kultu
rdepar-

tementet
om snaue

800.000
kro-

ner i tilsk
udd over

en treårsp
erio-

de til pr
osjektet

Nordic A
thlete

Passport
Managem

ent Unit

(NAPMU
) – som s

kal kunn
e ana-

lysere og
tolke nor

diske utø
veres

profiler
etter avg

itte teste
r med

blod og u
rin over t

id.

Søknade
n ble da

avslått –
med

begrunne
lse at en

slik enhe
t måt-

te finans
ieres inn

enfor ram
mene

på 22,6m
illioner k

roner som
An-

tidoping
Norge får

i årlige ov
erfø-

ringer.
Planene

er likevel
ikke

skrinlag
t. Antid

oping N
orge

er neml
ig klare

på at de
tte er

veien å
gå i fram

tidas an
tido-

pingarbe
id.

– Biologi
ske pass

er et beh
ov

som har
vokst fra

m i antid
oping-

arbeidet
de siste

åra, sier
Mads

Drange,
avdelings

leder for
topp-

idrett og
utvikling

i Antido
ping

Norge.

– Info i al
le prøver

I 2009 g
odkjente

Verdens
Anti-

dopingby
rå, WAD

A, tolkni
ng av

blodprof
il somme

tode for å
sank-

sjonere
overfor

idrettsut
øvere.

Unormal
e svingn

inger i d
et bio-

logiske p
asset vil

avsløre b
ruk av

bloddopi
ng.

Foreløpig
er ikke

tilsvaren
de

biologisk
e pass fo

r å avslør
e juks

Antidopi
ng Norge

jobber fo
r å få på

plass Nor
dens førs

te

senter fo
r avslørin

g

av doping
ved hjelp

av biolog
iske profi

ler.

DOPERE
SKAL AV

SLØRES:
Biologisk

e profiler
er den ny

e satsnin
gen, men

er Mads
Drange

(t.h.). He
r sammen

med lede
r i Antido

ping Norg
e Anders

Solheim.
Foto: Tho

rbjørn Be
rg

Tekst: Ro
yWahlst

røm

rwa@dag
bladet.no

Ønsker
nordisk
BIOPASS-
SENTER

Antidopin
g

Norge: – E
t

«must» for å

komme videre

F O R U S

LUNSJ-V5
Utbetaling, 5 rette: 595 kroner.

1. avd: 4 Luigi (16 338,88) 

2. avd: 1 Puskas Blue (10 883,19) 

3. avd: 11 It’s All In The Game (10 

081,08) 
4. avd: 4 Romarino (9859,54) 

5. avd: 7 Perfect Globe (1482,54) 

Rangering: 1. avd.: 4, 2. avd.: 1 (str. 3), 

3. avd.: 11, 4. avd.: 4 (str. 5), 5. avd.: 

9–11–4–2–3–7.
Omsetning: Kr 1.359.307.

DD
DD–1: 4 Romarino
DD–2: 7 Perfect Globe

Odds: 34,66.
Omsetning: 256.129.

Strøket: DD–1 5.

RESULTATER
1. løp. 1600 m. auto, V5–1: 1) Luigi 

(DE) 1.14,1, Charlotte Karolin–Odd 

Johan Jakobsen. R. Wiig, 2) Montana 

F.H. (DK) 1.15,0, 3) Warwick R. (NL) 

1.15,0, 4) Arrak Kloster* (S) 1.15,2, 5) 

Lantern (S) 1.15,6. Odds: 1,70 (4). Trip-

pel: 30,83 (4–7–5). Plass: 1,27–2,29–

3,77.
2. løp. 2040 m. auto, V5–2: 1) Puskas 

Blue (DK) 1.17,5, Bengt S. Hagen, Sta-

vanger. P. Buer, 2) Love You Fox 1.17,6, 

3) Bella Rose 1.17,8, 4) Queen Of Hill 

1.17,9, 5) Express Salt 1.17,9, 6) Viva 

Vici 1.18,0. Odds: 3,83 (1). Trippel: 

54,90 (1–2–4). Plass: 1,33–1,49–1,30. 

3. løp. 2040 m. auto, V5–3: 1) It’s All In 

The Game 1.19,6, Lage Rosten–Helge 

Roland. Å. Tengsareid, 2) Little Fin K. 

1.20,0, 3) Lady Vegas 1.20,2, 4) Alo Star 

1.20,8, 5) South Princess 1.20,8, 6) 

Julienne O. 1.20,9. Odds: 1,77 (11). 

Trippel: 169,61 (11–5–8). Plass: 1,72–

2,23–5,62. 
4. løp. 2040 m. auto, V5–4, DD–1: 1) 

Romarino (FR) 1.17,5, Monica Refsland, 

Varhaug. Å. Tengsareid, 2) Olfert De 

Hess (DK) 1.17,6, 3) Lovers Lane 

1.17,8, 4) Nikita 1.17,8, 5) Dickie Dick 

Dickens 1.17,9, 6) French Crown 1.18,0. 

Odds: 1,83 (4). Trippel: 20,87 (4–1–9). 

Plass: 1,47–1,60–1,74. 

5. løp. 2040 m. auto, V5–5, DD–2: 1) 

Perfect Globe (DK) 1.17,3, Tom Eirik 

Gullaksen, Loddefjord. G. Mikkelsen, 2) 

Grey Man 1.17,4, 3) Nepos Bee (DK) 

1.17,4, 4) Maksi Winner 1.17,5, 5) Walk 

for Life (S) 1.17,6, 6) Sundbo Kaktus (S) 

1.17,7. Odds: 11,33 (7). Trippel: 

1046,30 (7–1–3). Plass: 3,29–3,76–

3,60. 
Totalomsetning: 2.280.806 kroner.

M O M A R K E N

V5
Utbetaling 5 rette: 22.653 kroner.

1. avd: 3 Stee Raua (9051)

2. avd: 2 Baldini (7792)

3. avd: 8 Jag De Man (2001)

4. avd: 8 Skjeppe Kåre (328)

5. avd: 6 Ysvink (39) 

Rangering: 1. avd.: 1–3 (str. 8), 2. avd.: 

2 (str. 3 og 4), 3. avd.: 10–1–4–7–5–8, 

4. avd.: 6–11–13–2–4–1–8, 5. avd.: 

2–8–10–6. 
Omsetning: 1.359.181 kroner.

V5B
Utbetaling 5 rette: 18.205 kroner.

1. avd: 8 Skjeppe Kåre (2349)

2. avd: 6 Ysvink (572)

3. avd: 8 Gregor Mollyn (556) 

4. avd: 5 Hot Gun (354) 

5. avd: 1 Finnskog Sjefen (37) 

Rangering: 1. avd.: 11–6–13–2–8), 2. 

avd.: 2–8–10–6, 3. avd.: 8 (str. 5), 4. 

avd.: 2–5, 5. avd.: 7–3–15–13–11–1. 

Omsetning: 1.036.302 kroner.

DD
DD-1: 5 Hot Gun
DD-2: 1 Finnskog Sjefen

Odds: 43,69
Omsetning: 469.775 kroner.

RESULTATER
1. løp. 2140 m. Volte: 1) Isabella’s 

Fairytale 1.19,2, Aina Margrethe Ander-

sen, Mysen. R. Kruse, 2) Bella Hurrica-

ne* (S) 1.19,5, 3) Fendt Arvells 1.20,0, 

4) Cronus Tariel 1.20,5, 5) Sloppy Joe 

1.20,5, 6) Star Gloria 1.21,5. Odds: 7,33 

(5). Trippel: 253,26 (5–4–7). Plass: 

4,14–1,25–1,51.
2. løp. 2140 m. Auto V5A-1: 1) Stee 

Raua 1.30,9, Erle Frantzen–Gorm Engen. 

V. Hop, 2) Balder Snella 1.30,9, 3) 

Spikåsa 1.31,9, 4) Malle 1.32,2, 5) Dal-

las 1.32,3, 6) Kalima 1.32,3. Odds: 2,88 

(3). Trippel: 87,75 (3–1–12). Plass: 

1,61–1,43–2,83.
3. løp. 2140 m. Auto V5A–2: 1) Baldini 

1.17,1, Janne Killingmo, Slattum. G. 

Gundersen, 2) Night Spirit* 1.17,6, 3) 

White Birch d’Estino 1.17,6, 4) Moseby 

Lady 1.17,8, 5) Verity 1.18,1, Odds: 1,66 

(2). Trippel: 10,9 (2–9–1). Plass: 1–1–1. 

4. løp. 2140 m. Auto V5A–3: 1) Jag De 

Man (S) 1.18,1, Dagfinn Sundseth–Ken-

neth Didriksen. M. Gundersen, 2) Giant 

News 1.18,1, 3) Next Photo Diamant 

(DE) 1.18,2, 4) Saturday Speed 1.18,4, 

5) Lemonitor* (S) 1.18,4, 6) Lindy’s 

Chosen One* (US) 1.18,6. Odds: 11,57 

(8). Trippel: 1022,89 (8–2–4). Plass: 

6,85–6,95–2,77. 
5. løp. 1640 m. Volte V5A–4, V5B–1: 1) 

Skjeppe Kåre 1.28,2, Kari Aunhaug–Liv 

Grostad. B. Steinseth, 2) Hjortejegern 

1.28,3, 3) Prins Omer 1.28,4, 4) Hasse 

1.28,7, 5) Tun Lykka 1.30,3, 6) Boklifaks 

1.29,3. Odds: 15,08 (8). Trippel: 427,12 

(8–11–6). Plass: 2,6–1,46–1,35.

6. løp. 2140 m. Volte V5A–5, V5B–2: 1) 

Ysvink (NL) 1.16,5, Ann Iren Hindahl, 

Holmestrand. S. Eilertsen, 2) Victory 

Bone (S) 1.16,6, 3) Orion Hindø (DK) 

1.16,8, 4) Onassis Neo (S) 1.17,6, 5) 

Vegas Yankee 1.16,9, 6) Dressedfor-

success U.S. (US) 1.17,8. Odds: 8,95 

(6). Trippel: 594,37 (6–9–10). Plass: 

4,34–3,72–2,19. 
7. løp. 2140 m. Volte V5B–3: 1) Gregor 

Mollyn 1.35,0, Stall 72. G. Gundersen, 

2) Vethe Jerven 1.35,2, 3) Major Stjer-

nen 1.35,3, 4) Finnskog Mira 1.37,2, 5) 

Håp 1.37,9, 6) Hafell Prinsen 1.37,6, g. 

Odds: 1,57 (8). Trippel: 42,69 (8–9–6). 

Plass: 1,84–3,18–2,72. 

8. løp. 2640 m. Auto V5B–4, DD–1: 1) 

Hot Gun 1.18,4, Gunnar J. Hansen, 

Lena. Ø. Ruttenborg, 2) Pleasures Way 

(DK) 1.18,6, 3) Västerbo Cointreau* (S) 

1.18,6, 4) Casadaem 1.18,9, 5) Pilagår-

dens Muck* (S) 1.19,0, 6) Aidensfield 

1.19,0. Odds: 3,84 (5). Trippel: 65,73 

(5–2–12). Plass: 1,46–1,36–1,63. 

9. løp. 2140 m. Volte V5B–5, DD–2: 1) 

Finnskog Sjefen 1.30,3, Thor Daniel 

Kulblik, Grue Finnskog. H. Kulblik, 2) 

Rokketroll 1.30,5, 3) Seier Kongen 

1.29,8, 4) Lex Cille 1.30,6, 5) Gyllstjern 

1.29,8, 6) Ellestad Hero 1.29,8. Odds: 

16,28 (1). Trippel: 645,56 (1–2–7). 

Plass: 2,95–3,79–1,53. {bi}20. løp. 2140 

m. Volte :{bt}. Odds: Trippel: Plass: . 

{bi}21. løp. 2140 m. Volte :{bt}. Odds: 

Trippel: Plass: 
Totalomsetning: Kr 3.762.961 kroner.

JØRGEN HORN forlater Fredrikstad og 

har skrevet under en treårskontrakt med 

Strømsgodset. Midtstopperen, som tid-

ligere har spilt for Vålerenga, Moss og 

Viking før Fredrikstad, gjennomgikk 

tirsdag den medisinske testen før han 

signerte kontrakten med blåtrøyene fra 

Drammen. – Jeg kan ikke si noe annet 

enn at jeg er veldig glad og fornøyd, og 

at jeg gleder meg enormt til å komme i 

gang, sier han til klubbens hjemmeside.

25 – -åringen har de siste to sesongene 

spilt for Fredrikstad, men innrømmer at 

han har fulgt nøye med på utviklingen i 

Strømsgodset.–Jeg er imponert over 

hva de har fått til, og er derfor trygg på 

at jeg har gjort et veldig riktig valg, sier 

Horn.

ALBERTO CONTADOR (29) ser på seg 

selv som en av de største favorittene til 

å vinne neste års Tour de France. Saxo 

Bank-Tinkoff  rytteren har sakte, men 

sikkert, reist seg og kommet tilbake på 

sykkelsetet etter dopingsaken mot ham. 

I sommerens Tour de France mener han 

at han har alle tiders mulighet til å gjenta 

bedriften fra 2007 og 2009, da han vant 

rittet. – Jeg har hele tiden sagt at man 

må forberede seg godt før man sykler 

Tour de France. Nå handler det bare om 

å gjøre seg klar. For å kunne vinne må 

forberedelsene være perfekt, sier han. 

Bjarne Riis’ lag har forsterket laget før 

2013 – sesongen, med blant andre 

Nicolas Roche, Roman Kreuziger, Mic-

hael Rogers, Matti Breschel og Daniele 

Bennati. – Jeg vil ha et fantastisk lag bak 

meg i touren, noe som gir meg en god 

følelse. Vi har signert store ryttere, og 

dette blir det beste laget jeg noensinne 

har syklet for, sier spanjolen.

SKIEN: Terminlista for våre tre lag 

i 2. ble klar tirsdag. Pors og Odd 2 

åpner hjemme, mens Notodden 

møter nyopprykkede Arendal lør-

dag 13. april.

I avdeling 2 møter Pors Gjøvik 

hjemme, mens Odd 2 tar seg av Rau-

foss i Skien. Pors avslutter sesongen 

2013 mot Bossekop hjemme på Vest-

sida, mens Odd 2 og Strømsgodset  2 

gjør opp seg i mellom på Skagerak.

I utgangspunktet spilles det lørdag 

ettermiddag, men flere av kampene 

der 2. lagene er involvert vil ofte bli 

flyttet til mandag. Unntakene er hel-

gene eliteserien har spillefri. Noen 

kamper vil også bli spilt søndag.

Ved terminlistemøtet som holdes i 

løpet av januar vil oppdatert spille-

plan med de fleste endringene bli 

spikret.
Den første serierunden i 2. divisjon 

avdeling 2 ser da slik ut: Pors Gren-

land - Gjøvik FF, Odd 2 - Raufoss, 

Lyn - Bossekop, Nybergsund - Fram 

Larvik, Valdres - Alta, FK Tønsberg 

- Strømsgodset 2, Harstad - Frigg 

 Notodden starter med bortekamp 

mot Fana 13. april og avslutter borte 

mot Arendal 19. oktober. 

Her er den første serierunden i 2. 

divisjon avdeling 3 lørdag 13. april: 

Fana - Notodden, Åsane - Vidar, 

Brann 2 - Vindbjart, Fyllingsdalen - 

Viking 2, Arendal - Egersund, Flek-

kerøy - Nest-Sotra, Ålgård - Arna-

Bjørnar.

Pors åpner hjemme - Notodden borte

Norge, Finland, Danmark og Sverige 

er enige om opprettelsen av den nor-

diske enheten som skal lokaliseres i 

Oslo. Avdelingsleder Mads Drange 

fortalte pressen om tiltaket under en 

pressekonferanse tirsdag.

MÅ TOLKE
Den nordiske enheten opprettes i lys 

av to store saker relatert til doping i 

Norge det siste året, i Kjærgaard – og 

Vukicevic – saken.
– Dopingprøver må tolkes og 

undersøkes. Det handler ikke bare 

om å se på en prøve om den er posi-

tiv eller ikke, men den må vurderes. 

Dette krever kompetanse, sier Dran-

ge til NTB. 
Han påpeker at treffprosenten på 

dopingprøver er høyere nå enn den 

var tidligere, men at man i lys av 

årets hendelser har innsett at det er 

viktig med en større kompetanse på 

området. 
– Vi har vært gode på dopingprø-

ver, noe vi har gjort i alle år. Men den 

siste tiden har vi også måtte takle 

større undersøkelser og omfattende 

informasjonsinnhenting i forbindelse 

med dopingsaker, sa styreleder Val-

gerd Svarstad Haugland under tirs-

dagens pressekonferanse. 

HØY KOMPETANSE

Den nordiske enheten, som til tross 

for beliggenheten vil være uavhengig 

av ADN, vil sette kompetanse høyt. 

– For å gjøre vurderinger og under-

søkelser i forbindelse med antido-

pingarbeid kreves det personer som 

kan feltet, og som kan idrett, sier 

Drange. Han forteller at personer 

med fysiologisk og medisinsk bak-

grunn vil være ettertraktet. ADN 

brukte i 2012 ansatte fra USAs anti-

dopingbyrå (USADA) og én ansatt 

med bakgrunn fra Tolletaten i arbei-

det mot doping.
– Det handler i høyeste grad om 

hvem vi ansetter. Kompetansen de 

har er viktig, sa styreleder Haugland.

PÅDRIVER
 i antidopingarbeidet

BEDRE KOMPETANSE: Mads Drange i Antidoping Norge ønsker seg bedre kompetanse og satser på nordisk samarbeid.

FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM / NTB SCANPIX

OSLO Antidoping Norge (ADN) ønsker å være en pådriver til antidopingarbeid også 

internasjonalt. Derfor opprettes nå en nordisk enhet, som skal sørge for bedre kom-

petanse på feltet.

OSLO: Thor Hushovd meldes 

tilbake på sykkelsetet igjen i 

februar.

Da skal han ifølge TV 2 delta i rittet 

Tour Méditerranéen i Frankrike. 

Starten går i Lumoux 6. februar. 

Det blir nesten sju måneder siden 

sist BMC – rytteren konkurrerte.

VM – vinneren fra 2010 har ikke 

deltatt i noe ritt siden han sto av 

Polen rundt i slutten av juni. Han 

slet hele forrige sesong med en 

virussykdom og kom aldri opp mot 

sin gamle standard og gikk glipp av 

både OL og VM.

Et av sesongens store mål er klas-

sikeren Paris–Roubaix i begynnel-

sen av april. Det er et ritt «oksen 

fra Grimstad» lenge har hatt en 

drøm om å vinne.

Hushovd tilbake i februar

TIRSDAG 18. DESEMBER

Omsetning : 16 789 650,-

Vinnertall:
19 02 30 26 36 73 05 52 21 39

33 bi 50 70 62 40 08 53 35 54

04 68 32 15 38 49 57 07 09 10

16 45 55 61 17 63 ra 06 37 18

64 29 58 br 74 59 22 46 34 23

Extra-tall:
19 56 21 27 61 54

Premier:
Første brett 510 635,-

Første ramme 45 590,-

Første bilde 109 420,-

Ramme 7 390,-

Bilde 75,-

Extra-kandidaten 1 473 395,-

ExtraSjansen 9 090,-

Brett 48 630,-

For navn på vinnere av
Extrasjansen - se norsk-tipping.no
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SALG

  FAKTA      

En 26-åring fra Åsnes 

ble tatt med nok ana-

bole steroider til å 

kunne dope seg til han 

fyller 106 år.

n ÅSNES
HENNING DANIELSEN

hd@glomdalen.no

– Dette er en svært stor doping-

sak. Han har blant annet kjøpt, 

solgt og innført anabole steroider. 

Det er et betydelig kvantum og er 

et betydelig misbrukspotensial for 

dem som bruker den typen stoffer, 

sier politiadvokat Henning Klaus-

eie til nrk.no.
Politiet mener at mannen har 

vært en storselger av doping, og 

det skal være snakk om både pil-

ler og flytende dop.

Han ble tatt av politiet allerede 

i 2008. Da var han bosatt i Solør.

Senere ble han tatt av Tollvese-

net i Østfold i 2009, og deretter i 

2010 da han hadde flyttet til Ro-

merike.
– Mannen har derimot benek-

tet alle beskyldninger om videre-

salg av anabole steroider, og det 

har vært vanskelig å etterforske 

den delen av saken, sier Klauseie.

Hovedmannen i Sogn og Fjor-

dane fikk fire og et halvt års feng-

sel. 
Når 26-åringen fra Åsnes om 

ei drøy uke skal møte i Sør-Øster-

dal tingrett, risikerer også han en 

streng straff. Trolig kan han vente 

seg et sted mellom ett og tre år i 

fengsel.

Tidenes
største
dopingsak

REKORDSAK: 26-åringen er tiltalt i den største dopingsaken i Hedmark noensinne. 
ARKIVFOTO

Anabole steroider

Syntetiske steroidhormoner, et-

terligninger av testosteron, det 

mannlige kjønnshormonet. 

Anabole steroider har fram-

for alt to effekter; en anabol 

(vevsoppbyggende) og en 

androgen (mannliggjørende) 

effekt.
De bygger opp muskulaturen 

ved stimulering av muskelpro-

teiner i kroppen.
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I dag I morgen
Dagtemperatur

Nedbør i mm siste 30 døgn

Maks. temperatur I år I fjorKONGSVINGER SISTE 30 DØGN

VARMEST KALDEST VÅTESTNORGE I GÅR
NORGE I DAG

Oslo

Stavanger

Bergen

Trondheim

Tromsø

Natt-/dag-

temperatur

Natt-/dagtemp. /

sannsylighetsvarsel
LANGTIDSVARSELET
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Morgen
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vær. Senere let-
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Leder dartklubben
n SØR-ODAL Jan Øystein Viken (bildet) er valgt til leder i Glaamdal Dartklubb. Med seg i 

styret får han Torgeir Krohn (nestleder), Kristin Viken (kasserer) og styremedlemmer Randi 

Krohn og Kai Johansen. Klubben ble stiftet i april i fjor og holder til i Slåstad IL sine klubblo-

kaler. Odalsportalen.no forteller at klubben nå har passert 20 medlemmer.

Han skal etter planenta kontakt med Anti-doping Norge for å
fortelle sin historie idag. Etter det håper hanpå en pause.
– Jeg må nok ha en litenpause nå. Jeg har en planom å kommemeg videre,forhåpentlig i en hverdagsom ikke er tilknyttet id-retten, sier han.
– Hva slags jobb ser dufor deg å ta nå?
– Jeg er mest motivertfor skolebenken, men vifår se. Jeg vet ikke hvajeg skal studere ennå.
– Tror du det kan bli etproblem for deg å få enannen type jobb i fram-tida, med tanke på detsom kommer fram nå?
– Jeg håper at det jeghar gjort i dag heller bi-drar til det motsatte – detat jeg har tatt et oppgjørmed fortida.

framover. Det er uansettingen tvil om at dette ertøft for dem, sier han.
Kjærgaard fikk i gårkveld et 30-talls støtteer-klæringer fra venner ogbekjente på Facebook.Han fikk også blomster avnaboer på Nøtterøy i

Vestfold.
Nå håper han at hansegen vonde tid ikke blirhelt ulik det tidligerelagkamerat Tyler Hamil-ton har opplevd etter åha lagt kortene på bor-det. Amerikaneren harsagt at det har vært dei-lig å stå fram.
– I min prosess har TylerHamiltons tanker vært enmotivasjon – det at tingblir bedre etterpå, sierKjærgaard.

Skal studere
Kjærgaard skulle egentligha jobbet som sportssjef iNorges Cykleforbund utåret, men ble i går
permittert fra sin
stilling.

ULLEVAAL STADION
(Dagbladet): Da Dag-bladet i går spurte dentidligere dopingsynderenom han er forberedt på atde han tidligere kalte ven-ner nå kan bryte kontakt-en, reagerte han slik:
– Jeg er inneforståttmed at jeg vil miste vold-somt med troverdighet,og at jeg vil miste mye avtroverdigheten i sykkel-sporten. Men jeg håperogså at noen av de nær-meste kan forestå at jeg erbare et menneske, sa engråtkvalt Kjærgaard.

– Tøft for familien
39-åringen innrømmet igår at kona Christina Gjer-søe Kjærgaard har visstom dopingjukset, men athun ikke har hatt kjenn-skap til hvor omfattendeektemannens juks faktiskvar.
Da Steffen Kjærgaardvar på vei ut av presse-konferansen på Ullevaalstadion i går, åpnet hanlitt opp for hvor krevendeden nærmeste framtidakommer til å bli.
– Nåmå jeg bare drarett hjem til familien. Detsom gjelder er å være

sammenmed dem

Steffen Kjærgaard
vet at han risikerer
å bli erklært uøns-
ket i norsk sykkel-
sport. Men 39-årin-
gen håper at fami-
lien vil akseptere
hans fortid.

GRÅTKVALT:
Steffen Kjær-
gaard måtte ta
flere pauser da
han i går av-
slørte sin fortid
som gjennom-
dopet syklist.
Foto: Erlend
Aas/NTB
scanpix

–Jeg er bare et
menneske

Kjærgaard forberedt
på åmiste venner
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BARCELONA - CHELSEA 

UEFA CHAMPIONS LEAGUESEMIFINALE:

Dørene åpner kl. 19.30. Kampstart kl. 20.45. 18 år leg. 

ROCKEFELLERI KVELD KL. 19.30:

FRI ENTRÉ - STORT LERRETHD-KVALITET - STADIONLYD ALLE RETTIGHETER 

SE FINALEN PÅ SENTRUM SCENE 19. MAI!

SLÅR ALARMom dopingstoff
● Tar tilskudd med ulovlig stoff● Mer enn 100 tatt de siste årene● Fire saker i Norge på kort tid

Av Ole Kristian StrømTidligere Stjernen-kap-tein Henrik Blomqvister bare en av minstfire utøvere i norskidrett som er tatt forsamme stoff på korttid. Nå slår AntidopingNorge alarm.Olympiatoppens ChristineHelle ber norske idrettsfolkom slutte å kjøpe kosttil-skudd i Sverige.

«Synderen» er kosttilskud-det «Jack3d», som innehol-der stoffet metylheksana-min, som står på WADAS do-pingliste.
Internasjonalt har detvært mer enn 100 saker desiste tre årene.– Det dukker opp mange sa-ker med dette stoffet. Vi harnå den fjerde saken på korttid, forteller Anders Solheim,daglig leder i Antidoping Nor-ge.

– Utøverne må bli mervåkne på hva de putter i segog ikke spise noe som de medsikkerhet vet at ikke innehol-der noe ulovlig.Ernæringsekspert Christi-ne Helle sier at Olympiatop-pen har vært klar over at dethar vært mange positive do-pingprøver på dette stoffetinternasjonalt de siste årene.

Lovlig i Sverige– Problemet er at «Jack3d»

selges helt lovlig i Sverige.Derfor sier vi alltid til id-rettsutøvere at de skal holdeseg til kosttilskudd som kankjøpes i Norge. Ikke engangrett over grensen bør de kjø-pe noe, sier Helle.Hun har rett: rett overgrensen fra Norge, for eks-empel ved Svinesund og iTöcksfors, finnes «Jack3d»til salgs for rundt 250 kronerfor en boks.

– Visste ikkeI fjor ble to toppspillere i vol-leyball tatt, begge fra Oslo.En av dem forteller til VG:– Jeg ble tatt for bruk avmetylheksanamin etter å haprøvd «Jack3d». Jeg vissteikke at det inneholdt noe ulov-lig.
– Saken var veldig trist ogkjip, både for meg og forklubben. Det var det siste jegville utsette meg selv ogklubben for.

Tidligere Stjernen-spillerHenrik Blomqvist har ikkesvart på VGs henvendelser,men i et intervju med Fred-riksstad Blad tidligere i årsa han:
«Jeg kjøpte et kosttilskuddog sjekket innholdet fem-seksganger opp mot AntidopingNorges liste over ulovlige stof-fer. Derfor ble jeg også veldigpaff da jeg fikk beskjed om atjeg hadde testet positivt.»Det viste seg at stoffet harflere navn, og dette haddeikke Blomqvist oppdaget.«Alle som kjenner meg, vetat jeg alltid har vært en stormotstander av doping,» ut-talte Blomqvist.Volleyballspilleren VGhar snakket med er enigmed Christine Helle at det ermye uvitenhet:– Jeg har fått inntrykk avat det er flere som bruker«Jack3d» uten å vite hva detinnebærer. Jeg har selv ad-vart dem, men vet ikke om

de har stoppet å bruke pro-duktet, sier han.

Alle skal vite– Alle utøverne som er knyt-tet til oss på Olympiatoppen,skal ha fått dette med seg,sier Helle.
Stoffet er forbudt i konkur-ranser, ikke i trening.– Det er et stimulerendemiddel. Derfor gjelder for-budet bare i konkurranse, si-er Anders Solheim.På hjemmesiden til«Jack3d» blir det anbefalt åholde seg unna stoffet minsten, kanskje to, uker før dukan bli dopingtestet.Ifølge en studie er stoffetsporbart i opptil 120 timer et-ter bruk, men produktetshjemmeside har du ingen «ga-ranti» for at stoffet er ute avkroppen etter fem dager.

●!! «Jack3d» harifølge produk-tets hjemmesi-de effekt blant annetgjennom økt blodgjen-nomstrømning, mindreoksygenforbruk ved an-strengelse, økt til ut-mattelse, øker muskle-nes arbeidskapasitet ogstyrke, høyner melkesy-reterskelen m.m.

●!! Tre av de firesom har blitttatt for bruk avmetylhexanamin, harfått sin dom til nå. To avdem ble utestengt iseks måneder, den tred-je i fire måneder.

Legemiddelverketskriver på sinehjemmesider at pro-dukter med innholdav metylheksana-min vil regnes somlegemiddel i Norge.Dermed reguleresimport av disse pro-duktene av legemid-dellovgivningen.Import av«Jack3d» fra EØS-området er tillatt for-utsatt at produkteter til eget personligbruk – det vil si brukav et legemiddel tilseg selv.

– TIL
EGET
BRUK

E-post: ole.kristian.strom@vg.no

TESTET POSITIVT: Tidligere Stjernen-spiller Henrik Blomqvist hevder han ikke oppdaget at et ulovlig stoff hadde flere navn. Foto: VIDAR HENRIKSEN/FREDRIKSSTAD BLAD
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     foredrag/samtaler. Antidoping Norge 
har et foredragsholderkorps bestående av 
omtrent 15 personer som holder foredrag 
landet rundt. For stiftelsen er det viktig å 
kunne tilby et attraktivt og oppdatert fore-
byggende program. I løpet av 2012 er det 
gjennomført 145 foredrag i norsk idrett.
Når det gjelder foredragsaktiviteten, er 
det særlig grunn til å trekke fram den 
store aktiviteten innen fotball. Gjennom 
en tett dialog med NFF, har vi i løpet av 
året rukket over samtlige lag i Tippe- 
ligaen, i tillegg til en rekke fotball- 
klubber for øvrig.

I tillegg til selve foredragsvirksomheten 
legges det vekt på å ha en god dialog med 
utøvere på prioritert utøverliste, enten 
via e-post, SMS eller telefon. Antidoping 
Norge har videre hatt en god dialog med 
Utøverkomiteen.

     stand. I forbindelse med idretts- 
arrangementer er Antidoping Norge 
fra tid til annen til stede med stand. 
Dette er en måte å dele informasjon og 
kunnskap på, samt å øke bevisstheten 
og kjennskapen til Antidoping Norge og 
antidopingarbeid generelt.

Stiftelsen var på plass med stand på  
Norway Cup, med konkurranser, 
idrettsaktiviteter, quiz og utdeling av  
informasjonsmateriell. Det ble også  
gjennomført en stand under kampsport- 
arrangementet Trondheim Fight Night  
og i forbindelse med sykkelrittet Bergen- 
Voss. Antidoping Norge hadde sammen 
med Rytterforbundet lagt opp til en inn-
holdsrik stand under Oslo Horse Show.

     rent særforbund. Det er gledelig å 
registrere den gode dialogen som nå er 
med en rekke særforbund for å styrke det 
forebyggende arbeidet. Samarbeidet med 
fotball er nevnt, men det er også verdt å 
trekke fram «Hockeystafetten», som ble 

forebyggende aKtiViteter

landet rUndt:  
«Hockeystafetten» var  
innom alle toppklubber.

http://www.antidoping.no/internett/forebygging/rent-saerforbund/
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avsluttet i mars etter å ha vært innom alle 
arenaer i GET-ligaen, samt samarbeidet 
med Skiskytterforbundet der det ble laget 
egne informasjonsfilmer som ble brukt 
på storskjerm i Holmenkollen. Det legges 
stor vekt på å levere et antidopingprogram 
som er tilpasset behovene til det enkelte 
forbund, og vi er overbevist om at idrettens 
organisasjonsledd selv må ta ansvar for 
sin egen antidopingpolicy for at arbeidet 
skal ha en best mulig effekt.

For å sikre et minimum av kunnskap om 
antidoping og å legge til rette for en mer 
systematisk oppfølging av antidoping, har 
Antidoping Norge utviklet konseptet Rent 
Særforbund. I dette ligger det at særfor-
bund og Antidoping Norge signerer en 
avtale og utvikler en felles handlingsplan. 
Ved utgangen av 2012 var følgende sær-
forbund sertifisert som rene særforbund: 
Norges Styrkeløftforbund, Norges Fot-

ballforbund og Norges Volleyballforbund. 
Flere andre særforbund er i sluttfasen for 
å bli et Rent Særforbund.

     ren Utøver. E-læringsprogrammet Ren 
Utøver er utviklet av Antidoping Norge i 
samarbeid med selskapet Trans-
form Learning og 
ble lansert i 2009. 
Stadig flere særfor-
bund stiller krav om 
gjennomføring av dette 
programmet overfor 
sine utøvere og ledere. 
I løpet av 2012 ble programmet benyttet 
av i overkant av 2000 brukere, og pro-
grammet har totalt sett hatt nesten 7000 
norske brukere siden lanseringen i 2009. 
Internasjonalt er programmet tatt i bruk 
av nærmere 20 organisasjoner og ved 
utgangen av året nærmet det seg nesten 
40 000 brukere på verdensbasis.

I starten av 2012 fikk programmet tre nye 
moduler, slik at det totale antallet nå er 
tolv. De nye modulene er to etikkcase og 
en video som frontes av Claus Lundekvam 
og handler om rus. Videoen med Lunde- 

rent samarbeid: General- 
sekretær i volleyballforbundet, 
Kristian Gjerstadberget, sammen 
med Anders Solheim.

ny Case:  
Tre ny Ren Utøver-case  
ble rullet ut i 2012.

 
131 nye rent idrettslag.

145 foredrag i norsk idrett.

2000 brukere av e-læringsprogrammet 
ren Utøver.

700 brukere av ren skole.

tre nye ren Utøver-case: to etikkcase 
og en case med fokus på rus.

tre forbund registrert som rent  
særforbund.

FaKta

http://www.renutover.no/
http://www.renutover.no/
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kvam ble lansert i forbindelse med fot-
ballsatsingen på La Manga i februar og 
åpnet pressekonferansen da Antidoping 
Norge sammen med NFF, NISO og  
Idrettens Helsesenter inviterte til kick-off 
for en styrket satsing mot rus, doping og 
annen avhengighet i mars.

     rent idrettslag. Rent Idrettslag er et 
samarbeid mellom Norges idrettsforbund 
og Antidoping Norge der styre og ledelse i 

norske idrettslag utfordres til å lage en 
egen antidopingpolicy.  

I 2012 ble 131 nye 
lag registrert som 

Rent Idrettslag, slik 
at det ved utgangen 

av året var 591 rene 
idrettslag. 

Vi opplever at særforbund og kretsledd 
er pådrivere for at flere lag skal gjennom 
programmet. Etter tre år utgår serti-
fiseringen som Rent Idrettslag. Det har 
derfor gjennom året også vært et fokus å 
få flest mulig lag til å resertifisere seg.

    

     ren skole. Skole- 
portalen er en videre- 
utvikling av e-lærings- 
programmet Ren 
Utøver, med egne 
undervisningsplaner, 
elevoppgaver og presentasjoner.  
Programmet er særlig tilpasset vid-
eregående skoler. I 2012 ble e-læringen på 
denne siden brukt av nærmere 700 person-
er, slik at ved utgangen av året hadde i over-
kant av 1600 personer brukt programmet.

Ren Skole er en del av satsingen Anti- 
doping Norge har mot skoler. I 2012 ble 
det gjennomført 20 foredrag på  
videregående skoler med idrettslinjer/
toppidrett. Sju toppidrettsgymnas har 
også hatt besøk. 

I Sør-Trøndelag har stiftelsen siden 
sommeren 2011 drevet et pilotprosjekt 
i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkes-
kommune. Her er det ansatt en prosjekt- 
leder i en 40 prosents stilling. Ren Skole 
inngår som en del av dette prosjektet. Les 
mer om dette prosjektet under kapittel om 
helse- og samfunnsproblem.

stand: På Norway Cup.

«r» pÅ ryggen:  
Flere idrettslag spiller med  

R-logoen på drakta.

http://www.rentidrettslag.no/
http://www.renskole.no/
renskole.no
http://www.antidoping.no/internett/forebygging/stand/
http://www.rentidrettslag.no/
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     idrettskretser. Antidoping Norge  
mener idrettskretsene kan spille en viktig 
rolle for å nå ut med antidopingarbeidet 
i norsk idrett. Sammen med Norges 
idrettsforbund er det tatt et initiativ for  
å styrke samarbeidet mellom Anti- 
doping Norge og idrettskretsene for å 
videreutvikle antidopingarbeidet i landets 
idrettskretser. Her er det innledet en god 
dialog med flere kretser.

     medisinsk personell. Antidoping 
Norge arrangerer seminar for medisinsk 
støttepersonell. Seminaret er obliga-
torisk for leger og fysioterapeuter som 
vil bli autorisert som Idrettslege (NIMF) 
og som Idrettsfysioterapeut (FFI). I 2012 
ble dette arrangert i Tromsø med 28  
deltakere, hovedsakelig leger. 

     Ærlig talt. Det er i løpet av 2012  
nedlagt et betydelig arbeid i en ny hold-
ningskampanje, som har fått navnet 
«ærlig talt». Satsingen vil være sentral i 
organisasjonens 10-årsmarkering i 2013. 
Det bærende elementet i kampanjen er 
nære, ektefølte og personlige historier fra 
personer som har følt dopingproblema-
tikken direkte eller indirekte på kroppen. 
Historiene skal tas ut gjennom et lekkert 
magasin, brosjyrer, markedsmateriell, 
videoer og et eget foredragskonsept. 
Norges idrettsforbund er med som en 
samarbeidspartner, og kampanjen er klar 
til lansering i forbindelse med Idretts- 
gallaen på Hamar i januar 2013.  

Kampanjemagasinets forside 

ny satsing: NISO, NFF,  
Idrettens Helsesenter og Anti-

doping Norge – felles satsing mot 
doping, rus og annen avhengighet.

rent sÆrforbUnd: Morten Novum,  
president i Norges Styrkeløftforbund.

renskole.no
http://antidopingnett.skryt.no/internett/nyhetsarkiv/styrkeloft-vil-bli-rent-saerforbund/
avhengighet.net
http://www.renidrett.no/
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FRODE ESTIL
«OL-gullet kom i
posten etter to år»

MADS KAGGESTAD
«Jeg hadde ikke sjans,
de syklet altfor fort»

ANNE KATRINE AAS
«Jobber for at de rene
skal få som fortjent»  

MORTEN HEIERDAL
«Jeg merket ikke at
bolingen endret meg»

EN MORS KAMP
«Jeg håper jeg får
sønnen min tilbake»

 ANTIDOPING NORGE OG NORGES IDRETTSFORBUND 2013renidrett.no

Holdningskampanjen «Ærlig talt» er et samarbeid mellom Antidoping Norge og Norges idrettsforbund. Kampanjen, som inngår som en del av 
Antidoping Norges 10-årsmarkering i 2013, består av et magasin, brosjyrer, markedsmateriell, foredrag og kortfilmer. Ønsker du å benytte 

noe av dette i ditt nærmiljø, ta kontakt på post@antidoping.no eller les mer på renidrett.no. Følg kampanjen på facebook.no/renidrett. 

«Jeg tror på idéen om 
ren idrett. Å vinne på 

ærlig måte, ikke juks»
EIRIK VERÅS LARSEN 
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4. internasjonalt

Norge har lang tradisjon for å påvirke i det internasjonale antidopingarbeidet. 
Antidoping Norge har som ambisjon å fortsatt kunne være en pådriver, gjennom å 

utvikle antidopingprogram i betydningsfulle idrettsnasjoner og samarbeide tett med 
internasjonale særforbund som er viktige for norske idrettsinteresser.

FRODE ESTIL
«OL-gullet kom i
posten etter to år»

MADS KAGGESTAD
«Jeg hadde ikke sjans,
de syklet altfor fort»

ANNE KATRINE AAS
«Jobber for at de rene
skal få som fortjent»  

MORTEN HEIERDAL
«Jeg merket ikke at
bolingen endret meg»

EN MORS KAMP
«Jeg håper jeg får
sønnen min tilbake»

 ANTIDOPING NORGE OG NORGES IDRETTSFORBUND 2013renidrett.no

Holdningskampanjen «Ærlig talt» er et samarbeid mellom Antidoping Norge og Norges idrettsforbund. Kampanjen, som inngår som en del av 
Antidoping Norges 10-årsmarkering i 2013, består av et magasin, brosjyrer, markedsmateriell, foredrag og kortfilmer. Ønsker du å benytte 

noe av dette i ditt nærmiljø, ta kontakt på post@antidoping.no eller les mer på renidrett.no. Følg kampanjen på facebook.no/renidrett. 

«Jeg tror på idéen om 
ren idrett. Å vinne på 

ærlig måte, ikke juks»
EIRIK VERÅS LARSEN 



samarbeid med nasjonale antidopingbyrÅer

Antidoping Norge søker samarbeid 
med andre nasjonale særforbund, for 
å dele kunnskap og for å tilegne seg ny 
kunnskap. Stiftelsen har gjennom årene 
opparbeidet seg en solid posisjon og et 
bredt kontaktnett inn mot andre nasjonale 
antidopingorganisasjoner. Dette fører til 
at det løpende er en tett dialog med en 
rekke av disse søsterorganisasjonene,  
på ulike nivå.  

     russland-samarbeid. Antidoping 
Norge, RUSADA 
(Russland antidoping- 
byrå) og WADA 
(Verdens antidoping- 
byrå) har siden 2009 
samarbeidet for å 
utvikle antidopingarbeidet i Russ- 
land i henhold til World Anti-Doping 
Code (WADC). I 2012 ble en ny samar-
beidsavtale signert, som strekker seg ut 
2014. Antidoping Norges rolle i prosjektet 
er å dele kunnskap og erfaring, mens 

WADA skal påse at internasjonale regler 
og standarder innlemmes og etterleves i 
programmet.

Det er i løpet av året avholdt tre prosjekt- 
møter. Det har i møtene vært et særlig 
fokus på utvikling av et helhetlig anti- 
dopingprogram for internasjonale  
arrangementer og videreutvikling av  
arbeidet med undersøkelser og informa- 
sjonsinnhenting. I forbindelse med prosjekt- 
møtet i Moskva i desember ble det også 
avholdt et styringsgruppemøte, der IOC 
og russiske myndigheter var til stede.  
I dette møtet ble blant annet arbeidet 
fram mot OL i Sotsji diskutert.

     Kina-samarbeid.  
Antidoping Norge 
har hatt et langvarig 
samarbeid med 
Kinas antidoping- 
organisasjon,  
CHINADA. Det har vært avholdt to møter 
mellom organisasjonene i 2012. CHINADA 
har uttrykt interesse for Antidoping Norges 
forebyggende arbeid, spesielt knyttet til 
foredrag og foredragsholdergruppen. «Vi skal påvirke  

utviklingen av det  
internasjonale  
antidopingarbeidet.»
strategiplanen 2012-2015

http://www.rusada.ru/en
http://chinada.cn/en/
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     ny satsing i Kenya. CHINADA og  
Antidoping Norge er i dialog om et felles 
pilotprosjekt for å styrke en antidoping- 
organisasjon i Kenya. Begge organisa- 
sjoner er enige om at dette prosjektet bør 
gjennomføres i samarbeid med WADA. 
Det har gjennom året vært flere samtaler 
med WADA om dette, blant annet ble det 
arrangert et møte i Cape Town der to repre- 
sentanter fra Antidoping Norge deltok.

     tyskland-kontakt. I 2012 har det vært 
god kontakt med Tysklands nasjonale an-
tidopingorganisasjon (NADA). De var  
på besøk i Oslo i juni, og Antidoping Norge 
var på en gjenvisitt i Bonn med tre  
personer i oktober. Norges laboratorium 
for dopinganalyse deltok på møtene både 
i Norge og Tyskland.

     nordisk samarbeid. De nordiske landene 
ser det som nyttig å ha et strategisk sam- 
arbeid. Samarbeidet reguleres gjennom 
en egen samarbeidsavtale og inneholder 
utveksling av kunnskap og felles prosjekter. 
I 2012 ble det enighet om en ny gjensidig 
testavtale blant nordiske land. Opprettelsen 
av en nordisk ”Athlete Management Pass-

mars (lausanne)  
Europarådets Advisory Group on Compliance 
Antidoping Norge presenterte en rapport om informasjons- 
og forebyggingsprogrammet, utført av IRIS (International 
Research Institute of Stavanger). Rapporten ble gjort som 
følge av besøk fra Europarådet noen år tidligere.  
mars (lausanne)  
iNADO-møte  
Randi Gustad valgt inn som styremedlem i iNADO. 
mars (lausanne)  
WADA-symposium

mai (lausanne)  
WADAs blodprofilmøte 
mai (strasbourg)  
Monitoring Group i Europarådet og CAHAMA- 
møte. Deltok sammen med Kulturdepartementet.  
mai (stockholm)  
Nordisk møte 
Revisjon av WADA-koden var et sentralt tema. WADA deltok.

juli (paris)  
Europarådets T-DO Advisory Group on Legal Issues. Hov-
edtema var revisjonen av WADA-koden. 
juli (brugge)  
ECSS (European College of Sports Science) – idretts-
vitenskapskongress

august (london)  
iNADO-møte
august (london)  
IADA-møte
august (london)  
Olympiske leker/paralympiske leker.  
Åtte av Antidoping Norges kontrollører var del av kontrollør-
korpset i OL/paralympics. Daglig leder i Antidoping Norge 
var leder av WADAs observatørkorps under de paralympiske 
lekene.

sept. (stockholm) 
”Doping as a public health issue” 
Styret og ledergruppe deltok på et internasjonalt symposium i 
forbindelse med 80-årsdagen til professor Arne Ljunqqvist.
 
oktober (atlanta) 
USADAs årlige forskningskongress

internasjonal representasjon i 2012

KENYA NESTE? Samtaler om 
mulig prosjekt i Kenya.

symposiUm: 
«Doping as a public health issue» 
ble arrangert i Stockholm.
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sentral i etablering av ny sammenslut-
ning for nasjonale antidopingorgani-
sasjoner, inado.

signert avtale om videreføring av sa-
marbeidet med rUsada.

dialog om pilotprosjekt i Kenya.

deltok med åtte kontrollører i ol/
paralympics i london.

leder av Wadas observatørkorps 
under paralympics i london.

FaKta

port Unit” (APMU) har også blitt diskutert. 
Partene er enige om å opprette en nordisk 
APMU i Oslo. Målet er å ha en slik enhet i 
drift i løpet av 2013.

     opprettelse av ny paraplyorganisasjon. 
Institute for National Anti-Doping  
Organizations (iNADO) ble opprettet i 
mars 2012, med Antidoping Norge som 
én av stifterne. iNADO ønsker å være et 
felles talerør for de nasjonale antidoping- 
organisasjonene i det internasjonale  
antidopingarbeidet.  

samling i bonn: Delegasjon fra 
Antidoping Norge på besøk hos 
Tysklands antidopingbyrå.

http://inado.org/
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syKKel: Det internasjonale 
sykkelforbundet (UCI) stilte på 

pressemøte i Oslo.

samarbeid med internasjonale sÆrforbUnd

Antidoping Norge er svært opptatt av å et 
samarbeide med både internasjonale og 
nasjonale særforbund. Det er en nøkkel 
for å styrke antidopingarbeidet. Antidoping 
Norge søker derfor å opprette formelle  
samarbeid med de internasjonale sær- 
forbundene som vi mener det er hensikts-
messig å samarbeide med. Et viktig sam- 
arbeidsområde er utveksling og deling av 
informasjon knyttet til testvirksomheten. 

Mot slutten av året ble et utkast til avtale 
diskutert med UCI (sykling) og ISU 
(skøyter). Begge disse særforbundene 
stiller seg positive til et samarbeid.  
Det er videre opprettet en god dialog  
med følgende særforbund: IAAF  
(friidrett), FISA (roing), FINA (svømming) 
og FIS (ski).
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I år har stiftelsen deltatt aktivt i hørings-
prosessene for det reviderte interna- 
sjonale regelverket, World Anti-Doping 
Code (WADC). Det nye regelverket skal 
vedtas i slutten av 2013, og skal tre i kraft 
fra 1. januar 2015.

I høringssvarene til WADA har Antidoping 
Norge blant annet fokusert på: 
• Behovet for uavhengige kontrollorganer  
 i antidopingarbeidet.
• Vektlegge å beskytte utøvers helse som  
 en vesentlig grunn for arbeidet.
• Opprettholde dagens kriterier for å   
 sette et stoff på dopinglista.
• Behov for uavhengige domsinstanser  
 og uavhengige beslutningsorgan i  
 meldepliktsaker.
• Redusere minstestraffen for brudd på  
 meldeplikten fra ett år til seks måneder.
• 3 advarsler i løpet av 12 istedenfor 18  
 måneder utgjør brudd på meldeplikten.
• 4 års strafferamme for brudd på  
 dopingbestemmelsene.
• WADA styrker sin tilsynsrolle WADAs  
 tilsynsrolle.  

I arbeidet med revideringen ble det  
etablert en gruppe bestående av  
representanter fra NIF, KUD og  
Antidoping Norge. Gruppen har diskutert 
problemstillinger knyttet til praktisering 
 og erfaring med WADAs regelverk. 
Utøverkomiteen, særforbund og Norges 
laboratorium for dopinganalyse har blitt 
forespurt om å gi innspill til hørings- 
uttalelsen.

samarbeid med Wada

ol-tropp: 
Noen av Antidoping Norges 

kontrollører på plass i London.
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5. doping som Helse-  
og samfUnnsproblem

Antidoping Norge har over tid uttrykt bekymring knyttet til bruk av dopingmidler blant 
unge nordmenn. Nettverket som er avslørt av politiet i Sør-Trøndelag i 2012 bekrefter at 
dopingmisbruk er et betydelig problem i Norge. Med en ny stortingsmelding om rus, der 
det tydelig pekes på utfordringen, er det grunn til å tro at problemet vil få økt prioritet.  



Antidoping Norge har gradvis styrket sitt 
arbeid med doping som helse- og sam-
funnsproblem. Den nye strategiplanen og 
visjonen understreker at stiftelsen ikke 
bare ønsker å jobbe for en ren idrett, men 
også et dopingfritt samfunn. 

Det er et stort behov for å intensivere og 
løfte fram det forebyggende antidoping-
arbeidet i samfunnet generelt, og blant 
unge spesielt, for å nå ut med kunnskap 
og informasjon rundt skadevirkningene 
ved bruk av doping. 

Antidoping Norge er overbevist om at en 
mobilisering mot doping må angripes 
med en tverrfaglig tilnærming og med  
en innsats både mot unge mennesker  
direkte, men også ved å heve kunn- 
skapen og bevisstheten blant yrkes- 
grupper som møter ungdom i 
risikosonen. Stiftelsen tror at den 
kunnskapen som er opparbeidet  
gjennom mange års antidopingarbeid i 

idretten har stor overføringsverdi til  
antidopingarbeid i ungdomsmiljøer.

     rent senter. Det nye antidoping- 
programmet for treningssentre ble 
lansert høsten 2011. 
Gjennom året har sta-
dig flere senter tegnet 
avtale og ved utgangen 
av året var 220 senter 
en del av Rent  
Senter-programmet.

Det nye programmet 
har et økt fokus på 
kunnskapsheving 
og bevisstgjøring blant senterets 
ansatte. I 2012 ble det tatt 10 dopingprøver 
på treningssentre. Fire av disse prøvene var 
positive.

     ren skole. Høsten 2011 ble det igang- 
satt et toårig pilotprosjekt blant videre- 
gående skoler i Sør-Trøndelag. Prosjektet 
blir gjennomført i et samarbeid mellom 
Sør-Trøndelag fylkeskommune og Anti-
doping Norge, med en 50-50-finansiering  

 av en prosjekt- 
leder i 40 
prosent stilling. 
Ved utgangen 

doping som Helse- og samfUnnsproblem

«Vi skal forebygge  
doping som helse-  
og samfunnsproblem.»
strategiplanen 2012-2015

http://rentsenter.no/
rentsenter.no
http://www.renskole.no/
http://rentsenter.no/
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av 2012 var ti av 22 skoler besøkt. Som 
del av prosjektet er det utviklet et solid 
evalueringsverktøy av prosjektet. Dette er 
utarbeidet av IRIS (International Research 
Institute of Stavanger) og består av en 
for- og etterundersøkelse. Det er des-
suten utviklet en informasjonsfolder om 
prosjektet. 

Flere andre fylkeskommuner har vist 
interesse for prosjektet i Sør-Trøndelag. 
Det er innledet dialog både med Vestfold 
fylkeskommune og Hordaland fylkes- 
kommune om tilsvarende opplegg. 

     etablering av kunnskapsnettverk.  
Antidoping Norge har siden 2010 fått 
midler fra Helsedirektoratet til å opprette 
og drifte lokale forebyggende antidoping-
nettverk i Norge for å bekjempe doping i 
ungdomsmiljøer. Ideen bak det fri- 
villige nettverket har vært å samle lærere, 
helsesøstre, politifolk, idrettstrenere, 
ungdomsarbeidere og andre som jobber 
med ungdom i risikosonen, for å styrke 
kunnskapen om doping og skape en felles 
lokalt plattform for det forebyggende  
antidopingarbeidet. Vi ser at dopingmis-

bruk er et sammensatt og mangesidig 
problem som må møtes med en koordinert 
og helhetlig innsats.

Med støtte på 1,1 millioner kroner fra 
Helsedirektoratet er det i løpet av 2012 
gjennomført fire fagseminarer og 15 
nettverkssamlinger. Fagseminarene er 
arrangert i Trondheim, Skien og Hauge-
sund, samt et fellesseminar i Oslo med 
omtrent 150 deltakere. 

Det er i 2012 etablert tre nye nettverk, 
slik at det totalt nå er opprettet elleve  
regionale kunnskapsnettverk. 300  
personer med ulik og relevant yrkes- 
bakgrunn er med som lokale ressurser. 

I kjølvannet av seminarer og samlinger 
oppleves forskjellige lokale initiativ slik at 
alle nettverkene har sin egenart. Det kan 

foredrag: Ditlev Traasdahl Madsen 
deltok på fagseminar i Trondheim.

 
45 nye treningssenter har signert ny 
rent senter-avtale.

10 dopingprøver på treningssentre.

besøkt 10 av 22 videregående skoler  
i sør-trøndelag.

fire fagseminarer og 15 nettverks-
samlinger med støtte fra Helse- 
direktoratet.

300 lokale ressurspersoner er  
tilknyttet 11 nettverk.

FaKta

http://rentsenter.no/
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for eksempel være dialog med  
Psykiatrisk ungdomsteam som i Trond-
heim eller samling for treningssentre 
som i Haugesund. Flere steder har det 
vært aktivitet i samarbeid med lokale 
idrettslag og idrettsråd. Tilbakemelding-
er etter fagseminarer og nettverksdel-
takelse forteller at det er et stort behov 
for kunnskap og erfaringsutveksling.

     samarbeid med myndighetsorgan. 
Antidoping Norge har siden 2005 drevet et 
nasjonalt nettverk for antidopingarbeid. 
Her samles ulike aktører som på for- 
skjellige måter berøres av doping- 
problemet i sitt daglige virke. KRIPOS, 
Politidirektoratet, Forsvaret, Norges labo-
ratorium for dopinganalyse,  
Dopingtelefonen og Statens legemiddel- 
verk er blant dem som deltar. Hensikten 
med nettverket er å dele relevant infor-
masjon på tvers av organisasjonene.  

Rett før jul ble det signert en samarbeids- 
avtale mellom Antidoping Norge og Toll- 
og avgiftsetaten. Avtalens hovedformål 
er å dele kunnskap om dopingrelaterte 
temaer og bistå hverandre gjensidig med 

informasjon. Det er god dialog med  
Politidirektoratet om en tilsvarende  
samarbeidsavtale.

     avtaler med norske organisasjoner 
og institusjoner. Antidoping Norge inngår 
avtaler om oppdrag – i form av kontroller 
og foredrag – med ulike norske institu- 
sjoner og organisasjoner. Fengsel,  
videregående skoler, helsestasjonst-
jeneste og SLT-grupper er et utvalg av 
stedene der Antidoping Norge har vært  
til stede med foredrag.

ViKtig aVtale: Finansminister Sigbjørn Johnsen 
var til stede da Toll- og avgiftsetaten og Antidoping 

Norge signerte en samarbeidsavtale.
/ Foto: Terje Heiestad/Millimeterpress

forbUd: Regjeringen vil forby 
bruk av doping. 

pÅ timeplanen:  
Skolesatsing i Sør-Trøndelag.

se meg! Stortings- 
meldingen om rus som 
ble lagt fram i juni 2012 
pekte på en økt satsing 
mot dopingproblemet.

NYHETER 15
RINGERIKES BLAD - TORSDAG 16. FEBRUAR 2012

og-

Kampen mot dopingbruk 
blant ungdom har nådd 
skolen. Et pilotprosjekt i 
Sør-Trøndelag vekker opp-
sikt.

OSLO: – Dette er en unik satsing. Aldri før 
har antidoping blitt satt så systematisk på 
timeplanen i norsk skoleverk, sier Halvor 
Byfuglien, kommunikasjonsleder i Antido-
ping Norge.

Stiftelsen har gått sammen med Sør-Trøn-
delag fylkeskommune om satsingen. I løpet 
av den to-årige prosjektperioden 2011-13 
får alle 22 videregående skoler i fylket besøk 
av prosjektleder Stig Kammen, som er en-
gasjert i en 40 prosents stilling for å reise 
rundt og informere om konsekvensene av 
dopingbruk.

Viser interesse
– Vi har allerede høstet mange positive 

erfaringer. Elevene viser stort engasjement, 
og det er tydelig at dette er noe som opptar 
dem i deres liv. Vi merker også at folk uten-

for fylket er nysgjerrige på prosjektet. Vi har 
fått henvendelser fra flere andre fylkeskom-
muner, sier initiativtaker Karianne Oldernes 
Tung til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun er leder av fylkestingets opplærings-
komité, og var pådriver bak vedtaket i fyl-
kestinget i juni 2010 om å sette i gang pro-
sjektet.

– Jeg kjenner selv flere i mitt eget nær-
miljø som er blitt bitt av dop-basillen og 
som det har gått dårlig med, sier Ap-poli-
tikeren, som oppriktig brenner for temaet.

Enormt kroppsfokus
Antidopingprosjektet retter seg først og 

fremst mot skoleungdom utenom idretts-
fag.

– Det er nettopp der den mest uforsiktige 
bruken av ulike dopingmidler finner sted, 
sier Oldernes Tung, og fortsetter:

– Mens idrettsungdom doper seg for å 
prestere bedre, gjør ungdom utenfor den 
organiserte idretten det for å se bedre ut. 
Vår tids enorme kroppsfokus gjør at doping-
bruk øker farlig mye blant vanlig ungdom. 
Men kunnskapen om konsekvensene for 

egen helse er generelt liten. Mange ung-
dommer sperrer øynene opp når de blir 
fortalt om for eksempel leversvikt, hjerte-
infarkt, psykoser, depresjoner og økt ag-
gresjonsnivå. Det er også en klar sammen-
heng mellom bruk av anabole steroider i 
hverdagen og andre rusmidler i helga, en 
kombinasjon som bare forsterker faremo-
mentene.

Skolerer fagpersonell
Prosjektlederen opplever nesten alltid at 

det sitter brukere i salen. Han merker det 
på adferden, og som regel vet klassekame-
ratene også om det.

Han opplever dessuten at kunnskapen 
også er liten blant fagpersonell. Derfor blir 
skolens helsesøster og rådgiver koblet inn 
for å få råd om hvordan tilfeller kan opp-
dages og håndteres.

– Når det gjelder det siste, er åpenhet og 
ufarliggjøring viktige stikkord, fremholder 
Karianne Oldernes Tung, som akter å bru-
ke erfaringene fra prosjektet politisk til å 
argumentere for et generelt forbud mot 
bruk av dopingmidler. (ANB)

Kamp mot doping
OPPSIKT: Ap-politiker Karianne Oldernes Tung er opptatt av at dopingbruk blir betraktet som et samfunnsproblem, og tok initi-
ativet til et skoleprosjekt i Sør-Trøndelag som nå vekker oppsikt i det norske skoleverket.  Foto: Jon Wiik, ANB 

TEGUCIGALPA: Over 350 men-
nesker har mistet livet i en brann 
i et fengsel i Honduras, opplyser 
myndighetene i landet. 

De fleste av de omkomne skal 
ha vært innsatte i fengselet.  
- Det blir anslått at det er 357 
døde, sier Danelia Ferrera ved 
den honduranske riksadvoka-
tens kontor i hovedstaden Tegu-

cigalpa. Fengselet ligger i byen 
Comayagua omkring 75 kilome-
ter nord for hovedstaden og ble 
totalskadd i brannen. 

Honduranske medier melder 
at mange av fangene ble sittende 
innesperret på cellene. 

Noen av fangene skal ha klart 
å komme seg unna flammene 
ved å bryte seg gjennom taket, 

opplyser familiemedlemmer til 
det spanske nyhetsbyrået EFE. 
Noen skal også ha benyttet sjan-
sen til å flykte. 

 Det var minst 800 innsatte i 
fengselet, og det fryktes at man-
ge av dem la på flukt under bran-
nen. (ANB-NTB-Reuters-AFP)

Over 350 døde i fengselsbrann

OSLO: NSB stanser innfasingen 
av de nye Flirt-togsettene etter 
avsporingen på Vestfoldbanen i 
går. Testprogrammet for togene 
stanses umiddelbart. 
En 56 år gammel mann ble mode-
rat skadd i avsporingen mellom 
Tønsberg og Holmestrand, opply-
ser Ullevål sykehus i Oslo. Fire an-
dre i alderen 25-37 år ble sendt 
til Sykehuset i Vestfold. Skade-
omfanget betegnes som lett for 
to av dem, og uavklart for de to 
andre. Tilstanden til de fire var i 
går ettermiddag stabil. 
Avsporingen skjedde i forbindelse 
med prøvekjøring av ett av NSBs 
nye togsett av typen Flirt, som le-
veres av sveitsiske Stadler. 
- Etter et statusmøte har vi be-
stemt at testkjøringen ikke kan 
fortsette inntil vi har fått avklart 
hva som har skjedd. Hvis det viser 
seg at dette skyldtes togsettet, 
har testkjøringen fungert, sier 
kommunikasjonsrådgiver Håkon 
Myhre i NSB til NTB. 
NSB har kjøpt inn 50 tog av ty-
pen, og så langt er rundt ti av 
dem levert, opplyser Myhre. Han 
understreker at kundene skal 
kunne føle seg trygge den dagen 
de nye togsettene tas i bruk. 
(ANB-NTB)

Krekar nekter 
straffskyld
OSLO: Mulla Krekar nektet 
straffskyld da rettssaken mot 
ham startet i går. Han hevder han 
bare har redegjort for islams syn 
på problemstillinger han er blitt 
forelagt. 
Krekar - hvis egentlige navn er 
Najmuddin Faraj Ahmad - står til-
talt for å ha oppfordret til terro-
risme, blant annet gjennom selv-
mordsangrep i Irak og mot ame-
rikanske interesser og personell. 
Påtalemyndigheten mener dessu-
ten at uttalelsene Krekar kom 
med da han under et pressemøte 
ble spurt om utvisningssaken mot 
seg, var ulovlige trusler mot Stor-
tinget, norske myndigheter og 
Høyre-leder Erna Solberg. 
- Nei, jeg er ikke skyldig. Det jeg 
har sagt, vil jeg si igjen uten for-
andring, sa Krekar da han ble 
spurt om han erkjente straffskyld 
etter tiltalen. 
Ifølge advokat Brynjar Meling 
har Krekar kun gitt en slags reli-
giøs konsekvensanalyse og rede-
gjort for islams syn på problem-
stillinger han er blitt forelagt. 
Statsadvokat Marit Bakkevig er 
grunnleggende uenig i dette. Ut-
talelsene til Krekar er egnet til å 
skape alvorlig frykt i det norske 
samfunnet, mener hun. (ANB-
NTB)

Stanser testing 
av nye togsett

http://www.antidoping.no/internett/nyhetsarkiv/samarbeidsavtale-med-toll-og-avgiftsdirektoratet/
http://www.antidoping.no/internett/nyhetsarkiv/samarbeidsavtale-med-toll-og-avgiftsdirektoratet/
http://www.antidoping.no/internett/nyhetsarkiv/samarbeidsavtale-med-toll-og-avgiftsdirektoratet/
http://www.antidoping.no/internett/nyhetsarkiv/samarbeidsavtale-med-toll-og-avgiftsdirektoratet/
http://www.regjeringen.no/pages/37924944/PDFS/STM201120120030000DDDPDFS.pdf
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6. forskning og 
UtVikling

Antidoping Norge ønsker å være en kunnskapsorganisasjon og en foregangs- 
organisasjon, også når det gjelder forskning og utvikling. For å drive et  

effektivt antidopingarbeid, både når det gjelder forebyggende arbeid  
og kontrollarbeid, kreves en kunnskapsbasert tilnærming.



Av ressursgrunner ble forskning ned-
prioritert i 2012. På bakgrunn av mang-
lende økonomi ble det besluttet å ikke 
utlyse forskningsmidler. På sikt vil dette 
svekke er antidopingarbeidet og redusere 
muligheten til å være en pådriver og  
ledende på feltet.

     Utvikling av kontrollarbeidet.  
Antidoping Norge bygger sitt kontroll- 
program på en fysiologisk risikovurdering. 
Da Antidoping Norge første gang gjorde 
dette, var dette nybrottsarbeid. Vurderin-
gen har senere blitt brukt som en mal 
for mange antidopingorganisasjoner. Det 
er nå igangsatt et arbeid med å revidere 
denne risikovurderingen.

 Utvikling av det forebyggene arbeidet. 
Også det forebyggende arbeidet betinger 
en kunnskapsbasert tilnærming. For at 
informasjons- og verdiarbeidet skal være 
effektivt, må det være både målrettet,  
oppdatert og attraktivt. Antidoping 

Norge er opptatt av en kontinuerlig tilbake- 
melding på det som leveres. I forbindelse 
med foredrag legges det derfor opp til en 
evaluering av foredragene per e-post i 
etterkant av samlinger. 

De tilbakemeldingene som er mottatt i 
2012 (175 svar) viser at:

1. ca. 90 prosent er «svært fornøyd»  
 eller «fornøyd» med foredraget   
 totalt sett. 
2. ca. 80 prosent omtaler foredrags- 
 holderen som «kompetent» og   
 «flink til å formidle»
3. ca. 95 prosent svarer at de «i høy  
 grad» eller i «noen grad» har fått  
 mer kunnskap om doping

Til skoleprosjektet i Sør-Trøndelag, et 
pilotprosjekt som kjøres i samarbeid med 
fylkeskommunen i Sør-Trøndelag, har 
IRIS (International Research Institute of 
Stavanger) utviklet et sett med spørsmål 
som rettes til elevene både før og etter 
skolebesøkene som er en del av prosjektet. 
Denne for- og etterundersøkelsen er ut-
viklet for å måle kunnskapsnivå og effekt 
av undervisningen. 

 nytt forebyggende konsept. Herkules- 
prosjektet har vært et pilotprosjekt hvor 

forsKning og UtViKling

«Vi skal søke kunnskap  
som beskytter rene  
idrettsutøvere.»
strategiplanen 2012-2015
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det er sett på muligheten for et primær-
forebyggende tiltak i forhold til bruk 
av anabole steroider hos unge gutter. 
Prosjektet har blitt gjennomført som en 
intervensjon hvor det er gjennomført 
styrketrening, fysiske tester og foredrag 
for en gruppe gutter på 1. og 2. året fra en 
utvalgt videregående skole i Oslo. Det ble 
også valgt ut en kontrollskole som kun 
gjennomførte fysiske tester. Både inter-
vensjonsskolen og kontrollskolen fylte ut 
spørreskjema med spørsmål rettet mot 
holdninger til og kunnskap om anabole 
steroider og doping generelt både før og 
etter intervensjonsperioden. 

Prosjektet har vært et samarbeid mellom 
Antidoping Norge, Norges Styrkeløftfor-
bund, Norges idrettshøgskole og Uni-
versitet i Bergen. Antidoping Norge har 

primært hatt en koordinerende rolle i 
prosjektet, i tillegg til å bidra med  
rekruttering av aktuelle intervensjons-  
og kontrollgrupper. 

Det vil i første kvartal 2013 vurderes om 
prosjekt skal videreføres. 

 samarbeidspartner på kongress om 
styrketrening. Antidoping Norge sto som 
en av samarbeidspartnerne på den inter-
nasjonale kongressen om styrke- 
trening i Oslo i oktober. I forbindelse 
med kongressen arrangerte stiftelsen 
sammen med Norges idrettshøgskole et 
symposium om anabole steroider. Over 
100 personer møtte opp da nasjonale og 
internasjonale foredragsholdere holdt 
innlegg, både om doping i toppidretten og 
om doping som et folkehelseproblem.

tysK eKspert: Mario Thevis i aksjon 
under symposium om anabole steroider. 
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