
 

 

Protokoll fra styremøte 3-21 

  

 
Sted/tid:  Antidoping Norge, møterom Holmenkollen, 16. juni 2021 kl. 09.00-13.00 
 
Deltatt: Thorhild Widvey, Siri Hatlen, Erik Borge Skei, Vebjørn Rodal (via Teams), Kristin 

Grefberg og Thor-Arne Wullum 

Forfall: Ingen 
 

Fra administrasjonen deltok følgende på hele møtet: Anders Solheim og Mona Kristiansen. 
Følgende fra administrasjonen deltok på deler av møtet: Halvor H. Byfuglien (tom sak 28-21) 
Linda Olsen, Aksel Torgersen, Fredrik Lauritzen, Martin Lauesen, Marika Finseth og Anders 
Engen. 
 
Vedtakssaker: 25-21 til 26-21 
Orienteringssaker: 27-21 til 37-21 
  

 

Oppsummering 
Styret fikk tilsendt utkast til protokoll etter styremøte 2-21. Eventuelle kommentarer og innspill 
er inkludert i endelig protokoll. Protokollen er signert i AdminControl. 

Vedtak 
Styret har vedtatt og signert protokollen fra styremøte 2-21. 

 
 

Oppsummering 
Den 29. mai 2021 vedtok idrettstinget å avvikle forbudet mot simulert høyde. En bredt 
sammensatt gruppe skal nedsettes og utarbeide retningslinjer for bruk av metoden.  
 
Bruk av simulert høyde er ikke forbudt i henhold til WADAs regelverk. Det er allikevel forhold 
ved metoden som kan ha betydning for antidopingarbeidet. Utstrakt bruk av simulert høyde vil 
blant annet kunne komplisere arbeidet med biologiske profiler, og gjøre kontrollarbeidet mer 
kostbart gjennom behov for flere dopingprøver og tilleggsanalyser. Når simulert høyde nå skal 
tillates i Norge, er det viktig det utarbeides retningslinjer for bruk som bidrar til å gjøre disse 
ulempene håndterbare i et avdekkingsperspektiv. 
 
Vedtak 
Antidoping Norge (ADNO) tilskriver Norges Idrettsforbund og melder interesse for å delta i 
gruppen som skal utarbeide retningslinjer for bruk av simulert høyde blant norske utøvere.  
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ADNO går i dialog med den nordiske enheten for biologiske profiler for å innhente ytterligere 
erfaringer knyttet til deres blodprofilarbeid og avdekking av doping i forbindelse med bruk av 
simulert høyde. Dette vil danne grunnlag for ADNOs anbefalinger til Norges Idrettsforbund om 
hvordan simulert høyde bør benyttes for at det ikke skal gå utover kvaliteten på 
antidopingarbeidet.  
    
 
 
Neste møte: 13. september, kl. 09.00 – 13.00 
 
Møtet hevet kl. 12.40 
 
 
 

Oslo, 16. juni 2021   
 
 
 

  
 

 

    Thorhild Widvey 
        Styreleder 

 
 
 

Siri Beate Hatlen   Kristin Grefberg  Erik Borge Skei 
Nestleder 

 
 

  Styremedlem  Styremedlem 

Thor-Arne Wullum   Vebjørn Rodal  Anders Solheim 
Styremedlem   Styremedlem  Daglig leder 

 
 
Referent:  
Mona Kristiansen 


