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ETABLERING AV STIFTELSEN
ANTIDOPING NORGE
I 2002 ble det satt ned en arbeidsgruppe, med representanter
fra Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Kulturog
kirkedepa rtementet (KKD), for å forberede grunnlaget for en
egen stiftelse for antidopingarbeidet i Norge. Arbeidet resulte rte i
at KKD og NIF, heretter omtalt som stifterne, på et møte 8.mai
2003 ble enige om å etablere en egen stiftelse og utarbeidet et
mandat for denne stiftelsen under forutsetning av Idrettstingets
tilslutning.
Idrettstinget vedtok 31. mai / 1. juni 2003 endringer i NIFs lovverk
som gav Idrettsstyret anledning til å etablere stiftelsen
Antidoping Norge (ADN), med fullmakt til å ove rføre kontrollog
påtalekompetansen i dopingsaker til ADN. Det idrettspolitiske
vedtaket innebar at antidopingvirksomheten innenfor idretten
ble ove rfø rt til ADN.
Det ble holdt stiftelsesmøte 3. juni 2003. På dette møtet fastsatte
stifterne egne vedtekter for ADN. Videre undertegnet stifterne
og ADN egne avtaler som grunnlag for samarbeidet og for overføring av virksomheten fra NIF til ADN.
Stifterne utnevnte dette styret for ADN:
Jens Kristian Thune (utnevnt av KKD for en periode av 4 år)
Sverre Mæhlum (utnevnt av NIF for en periode av 4 år)
Kristin Berthelsen (utnevnt av NIF for en periode av 2 år)
Berit Westlie Bjerke (utnevnt av KKD for en periode av 2 år)
Senere har stifterne utnevnt disse varamedlemmene:
Gudmund Restad
Stine Lise Hattestad Bratsberg

Stiftelsen fastsetter nærmere bestemmelser for planlegging,
administrasjon og gjennomføring av dopingkontroller.
Stiftelsen skal også fastsette dopingliste over forbudte
stoffer gjeldende for NIF i tråd med i nternasjonale bestemmelser.
Stiftelsen har myndighet til å gi dispensasjon fra dopinglisten.
b) Stiftelsen skal gjennom egen påtalenemnd utøve påtalevirksomhet ove rfor NIFs domsorgan knyttet til brudd på NIFs
straffebestemmelser om doping.
c) Stiftelsen skal drive verdi-, i nformasjons- og forebyggende
virksomhet for å bekjempe doping. Dette omfatter bl.a.
utvikling av utdannings- og holdningsprogrammer som har
som formål å forebygge helseskader og fremme en
rettferdig idrettskonkurranse.
d) Stiftelsen skal selvstendig og i samarbeid med stifterne
drive virksomhet for å fremme internasjonalt samarbeid
knyt tet til bekjempelsen av doping innen organis e rt idrett.
Stiftelsen kan spesielt samarbeide med nasjonale og i nternasjonale idrettsorganisasjoner, World Anti-Doping Agency
og andre organisasjoner med ansvar for antidoping.
Stiftelsen kan gi råd og bistand til land som ikke har
etablert kvalifiserte strukturer for antidopingarbeid.
e) Stiftelsen skal bidra til forskningsvirksomhet knyttet til
virksomhetens formål.
f) Stiftelsen kan gi innspill til NIFs praktisering av sitt verdi
grunnlag blant NIFs organisasjonsledd og medlemmer.
Stiftelsen kan på uavhengig grunnlag fremme synspunkter,
bevisstgjøring og debatt om idrettens grunnverdier og aktuelle
verdidilemmaer.

Stifterne har oppnevnt Deloitte & Touche som revisor.
Av vedtektene går det fram at ADN skal bekjempe doping ved
å arbeide for en ærlig og dopingfri idrett. ADN har som formål
å drive allmennyttig virksomhet. ADN har ikke økonomisk vinning
som formål.

g) Stiftelsen kan bistå andre rettssubjekter enn NIF med å
bekjempe doping. Denne del av virksomheten skal minst
være selvfinansierende, med unntak av enkelte nærmere
avgrensede oppgaver med sikte på å støtte WADA og å
drive rådgivning og bistand til land som i kke har etablert
kvalifiserte strukturer for antidopingarbeid.

ADN er opprettet for å sikre at kontroll- og påtalevirksomheten
i dopingsaker organiseres uavhengig av Norges Idrettsforbund
og Olympiske Komité (NIF) og staten.

ÅRSBERETNING 2003 FRA STYRET

ADN skal i medhold av Norges Idrettsforbund og Olympiske
Komités (NIFs) lovverk og på grunnlag av avtalen mellom NIF
og stiftelsen arbeide for formålet blant alle NIFs organisasjonsledd og medlemmer.
ADN skal drive følgende virksomhet:
a) Stiftelsen skal drive kontrollvirksomhet, herunder fastsette
tid og sted for dopingkontroller. Dopingkontrollene kan
foretas med og uten fo rvarsel, i og utenfor konkurranser.
Stiftelsen skal gjennomføre nødvendig innhenting av
faktiske opplysninger for å påvise brudd på NIFs straffebestemmelser knyttet til doping.

ADN gjennomførte konstituerende styremøte 3. juni 2003.
Styret konstituerte seg selv, med denne sammensetningen:
Leder
Jens Kristian Thune
Nestleder
Kristin Berthelsen
Styremedlem Sverre Mæhlum
Styremedlem Berit Westlie Bjerke
Anders Solheim ble ansatt som daglig leder.
Styret opprettet senere en egen påtalenemnd:
Leder Anstein Gjengedal

Stiftelsen kan i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale
organisasjoner foreta dopingkontroller av utøvere uten medlemskap i NIF.
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Inggard Lereim
Mette Krogh

Påtalenemnda har utpekt advokat Niels R. Kiær som prosessfu l lmektig.
Styret opprettet senere også en egen medisinsk fagkomité:
Leder
Sverre Mæhlum
Medlem
Cecilie Røe
Medlem
Egil Haug
Medlem
Pål Zeiner
Styret søkte depa rtementet for andre halvår 2003 om
9 904 000 kroner til etablering og drift. Depa rtementet tildelte
ADN 9 000 000 kroner. I tillegg fikk ADN ove rfø rt 495 000 kroner
av ubrukte statlige midler fra drift av Avdeling for etikk og
antidoping.
ADN er registre rt i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 985 833 362.
Styret har det første halvåret konsentre rt seg om å få etablert
ADN på en tilfredsstillende måte. Særlig viktig har det væ rt å
videreføre eksisterende avtaler innenfor antidopingarbeidet og
å inngå nye avtaler som er nødvendige for driften av egen virksomhet. Styret ser det oppstartede arbeidet med å etablere en
strategi- og virksomhetsplan for virksomheten som en framtidig
ledetråd for utviklingen av organisasjonen.
Styret er tilfreds med at ADN som den første antidopingorganisasjonen i verden har sertifisert antidopingarbeidet i henhold
til ISO-9001:2000 og World Anti-Doping Code.
Kontrollvirksomheten, i nformasjonsarbeidet og det forebyggende
arbeidet er videreført. Det er etablert egen hjemmeside
for ADN (www.antidoping.no).
Den internasjonale virksomheten har utgj o rt en stor del av
ADNs arbeidsoppgaver i 2003, og styret ønsker å følge utviklingen
og rollefordelingen i det i nternasjonale arbeidet tett i
2004. Sekretariatsfunksjonen i sammenslutningen av nasjonale
antidopingorganisasjoner (ANADO) og det bilaterale samarbeidet
med Kina er nye tiltak i det internasjonale arbeidet.
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Styret har satt i gang et eget blodprofilprosjekt, og det er
gjennomfø rt enklere utredningsoppgaver. Styret ser det som en
sentral oppgave å videreutvikle forskningsvirksomheten.
Styret ønsker, ved hjelp av midler som hentes inn i tillegg til
bevilgningene fra KKD, å utvikle virksomheten slik at også
bekjempelse av doping blant ungdom og i treningsmiljøer utenfor idretten utgjør en del av ADNs arbeidsområde. Styret har derfor tatt kontakt både med sosialministeren og justisministeren
med sikte på å få også disse depa rtementene til å bli sentrale
bidragsytere i bekjempelsen av doping.
Styret mener at stiftelsens formål er ivaret a t t.

ØKONOMISK BERETNING
Regnskapet for ADN viser et overskudd for 2003 på 1 671 814
kroner.
Det er foretatt avsetninger på 1 445 000 kroner til å dekke
planlagte og igangsatte tiltak i forbindelse med etableringen av
ADN. Egenkapitalen var på oppstartstidspunktet 1 million kroner.
Årets overskudd per 31.12.03 tillegges egenkapitalen, som
da blir 2 671 814 kroner.
ADN hadde ved avslutningen av året 12 ansatte, fordelt på helog
deltid, herav 4 menn og 8 kvinner. Styret mener derfor likestillingskravet er o p p fylt. 2,5 stillinger har væ rt finansiert
gjennom eksterne prosjekter. I tillegg hadde ADN ved avslutningen av året 62 engas j e rte dopingkontrollører og 6 engas j e rte
foredragsholdere. Lønn til daglig leder fremgår av notene til
regnskapet. Det samme gjelder revisor. Sykefraværet i ADN var
på 7 arbeidsdager.
ADNs virksomhet er basert på offentlige tilskudd. Tilskuddet
for 2004 er kjent. Det er derfor ingen usikkerhet om den fortsatte
driften, og regnskapet er avgitt under denne forutsetning.
Det fysiske arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. ADN forurenser
ikke det ytre miljøet.
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ADMINISTRASJON OG DRIFT

Det er inngått en egen IT-avtale med NIF-IT om både etablering
og drift av telefoni og IT-løsninger. Datatilsynet har gitt konsesjon
til ADN for behandling av personopplysninger. Det er sign e rt
avtale med N3Sp o rt om etablering og drift av hjemmeside.

Implementeringen av WADAs nye regelverk innebærer en økt
administrativ byrde. Utøverinformasjon, oppdatering av status i
dopingsaker og fritakssøknader skal distribueres til andre i nstanser, fo rtrinnsvis på engelsk eller fransk. For eksempel vil behandling av søknader om fritak etter hve rt som dopinglisten blir utvidet, og forbudet mot alkohol i enkeltidretter, kreve ytterligere
administrative ressurser. En egen medisinsk ansvarlig og webredaktør har styrket administrasjonen. Særlig nyttig har det væ rt å
ha tilgang til medisinsk fagkunnskap i nternt.

Som en del av overgangsordningen etter utskillelsen fra NIF har
Idrettens regnskapskontor fø rt regnskapene for ADN i 2003. Nytt
regnskapskontor, Gestor AS, er engas j e rt fra 1. januar 2004.

ADN oppfatter samarbeidet med både idrettsbevegelsen og
depa rtementet som svært godt. Dette er særlig viktig for utførelsen av virksomheten.

ADN har inngått leiekontrakt med AS Ullevål Stadion og flyttet inn
i egne lokaler 15. september 2003.

ADN har tegnet obligatoriske yrkesskade- og kont o rforsikringer i
Storebrand og I f. Avtale om pensjonsforsikring, inkl u d e rt
AFPordning, er inngått med Statens Pensjonskasse. Det var tegnet en ansvarsforsikring for internasjonale dopingkontroller
gjennom WADA med meglerfirmaet Marsh, avdeling Paris (for
WADA «out of competition»-prøver). Norwegian Broker AS har
forhandlet fram ny forsikringsavtale for kontrollvirksomheten
gjeldende fra 1. januar 2004. Denne forsikringen er tegnet med If.
Det er inngått sikkerhetsavtale med Securitas.
ADN har utviklet og tatt i bruk egen logo.

Personell

Disse har væ rt ansatt i perioden:
Anders Solheim, daglig leder, fast ansatt
Petter Riiser, personal- og administrasjonsleder, fast ansatt
Anne Cappelen, kvalitetsleder, fast ansatt
Linbjørg Stølan, fagkonsulent dopingkontroller, fast ansatt
Gunnvor Aase Hole, fagkonsulent info. og forebygging, fast ansatt
Hege Otterstad, konsulent dopingkontroller, fast ansatt
Anne Engelstad, administrasjonskonsulent, fast ansatt
Hilde Bjerkholt Jenssen, webredaktør, (60 %) fast ansatt
Per Wiik Johansen, medisinsk ansvarlig, (20 %) fast ansatt
Ida Hellerud, I nt. dopingkontrollkoordinator, midlertidig ansatt
Lars Os, Int. dopingkontrollkoordinator, midlertidig ansatt
Catherine Ordway, I nt. dopingkontrollkoordinator, (50 %) midlertidig ansatt
De ansatte har valgt Gunnvor Aase Hole som verneombud.

Vurdering

ADN har etablert og drevet antidopingvirksomheten i egne lokaler
og som egen organisasjon. Arbeidet med etableringen har væ rt
langt mer omfattende enn fo rventet, noe som også har påvirket
det øvrige arbeidet. Videre har forberedelsen til og gjennomføringen av månedlige styremøter krevd mye av organisasjonen.
Tidligere avtaler om drift av den operative virksomheten er reforhandlet, og nye avtaler om drift av administrasjonen er inngått.
Det har således væ rt ekstra behov for juridisk kompetanse i
denne perioden.
Den daglige administrasjonen av et eget rettssubjekt krever flere
administrative ressurser enn det som først ble ant a t t. Utvidelsen
av oppgaver og av administrasjonen har også stilt krav til omfordeling av arbeids o p pgaver internt. For eksempel har egen sentralbordfunksjon og det å ta seg av besøkende krevd ekstra personellressurser. Tidligere ble disse oppgavene håndte rt av NIF.

VERDIFORMIDLING, INFORMASJON
OG FOREBYGGENDE ARBEID
Videreutvikling av undervisningsopplegg

Det er utarbeidet et undervisningsopplegg som inkluderer foredrag om dopinglisten og om dopingkontrollen. Disse foredragene
vurderes og videreutvikles etter behov. Et undervisningsopplegg
om helsekonsekvenser og sosiale konsekvenser av dopingbruk er
påbegynt.

Kvalitetssystem for informasjon og forebygging

Det er utviklet egne prosedyrer for informasjon og forebyggende
virksomhet, som inngår i ADNs kvalitetssystem. Prosedyrene ble
ferdigstilt høsten 2003 og sertifisert i henhold til ISO 9001:2000
og World Anti-Doping Code. Prosedyrene legger et ensa rtet
grunnlag for informasjonsvirksomheten.

Foredragsholdere

Foredragsgruppen består av 6 personer som er skolert for å holde
antidopingforedrag i den organiserte idretten. Det er gjennomfø rt
et eget videreutviklingsseminar for foredragsholderne. I perioden
er det holdt 43 foredrag for ledere, trenere og utøvere. Særlig
topputøvere og deres støtteapparat har væ rt en viktig målgruppe.

Informasjon til potensielle topputøvere

ADN har i samarbeid med Toppidrettssenteret etablert et eget
«informasjonshjørne» på Toppidrettsenteret. Her finnes nødvendig
informasjon om antidopingvirksomheten lett tilgjengelig for
topputøverne. ADN sendte julehilsen med informasjonsmateriell
til utøvere med stipend fra Olympiatoppen. Dette tiltaket vil bidra
til å øke bevisstheten om hvor utøverne kan finne nødvendig
informasjon om antidoping.

Informasjonskampanje ved arrangementer

Vi har i perioden hatt ni stands. Eksempler på arrangementer er
Idrettsmedisinsk høstkongress, den i nternasjonale sandvolleyballkonkurransen (Beachworld Tour) i Stavanger og kurshelger i regi
av idrettskretsene.

Antidopingseminar

Det ble holdt et antidopingseminar for leger, fysioterapeuter og
annet støttepersonell i november, med 40 deltakere. Temaene var
blant annet dopinglisten, dopingkontrollen og nytt regelverk.
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Opptrykk av informasjonsmateriell

Utøvere og støttepersonell skal være kjent med hvor de kan finne
o p pdate rt og korrekt i nformasjon om antidopingvirksomheten.
Internettadressen til ADN har derfor fått en sentral plass på alt
materiell vi sender ut, for eksempel utøverhåndboka, informasjonsheftet «Ja til en ærlig idrett», t-skj o rter, nytt opplag av «Play
Fair»-plakater, mobilholdere, solhatter, penner, reflekser og juleko rt. Det er blitt sendt i nformasjonsmateriell til ca. 20 skoler, treningssenter og idrettshaller.

Markering av at ADN er eta b l e rt

Den offisielle åpningen av ADN ble marke rt 10. oktober 2003.
Åpningen ble ledet av styreleder Jens Kristian Thune og samlet
om lag 110 deltakere. Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad
Haugland og idrettspresident Kjell O. Kran holdt innlegg på
vegne av stifterne. Også direktør Rune Andersen (WADA), Egil
Haug (Aker universitetssykehus), Bente S kari (tidligere topputøver) og Anders Solheim (ADN) holdt innlegg. John Mendoza
(Australian Sp o rts Drug Agency) og Paul Melia (Canadian Centre
for Ethics in Sp o rt) holdt en ko rt hilsen. Åpningen bidro til god
profilering av ADN.

Møter med norske særforbund

Alle særforbund ble i nvite rt til møter høsten 2003, der temaene
var informasjon om stiftelsen Antidoping Norge og mandatet for
stiftelsen, nytt regelverk som følge av World Anti-Doping Code og
informasjon om det forebyggende arbeidet og om kontrollvirksomheten.

Annen statlig kontakt

Internettsider

Hensikten med internettsidene er å sikre at korrekt i nformasjon
om regelverket og antidopingarbeidet er tilgjengelig til enhver
tid. Nye nettsider ble lansert i desember. Det skal j evnlig presenteres nyheter på ADNs sider.

Pressen

I perioden oktober–desember ble det sendt ut 12 pressemeldinger fra ADN. De fleste av dem handlet om dopingsaker.
Gjennom pågående dopingsaker ble pressen gradvis oppmerksom på at ADN hadde ove rtatt kontroll- og påtalefunksjonen fra
NIF.

Vurdering

Den forebyggende virksomheten er styrket. Avgrensningen av
virkeområdet til å omfatte bare forebyggende antidopingarbeid
har gj o rt området enklere å håndtere. Innføring av ADNs kvalitetssystem også på dette området har bidratt til å strukturere
arbeidet ytterligere. En klarere definisjon av målgrupper og tilhørende virkemidler vil styrke arbeidet. Møtene med særforbundene har bidratt til å sikre en god dialog med den utøvende
delen av idretten. ADNs i nternettsider skal være vår viktigste
informasjonskanal. Vi har etablert begrepet ADN i mediene,
men mye kan fortsatt gjøres for å synliggjøre ADN.
Pågående dopingsaker har tydelig vist at det er et st o rt behov
for informasjon om det gjeldende regelverket. Den nyetablerte
foredragsholdergruppa og de nye i nternettsidene er svæ rt nyttige
virkemidler i dette arbeidet.

ADN har tatt kontakt både med sosialministeren og justisministeren med sikte på å få til et samarbeid i bekjempelsen av doping
blant ungdom og i treningsmiljøer.

Kvalitetsmål og tiltak
Aktivitet

Kvalitetsmål

Oppnåelse

Forebyggende antidopingarbeid skal være informativt og målrettet, slik at faktakunnska pe r og gode holdninger om antidoping blir bevisstgj ort.
Videreutvikle kvalitetssystemet til også å inkludere
forebyggende antidopingarbeid i henhold til ISO
9001:2000
Foredrag om antidoping til alle utøvere innenfor
Olympiatoppen

Oppnå sertifisering i henhold til ISO 9001:2000
også når det gjelder forebyggende antidopingarbeid
Alle utøvere innenfor Olympiatoppen skal ha
generell og god faktakunnskap om antidoping.

Foredrag innenfor alle risikoidretter i løpet av
sesongen 2003/2004, også trenere og støtteapparater
Holde 10 foredrag med info/fakta for andre topputøvere og støtteapparater

90 % av alle topputøvere, trenere og støtteapparater innenfor risikoidretter skal i løpet av to år ha
god faktakunnskap om antidoping.
60 % av alle topputøvere, trenere og støtteapparater i andre idretter skal ha god faktakunnskap om
antidoping.
Se ovenfor.

Arrangere et seminar for leger, fysioterapeuter og
andre i støtteapparatene
Holde 10 foredrag om holdninger for utøvere/ungdommer
Foredrag på NTG hvert år
Legge undervisningsopplegg om dopinglisten og
dopingkontrollen ut på Internett
Evaluering etter foredrag med spørsmål til deltakere om antidoping-spørsmål
Få en mer oversiktlig, enkel, målrettet og informativ internettside
Ha en internettside med et mål om antall treff (lett
å måle resultatet).
Ha stand på 5 store arrangementer i løpet av året
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Bevisstheten om og gode holdninger til antidoping
i aldersgruppen 15–18 år skal bedres i løpet av to
år.

Se ovenfor.
Dopinglisten skal være kjent for:
– 100 % av olympiatopputøvere
og utøvere innenfor risikoidretter
– 70 % av øvrige topputøvere
Bevisstheten og kunnskapene om antidoping i
idretten skal bedres.

ADN er resertifisert i henhold til ISO 9001:2000
også når det gjelder informasjon og forebyggende
antidopingarbeid.
Foredrag på Athen samling og på samling til støtteapparatet til særforbund. De er pålagt å informere om antidoping til sine utøvere.
ADN har avholdt foredrag for ishockey, styrkeløft,
vektløfting, langrenn og amerikansk fotball.
12 foredrag. Blandt annet for roere, NTG, orientering, trenere og ledere i idrettskretser, turn, trampett, svømming.
Seminar avholdt i november.
15 foredrag avholdt for bl.a videregående skoler,
idrettsfag, juniorsamlinger.
Foredrag på NTG Geilo. (NTG Bærum i mars)
Tilbud om foredrag er gått ut til alle NTG’er.
Undervisningsopplegg om dopingkontrollen ble
lagt ut på nettet. Dopinglista ble ikke lagt ut.
Evalueringsark ble gitt ut og samlet inn etter en
del foredrag.
Internettsidene er fornya. De er bedre og mer brukervennlig.

8 stand er avholdt.
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FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID

KONTROLLVIRKSOMHETEN

Blodprofilprosjektet

Dopingkontroller

Blodprofilprosjektet ble planlagt som et samarbeidsprosjekt
med Hormonlaboratoriet og Anti-Doping Danmark. Hensikten
er å innhente nærmere kunnskap om hvordan blodvariabler
endrer seg hos topputøvere som trener med ulik belastning og
i ulike miljøer. Prosjektet er godkjent av Regional etisk komité
for medisinsk forskningsetikk. Dette prosjektet er blitt noe forsinket.

Det er til sammen gjennomfø rt 2165 prøver, herav 1874 urinprøver og 289 blodprøver, i andre halvår 2003. Blodprøver er
gjennomført i fotball, friidrett, ski, orientering, padling, roing,
skiskyting, skøyter, svømming og triathlon.
Totalt har ADN gjennomfø rt 343 kontroller, med et gjennomsnitt
på 6 prøver per kontroll.

Kartlegging av oppfatningen av kontrollarbeid

Arbeidet med å kartlegge oppfatningen av kontrollarbeidet hos
aktive utøvere ble gjennomfø rt i 2003. Resultatet viser at utøvere
føler seg trygge på norske dopingkontroller og dopingkontrollører. De fleste vet at det finnes en egen internettside om
antidoping, men det syntes som om det var få utøvere som
besøkte disse sidene.

Kartlegging av hva som kjennetegner dopingsaker

Det er gjennomfø rt en kartlegging av hva som kjennetegner
dopingsaker fra 1998 til og med 2002. I oppsummeringen kommer det fram at det bare er menn som er dømt for brudd på
dopingbestemmelsene. Majoriteten har benyttet anabole steroider, og utestengelsesperioden har st o rt sett væ rt 2 år. Antall
positive prøver i perioden har variert mellom 0,1 og 0,8 % per
år. Antall prøver har økt i den samme perioden. Kartleggingen
vil fo rtsette, slik at tendenser over tid blir synlige.
Det er i tillegg arbeidet med en domssamling over dopingsaker,
som skal gjøres tilgjengelig for allmennheten. Den elektroniske
domssamlingen forventes å være etablert i begynnelsen av
2004.

Prøvene fordeler seg på følgende kategorier:
Type

Antall prøver

% trening

% konkurranse

NIF-medlemmer

1430

72

28

s æ rforbund

45

0

100

DFSC-kontroller

678

100

0

Andre

10

60

40

Oppdrag for

Vurdering

Forsinkelsen av Blodprofilprosjektet ser ikke ut til å få konsekvenser for gjennomføringen. Forsinkelsen skyldes behovet for
å klargjøre enkelte premisser ved prosjektplanen.
Den i nterne utredningen av kontrollvirksomheten viser at kontrollen er tilfredsstillende, men at informasjonen til utøverne
bør prioriteres høyere.
Ra p p o rten om kjennetegn ved positive dopingprøver gav et
godt bilde av de faktiske forholdene ved brudd på dopingbestemmelsene og kan brukes aktivt i virksomheten. Som en
følge av ra p p o rten er blant annet antallet konkurransekontroller
økt.

NIF-medlemmer

Det er gjennomfø rt 1430 prøver av NIF-medlemmer, herunder
1310 urinprøver og 120 blodprøver. Prøvene fordeler seg med 72
% på trening og 28 % i konkurranse.
Prøvetakingen innenfor de priorite rte idrettene er tilfredsstillende. Herunder nevnes spesielt friidrett, fotball, styrke l ø ft, ski,
vektløfting, skiskyting, roing, kamps p o rt, basketball og ishockey.
Prøvetakingen innenfor sykling og skøyteidrett er ikke til-freds-

Kvalitetsmål og tiltak
Aktivitet

Kvalitetsmål

Oppnåelse

Gjennomføre kontroller for blodprofilprosjektet i
samarbeid med Danmark
Planlegge og gjennomføre prosjekt om hva som
kjennetegner dopingprøver
Kartlegge om utøvere er fornøyd med dopingkontrollen

Kontrollene for blodprofilprosjektet skal gjennomføres etter tidsplanen og avtaleteksten i kontrakten
Samle faktakunnskap om utøvere som doper seg,
slik at planleggingen kan konsentreres bedre
Samle faktakunnskap om antidopingvirksomhet for
å kunne videreutvikle kvalitetssystemet

Ikke gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
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stillende, særlig når det gjelder treningskontroller. Det
skyldes pri m æ rt mangel på treningsopplysninger og lange
utenlandsopphold.
99,9 % av kontrollene er uanmeldte. Alle tips om brudd på
dopingbestemmelsene er fulgt opp. Det er tatt prøver av 80 %
av topputøvere som konkurrerer internasjonalt, med vekt på
risikoidretter. Det er tatt prøver av 70 % av utøvere som konku rrerer på nasjonalt toppnivå i risikoidretter.

Oppdrag for særforbund

Det er gjennomfø rt 45 prøver i forbindelse med arrangementer
i Norge.
Sandvolleyball (FIVB) (Internasjonalt stevne) – 18 prøver
Styrke l ø ft (EPF) 1 prøve på grunn av ny rekord
Sp o rtsdans (IDSF) (Internasjonalt stevne) – 9 prøver
Skøyteidrett (ISU) (World Cup-stevne) – 17 prøver

Drug Free Sports Consortium (DFSC)

På bakgrunn av avtale mellom DFSC og ADN er det gjennomfø rt
678 dopingprøver for DFSC uten forhåndsvarsel og utenfor
konkurranse, herav 81 prøver av norske toppidrettsutøvere.
Prøvene er gjennomfø rt i ulike deler av Europa og i Afrika.

Oppdrag fra andre

Det er tatt 4 prøver for Norsk Jockeyclub. ADN har tatt 6 prøver
av studenter ved Politihøgskolen. I tillegg er det holdt foredrag
for studenter.
ADN bistod det europeiske styrkeløftforbundet med gjennomføring av dopingkontroller i forbindelse med European Masters
Bench Press Championships i Vr_ac, Serbia og Montenegro.

Videreutvikling av dopingkontrollører

I september ble det holdt et eget seminar for dopingkontrollører,
der det nye regelverket var det sentrale temaet.
Det er rekrutte rt 3 nye dopingkontrollører i Bergen. Flere kontrollører har i løpet av året fått økt kompetanse ved å delta på
internasjonale kontroller og større mesterskap.

Analyse av dopingprøver

Urinprøvene analyseres ved Dopingseksjonen,
Hormonlaboratoriet, Aker universitetssykehus.
Hormonlaboratoriet er akkredite rt i henhold til gjeldende standarder. Blodprøvene analyseres ved Lovisenberg sykehus.
Resultatet fra blodprøvene meddeles Dopingseksjonen ved
Aker universitetssykehus for gjennomføring av eventuelle urinanalyser. Det ble utviklet en ny analysemetode for å avsløre
«designeresteroidet» THG. Laboratoriet fikk inkl u d e rt analysemetoden i sine rutiner i 2003. Siste halvår bad ADN om å få
reanalysert om lag 20 gamle prøver, med tanke på funn av
THG. Det ble ikke gj o rt noen positive funn.

Opprettholde og bearbeide kvalitetssystemet

ADN har viderefø rt sitt kvalitetssystem til å omfatte både kontrollvirksomheten og det forebyggende antidopingarbeidet.
Kvalitetssystemet tilfredsstiller kravene i ISO 9001:2000. ADN
gjennomfø rte i 2003 en oppfølgingsrevisjon innenfor sertifiseringsordningen. Sertifiseringen for dopingkontrollen er utvidet
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til også å tilfredsstille kravene i WADC og tilhørende internasjonale standarder. I tillegg ble kvalitetssystemet for forebyggende
tiltak inkludert i sert ifiseringen, dette også i samsvar med kravene i WADC.

Internrevisjoner

Det ble gjennomfø rt 4 interne revisjoner. Det er spesielt krav i
regelverket som bør innarbeides bedre.

Avviksrapporter

Avvik fra prosedyrer registreres fortløpende. Feil i utfyllingen av
skjemaer og manglende utøverinformasjon viser seg å være
den hyppigste årsaken til bomturer. Samarbeidet med utøverne
og særforbundene må bli tettere. Det er satt i verk kontrollrutiner
for å hindre feil i skjemaer.

Eksternrevisjoner

Det er gjennomfø rt en oppfølgingsrevisjon av Nemko
Ce rt ification. S e rt ifiseringen for dopingkontrollen er utvidet til å
tilfredsstille kravene i Word Anti-Doping Code og tilhørende
internasjonale standarder. Det nye sertifikatet dekker pri m æ rvirksomheten.

Medisinsk fagkomité

Den medisinske fagkomiteen har blant annet behandlet søknader
om fritak fra dopinglisten. Oversettelse, bearbeiding og
bekjentgjøring av WADAs dopingliste gjeldende fra 1. januar
2004 har væ rt et priorite rt område, herunder også nytt manuskript til Felleskatalogen. Komiteen har videre startet en drøfting
av hvordan det medisinsk forsknings- og utredningsarbeidet
kan drives på best mulig måte.

Brudd på dopingbestemmelsene
– saker for Påtalenemnden

For å få et helhetlig bilde av dopingsakene tar vi her med alle
fra 2003. 10 dopingsaker ble avsluttet i 2003. 6 av sakene ble
avsluttet i andre halvår. To utøvere ble frikjent, én sak ble henlagt, én utøver fikk påtaleunnlatelse, og seks utøvere ble utestengt i 2 år. Det er første gang at det foreligger dopingdom
innenfor skiidrett i Norge.
Idrett

Forhold

Kjennelse

Innebandy

Stimulerende middel

2 år

Innebandy

Stimulerende middel

2 år

Luftsport

Nektelse

2 år

Ski (langrenn)

Stimulerende middel

Frikjent

Ski (hopp)

Stimulerende middel

2 år

Snowboard

Stimulerende middel

2 år

Sykling

Stimulerende middel

Frikjent

Styrkeløft

Anabole stoffer

2 år

Dopingsaker som følge av positive koffeinprøver har reist et
prinsipielt spørsmål om utøvernes aktsomhetsplikt og om
deres kjennskap til dopinglisten har væ rt tilfredsstillende.

Vurdering

Målet for antall prøver i 2003 er nådd, men antallet bør økes
for å dekke alle idrettsgreiner og regioner tilfredsstillende.
Andelen treningsprøver er lavere enn målsettingen for hele
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året. Ny kunnskap gjennom undersøkelsen «Kjennetegn ved
dopingsaker fra perioden 1998–2002» fø rte til endringer.
For å effektivisere kontrollvirksomheten ytterligere er det behov
for økt kunnskap om idretten på regionalt nivå. Det er en stor
utfordring å koordinere i nformasjonen fra alle idrettsgreiner og
fra 19 fylker.
Vi vil arbeide med en klarere definering og fordeling av forebyggende/avskrekkende kontroller og avslørende kontroller.
Fordelingen av kontroller mellom i nternasjonale topputøvere,
nasjonale topputøvere og konkurranseidretten vil bli vurd e rt i
forhold til WADAs regelverk.

Staben av dopingkontrollører har opparbeidet seg solid erfaring
og bidrar til kvalitetssikrede og effektive kontroller. Vi vil
gjennomføre flere kontroller på bakgrunn av spesifikk informasjon.
Innhenting av informasjon og oppfølging av utøverinformasjon
er svæ rt tidkrevende, og i kke alle utøvere og særforbund har
fått innarbeidet rutiner for innsending av utøverinformasjon.
Den nyopprettede Påtalenemnden fungerer godt, og dopingsakene følges opp i samsvar med prosedyrene. Vi ønsker harmoniseringen av WADAs nye regelverk velkommen. Ulikt regelverk
nasjonalt og internasjonalt har for eksempel bidratt til at
utøvere er blitt dømt i ett organ og frikjent i et annet organ for
samme handling.

Vi er tilfreds med at det regelmessig gjennomføres avskrekkende/
forebyggende kontroll av norske topputøvere.

Kvalitetsmål og tiltak
Aktivitet

Kvalitetsmål

Oppnåelse

Dopingkontroller skal både avsløre dopingmisbruk og være et middel til å forebygge dopingmisbruk.
Planlegge og gjennomføre effektive dopingkontroller, med hovedvekt på testing av toppidrettsutøvere
i dopingbelastede idretter og i idretter der Norge
holder et internasjonalt høyt nivå
Videreutvikle systemet for innhenting av opplysninger fra toppidrettsutøvere
Videreutvikle systemer for innhenting og håndtering av «tips» om doping i idrettsmiljøer
Videreutvikle systemer som sikrer full oversikt over
topputøvere som konkurrerer internasjonalt og
god oversikt over utøvere på topp nasjonalt nivå
Etablere rutiner som sikrer at vedtatte retningslinjer for utøverinformasjon følges opp

Videreutvikle kvalitetssystemet i henhold til ISO
9001:2000
Bistå særforbund ved planlegging og gjennomføring av kontroller pålagt av det internasjonale
særforbundet (internasjonale mesterskap i Norge)
Videreutdanne dopingkontrollører innenfor planlegging og gjennomføring av dopingkontroller
Påse at dopingprøver blir analysert på IOCs akkrediterte dopinglaboratorier i samsvar med kontrakt
(gjelder ikke screening – blod)
Etablere kontakt med aktuelle informanter
Sikre tilgang til etterforskningskompetanse i
dopingsaker
Sikre rettferdig saksgang der det tas ut påtale for
NIFs domsorgan

3000 urinprøver og 600 blodprøver

Målet er ikke nådd, på grunn av forsinkelsen i
blodprofilprosjektet.

70 % trening og 30 % konkurranser
99,9 % uanmeldte dopingkontroller

72 % trening, 28 % konkurranser
Oppnådd

100 % oppfølging av «tipssaker»

Alle innkomne tips er behandlet og fulgt opp

Minst 15 kontroller med primær hensikt å avsløre
bruk av doping
Testing av alle olympiatopputøvere minst én gang i
løpet av 2003

21 kontroller

Testing av 80 % av topputøvere som konkurrerer
internasjonalt, med vekt på risikoidretter, i løpet av
2003
Testing av 70 % av utøvere som konkurrerer på
toppnivå nasjonalt hvert år, med vekt på risikoidretter
Opprettholde sertifisering i henhold til ISO
9001:2000 og ISO/PAS 18873:1999
0 avvik

Oppnådd

Reduksjon av avvik som skyldes feil av dopingkontrollørene
0 avvik

Oppnådd
Feilfrekvensen på skjemaer er spesielt redusert.
Oppnådd

Avsløre brudd på NIFs dopingbestemmelser i
andre sammenhenger, særlig bruk og besittelse av
dopingmidler

Ikke gjennomført

0 avvik

Ingen avvik er registrert

Målet er ikke nådd. Noen utøvere i lav-risikoidretter er ikke testet.

Oppnådd
ADN er resertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og
WADAs nye regelverk
Ett avvik er påvist og behandlet

Etablert
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INTERNASJONALT ARBEID
Europarådet

Under det konstituerende møtet 28. april 2003 i Strasbourg bledet valgt et styre på 8 medlemmer, der alle olympiske regioner
er represente rt. ADN fikk ansvar for sekretariatet.

ADN har deltatt i Europarådets antidopingarbeid under antidopingkonvensjonen. Det har væ rt holdt ett møte i Monitoring
Group i siste halvår. Etablering av en ny antidopingkonvensjon
i UNESCO-regi har stått sentralt i arbeidet.

Sekretariatet har hatt det praktiske ansvaret for styremøter, et
arbeidsmøte om implementeringen av World Anti-Doping Code
og generalforsamlingen som ble holdt 5. november 2003 i
Strasbourg.

Innføring av World Anti-Doping Program

24 nasjonale antidopingorganisasjoner har meldt seg inn i
ANADO.

Idrettsstyret i NIF har vedtatt nye dopingbestemmelser i NIFs
lovverk. ADN har bistått lovutvalget i NIF, slik at den nye loven
tilfredsstiller kravene i World Anti-Doping Code. Samtidig er det
planlagt å utarbeide retningslinjer når det gjelder krav til i nformasjon om hvor utøvere befinner seg, slik at de kan kontrolleres
hvor som helst og når som helst, og krav til hva som er
straffverdig i forbindelse med manglende utøverinformasjon.
Det skal også utarbeides retningslinjer for hva som kan defineres
som straffverdig i forhold til bomturer. Videre er det behov
for å avklare hvilket ansvar støttepersonell som ikke er medlemmer av NIF, har, og konsekvenser for dette personellet ved
brudd på dopingbestemmelsene. De nye dopingbestemmelsene
trer i kraft 1. juni 2004.

I oktober 2003 deltok ADN på et symposium
i Colorado

Springs om implementering av World Anti-Doping Code i regi
av WADA, USADA og USOC. Temaene under dette symposiet
var uanmeldte versus anmeldte kontroller, nye bestemmelser
om utøverinformasjon (opplysninger om hvor utøvere trener og
konkurrerer) og håndtering av bomturer i forbindelse med kontrollvirksomheten.

International Anti-Doping A rrangement (IADA)

IADA er en statlig avtale, der ADN deltar som «implementing
authority» fra Norge. ADN har påtatt seg flere oppgaver som
følge av IADAs tiltaksplan. Det er inngått en egen avtale
mellom IADA og WADA som innebærer at IADA mot dekning av
visse utgifter skal gjennomføre fellesprosjekter med WADA.
ADN har blant annet påbegynt arbeidet med en “basislovnorm”
for nasjonale antidopingorganisasjoner (Model Rules for
NADOs) og retningslinjer for sertifiseringsorganer (Ce rt ification
Guidelines).

Kina

Kinesiske og norske idrettsmyndigheter (KKD) undertegnet i
september en bilateral idrettsavtale, blant annet om samarbeid
innenfor antidopingarbeidet. ADN hadde besøk av antidopingkommisjonen i den kinesiske olympiske komité (COCADC) i
september 2003 for å komme fram til et felles prosjekt. Det er
u n d e rtegnet en avtale for samarbeidet for perioden 2003–2006.
Første prosjektuke for samarbeidet, som ble gjennomfø rt 8.–15.
november 2003, handlet om planlegging av dopingkontroller
og implementering av et kvalitetssystem for dopingkontroller.

Association of National Anti-Doping Organisations

Association of National Anti-Doping Organisations (ANADO) ble
stiftet 28. april 2003. Det hadde lenge væ rt et uttalt ønske fra
framtredende nasjonale antidopingorganisasjoner å etablere et
forum der man kan utveksle erfaringer og kunnskaper.
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Vurdering

Utviklingen av WADAs nye regelverk, særlig obligatoriske standarder, og innføringen av dette regelverket i norsk idrett har
stått sentralt det siste halvåret. Alt ligger nå til rette for å innføre
regelverket i norsk idrett 1. juni 2004. I det i nternasjonale
utviklingsarbeidet har ADN fått gjennomslag for mange synspunkter.
Vi har ikke fått i nternasjonalt gjennomslag for at kontroll- og
påtaleorganene og domsorganene skal være uavhengige og
kla rt atskilt fra toppidretten og dens økonomiske i nteresser.
Det må arbeides videre for å innføre alminnelige prinsipper
om maktfordeling innenfor antidopingarbeidet. Det er viktig at
kontrollinstansene og domsinstansene er uavhengige av hverandre også innenfor dette feltet.
I ADNs IADA-engasjement har utviklingen av en egen standard
for dopingkontroller stått sentralt. ADN er tilfreds med at det
stilles kvalitetskrav til personell som skal gjennomføre dopingkontroller. Vi vil arbeide videre for å få på plass en ordning der
antidopingorganisasjonene også må sert ifiseres for å kunne
gjennomføre kontroller av andre nasjoners utøvere. En slik ordning ble innfø rt i Europarådets tilleggsprotokoll til antidopingkonvensjonen. Dette er et sentralt virkemiddel for å sikre kvaliteten på kontrollvirksomheten og derigjennom utøvernes
rettssikkerhet. ADN vil fortsette å være en pådriver for å heve
kvaliteten i det i nternasjonale antidopingarbeidet.
Det etablerte samarbeidet med den kinesiske olympiske komité
har bidratt til en økt harmonisering av antidopingarbeidet.
Erfaringsutveksling innenfor kontrollvirksomheten har bidratt
til å videreutvikle kontrollvirksomheten.
Sekretariatsfunksjonen i ANADO har bidratt til økt kontakt
mellom nasjonale antidopingorganisasjoner, noe som bidrar til
at medlemmene kan lære av hverandre. Siden ADN er et knutepunkt for denne kommunikasjonen, har vi også kunnet dra
nyt te av denne erfaringsutvekslingen i vå rt eget arbeid. ANADO
har også væ rt behjelpelige med å ivareta i nteressene til nasjonale
antidopingorganisasjoner i det i nternasjonale arbeidet.
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Kvalitetsmål og tiltak
Aktivitet

Kvalitetsmål

Oppnåelse

«Antidoping Norge» skal være synlig i i nternasjonale fora, slik at vi oppfattes som «blant de beste i verden» innenfor antidopingarbeidet.
Delta aktivt på politisk og operativt nivå i viktige
samarbeidsfora:
– IADA
– IADA Task Force
– DFSC
– Europarådet
Offentliggjøre kvalitetssystemet for forebyggende
antidopingarbeid
Nordisk samarbeid skal fremmes innenfor dopingkontroller og utdannelse.

Presentere resultat av aktiv deltakelse i minst to
større sammenhenger

Delvis gjennomført
Arbeidet i ADN er presentert i Europarådet og
ANADO.

Pressemelding i internasjonal presse
Presentasjon i minst én større sammenheng
Bedre synliggjøring av samarbeid mellom de nordiske deltakerne

Nytt «Kina-prosjekt» skal være planlagt og påbegynt.
Samarbeidet med Frankrikes antidopingorganisajon skal avklares.
Hematologisk passprosjekt skal være planlagt og
gjennomført.

Pressemelding i internasjonal presse
Presentasjon i minst to større sammenhenger
Pressemelding i internasjonal presse
Opprettelse av gjensidig testavtale
Pressemelding i internasjonal presse
Presentasjon i minst to større sammenhenger

Pressemelding er sendt ut.
Kvalitetssystemet er presentert i Europarådet.
Blodprofilprosjektet gjennomføres i samarbeid
med Danmark.
Prøver er tatt på vegne av hverandre.
Årlig møte er gjennomført.
Presentert på nettsidene

OPPDRAGSVIRKSOMHET
Drug Free Sp o rts Consortium (DFSC)
ADN har i samarbeid med Australian Sp o rts Drug Agency
(ASDA) og Canadian Centre for Ethics in Sp o rts (CCES) drevet
DFSC. DFSCs største oppgave har vært å gjennomføre WADAs
«out of competition testing program». DFSC har stått bak 4230
prøver og har testet utøvere fra over hundre nasjoner i mer
enn femti forskjellige land. For å gjennomføre denne virksomheten har DFSC hatt avtale om gjennomføring av urin- og blodprøver med 14 nasjonale antidopingorganisasjoner og et privateid

Ikke gjennomført

selskap. ADN har internt i DFSC hatt ansvaret for å planlegge
dopingkontroller i vinteridrettene. 2,5 årsverk har væ rt knyttet
til denne virksomheten.

Vurdering

ADN har gjennomfø rt tildelte oppdrag i tråd med det som er
avtalt. Det har utgj o rt en stor andel av arbeidet vå rt i 2003. Det
fo rventes en midlertidig reduksjon av oppdragskontroller i
2004. Vi vil arbeide for at nasjonale i nstitusjoner som trenger
assistanse for å bekjempe doping, finner det naturlig å sama rbeide med ADN.

Kvalitetsmål og tiltak
Aktivitet

Kvalitetsmål

Planlegge og organisere 700 urinprøver, 38
EPOprøver og 280 kombinerte prøver innenfor vinteridretter for WADA

Prøvene skal gjennomføres uten avvik i henhold til
ISDC og gitte instrukser fra WADA. Det gjennomføres i henhold til NIFs ansvar i kontrakt med
DFSC/WADA (inkl ISDC).
0 avvik
0 klager
Pålagte kontroller av DFSC skal gjennomføres uten
avvik, i henhold til avtaler og standarder.
Informasjonstiltakene skal være i overensstemmelse med WADC.
Unngå avvik i DFSCs internasjonale avvikssystem

Gjennomføre kontroller på vegne av DFSC i Norge
og utlandet
Utvikle og gjennomføre informasjonstiltak ovenfor
minst tre internasjonale forbund
Kvalitetssikringssystemet internt i DFSC skal fungere tilfredsstillende.
Overgang fra NIF til ADN

Alle avtaler og kontrakter som er knyttet til NIFs
virksomhet i samarbeid med DFSC, skal overføres
til den nye stiftelsen ADN.

Oppnåelse

Ikke registrert
Ikke iverksatt
Ikke iverksatt
Gjennomført
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NOTER TIL REGNSKAPET 2003
Generelt

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1988. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifis e rt som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig
gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på
etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Note 1 Virksomhet

Stiftelsen ble etablert den 3. juni 2003. Stiftelsens formål er å bekjempe doping og er opprettet for å sikre at kontroll- og påtalevirksomheten for dopingsaker organiseres uavhengig av Norges Idrettsforbund og staten.
Stiftelsens virksomhet finansieres av tilskudd samt godtgjørelse i forbindelse med bistand til andre rettsobjekter med å bekjempe
doping. Stiftelsen har ikke økonomisk vinning som formål.

Note 2 Tilskudd

Stiftelsen har mottatt følgende tilskudd:
Fra Kulturdepa rtementet
Fra NIF
Sekretæriatgodtgjørelse NADO
Tilskudd bilateralt samarbeid med Kina

9 000 000
988 781
300 000
201 000
10 489 781

Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser mm.
Lønnskostnad
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Sosiale ytelser m.v
Sum

2003
3 424 357
471 862
270 351
4 166 570

Gjennomsnittlig antall ansatte 11
I tillegg kommer tilknyttede kontrollører. Godtgjørelse til disse er inkl u d e rt.
Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder utgjør kr. 235.166,-.
Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr. 40.000,-.
Styrets samlede godtgjørelse utgjør kr. 51.147,50.

Note 4 Fordringer

Fordringer er oppfø rt til pålydende.
Det er ikke funnet nødvendig å avsette til tap da fordringene i all vesentlighet er inngått i 2004.
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Note 5 Bankinnskudd

Innestående bankinnskudd utenlandsk valuta er omregnet til dagskurs 31.12.2003.

Note 6 Grunnkapital

Grunnkapitalen er etablert som et bidrag fra KKD på 1.000.000,-.

Note 7 Annen egenkapital

ADN har deltatt i joint venture avtale sammen med ASDA og CCES under navnet DFSC. DFSC har opparbeidet et akkumulert overskuddd til videre drift. ADNs andel av dette beløpet er ikke regnskapsfø rt.

Note 8 Avsetninger

Avsetningene gjelder mottatte øremerkede tildelinger hvor aktivitetene ikke er utfø rt og består av:
Avsatt til elektriske arkivsystem
Utsatte IT investeringer og videoove rvåkning
Blodprofilprosjektet
Utsatte kontroller
Avsatt til domseminar
Avsatt til innførng av World Antidoping Program

300 000
150 000
400 000
500 000
25 000
70 000
1 445 000

ÅRSRAPPORT 2003 15

adn_arsrapport_siste

5/6/03

10:21

Page 16

RAPPORT F RA REVISOR

16 ÅRSRAPPORT 2003

adn_arsrapp_omslag

5/6/03

10:24

Page 4

