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Årsberetning 2005 fra styret 
Stiftelsen Antidoping Norge (ADN) har utført virksomheten i 2005 i tråd med stiftelsens 
vedtekter. Styret har i første halvdel av 2005 bestått av: 
 

Jens Kristian Thune (styreleder)     - utnevnt av KKD 
Kristin Berthelsen (nestleder)    - utnevnt av NIF  
Sverre Mæhlum (styremedlem)    - utnevnt av NIF 
Berit Westlie Bjerke (styremedlem)   - utnevnt av KKD 
Gudmund Restad (varamedlem)    - utnevnt av KKD 
Stine Lise Hattestad Bratsberg (varamedlem) - utnevnt av NIF 

 
Siden 1.7.2005 har styret bestått av: 
 

Jens Kristian Thune (styreleder)     - utnevnt av KKD 
Stine Lise Hattestad Bratsberg (nestleder)  - utnevnt av NIF 
Sverre Mæhlum (styremedlem)    - utnevnt av NIF 
Ingrid Kristiansen (styremedlem)    - utnevnt av KKD 
Gudmund Restad (varamedlem)    - utnevnt av KKD 
Hanne Staff (varamedlem)     - utnevnt av NIF 

 
Av vedtektene framgår det 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.  

 
Stiftelsen er opprettet for å sikre at kontroll- og påtalevirksomheten for dopingsaker 
organiseres uavhengig av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) og staten. 
 
Stiftelsen skal i medhold av Norges Idrettsforbund og Olympiske komités (NIFs) lov og 
avtale mellom NIF og stiftelsen arbeide for formålet blant alle NIFs organisasjonsledd og 
medlemmer. 
 
Stiftelsen har drevet sin virksomhet i overensstemmelse med vedtektene 
 
Styret har opprettet en egen Påtalenemnd som har bestått av: 

Anstein Gjengedal  (leder) 
Inggard Lereim  (medlem) 
Mette Krogh   (medlem) 

 
Påtalenemnda anmelder brudd på dopingbestemmelser til NIFs domsutvalg. 
 
Styret søkte Kultur- og kirkedepartementet om 20 000 000 kroner i tilskudd for 2005 for 
å iverksette virksomheten i tråd ADNs formål og virksomhetsområder. ADN fikk tildelt 18 
millioner kroner.  
 
Styret har vedtatt en strategisk plan for virksomheten fram til 2007. Den strategiske 
planen fungerer som en ledetråd for utviklingen av organisasjonen. I tillegg utarbeides 
det hvert år en virksomhetsplan der mer detaljerte planer og tiltak beskrives.  
 
Styret har fulgt utviklingen av antidopingregelverket. Det nye 
utøverinformasjonssystemet som er tatt i bruk i 2005 fungerer optimalt med hensyn til 
en optimal kontrollvirksomhet av toppidrettsutøvere. 
 
I det internasjonale antidopingarbeidet har de tjenester ADN tidligere har bidratt med 
gjennom Anti-Doping International (ADI) blitt innlemmet i sammenslutningen av 
nasjonale antidopingorganisasjoner (ANADO).  
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Det har i 2005 vært gjennomført bilaterale prosjekter med Danmark, Sveits og Kina. 
Styret ønsker å videreføre samarbeidet med kinesiske antidopingmyndigheter frem mot 
OL i Beijing i 2008. 
 
ADN har i 2005 initiert og bidratt til forskning. Medisinrelaterte prosjekter har vært i 
fokus. Styret ser dette som et viktig område å videreutvikle også med tanke på å få nye 
forskningsmiljøer involvert i antidopingrelaterte problemstillinger.  
 
Styret har sett det som sentralt å utvikle ADN til en koordinerende enhet for 
bekjempelsen av doping også i ungdomsmiljøer utenfor idretten. Styret har lagt vekt på 
at dette vil være en kostnadseffektiv måte å organisere arbeidet på.  Med dette som 
utgangspunkt søkte ADN Helse- og omsorgsdepartementet om 2 millioner kroner årlig i 
perioden 1. januar 2006 tom 31.12.2008 for å bekjempe doping i ungdomsmiljøer. 
Søknaden er pr. dato ikke besvart. 
 
Styret har gått inn for å utvide dagens lovbestemmelse om doping slik at erverv, 
besittelse og bruk også forbys.  
 
Styret mener at stiftelsens formål er ivaretatt. 

 

Økonomisk beretning 
Regnskapet er avgitt i henhold til regnskapsloven og viser et underskudd for 2005 på 
42.327 kroner som belastes egenkapitalen. 
 
Grunnkapitalen var på oppstartstidspunktet 1. juli 2003 på 1 000 000 kroner. Hensyntatt 
årets underskudd er egenkapitalen til sammen 2 495 246 kroner. Styret har i den 
forbindelse besluttet å anvende 1 015 000 kroner av den frie egenkapitalen for tiltak i 
2006. 
 
ADN hadde ved avslutningen av året 14 ansatte fordelt på hel- og deltid, herav 6 menn 
og 8 kvinner. Av styrets 6 medlemmer er halvparten kvinner. Styret mener derfor 
likestillingskravet er ivaretatt. I tillegg hadde ADN ved årets utgang 51 engasjerte 
dopingkontrollører og 12 engasjerte foredragsholdere.  
 
ADNs virksomhet er basert på offentlige tilskudd. Tilskudd for 2006 er kjent. Det er 
derfor ingen usikkerhet om fortsatt drift, og regnskapet er avgitt under denne 
forutsetning.   
 
Lønn til daglig leder og styrets samlede godtgjørelse fremgår av notene til regnskapet. 
Det samme gjelder revisor. Sykefraværet i ADN var på 109 arbeidsdager. Arbeidsmiljøet 
er tilfredsstillende. ADN forurenser ikke det ytre miljø.  
 
 
 
Oslo, 24. april 2006 
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Årsrapport fra Antidoping Norge for 2005 
 

Innledning 
Dette er en virksomhetsrapport som utfyller Årsberetningen for 2005 fastsatt av styret i 
møte 24. april 2006. 
Rapporten baserer seg på søknad og virksomhetsplan for 2005 og gir en oversikt over 
aktivitetene i lys av stiftelsens formål og virksomhetsområder, slik de fremkommer i 
”Vedtekter for Stiftelsen Antidoping Norge”. 
 
Rapporten inneholder også en vurdering av i hvilken grad bruken av midlene har bidratt 
til ivaretakelse av stiftelsens formål. 
 
Antidoping Norge skal bekjempe doping ved å arbeide for en ærlig og dopingfri idrett. 
Antidoping Norge har som formål å drive allmennyttig virksomhet, og har ikke økonomisk 
vinning som formål. 
 
Antidoping Norge er opprettet for å sikre at kontroll- og påtalevirksomheten for 
dopingsaker organiseres uavhengig av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) 
og staten. 
 
Internasjonalt arbeider Antidoping Norge for at kontrollorganer er klart atskilt fra idretten 
som skal kontrolleres. 
 
Antidoping Norge ønsker å være en koordinerende enhet for bekjempelsen av doping 
også i miljøer utenfor idretten, og mener dette både ressurs- og kunnskapsmessig vil 
være en effektiv måte å organisere arbeidet på. For å redusere bruk av dopingmidler, har 
Antidoping Norge gått inn for å utvide dagens lovbestemmelse om doping slik at erverv, 
besittelse og bruk også forbys.  

 

Styret 
Styret består av fire styremedlemmer og to varamedlemmer. 3 personer oppnevnt av 
Kultur- og Kirkedepartementet (KKD) og 3 personer oppnevnt av NIF. Styret har 
sakkunnskap om jus, medisin, farmakologi, pedagogikk og økonomi. Styrets medlemmer 
skal ikke ha tillitsverv som styremedlem i NIF og særforbund eller ansettelsesforhold i 
staten v/ relevant fagdepartement, NIF eller særforbund. Styrets medlemmer skal 
respektere sentrale prinsipper som uavhengighet, integritet og upartiskhet.  
 
Det er holdt 5 styremøter i 2005 og 29 saker er behandlet. Ved årets slutt bestod styret 
av følgende medlemmer: 
 
Jens Kristian Thune, styreleder 
Høyesterettsadvokat. Utdannet i ved Universitetet i Oslo og University of Michigan, USA. Tidligere 
styreleder ved bl.a. Nasjonalgalleriet, Universitetsforlaget AS og Dagbladet AS. Tidligere medlem 
av bl.a. European Olympic Committee’s legal Committee, Norges Idrettshøgskoles styre og Museet 
for samtidskunsts styre. Thune er også styreleder i Radio P4 Hele Norge AS.  
 
Stine Lise Hattestad Bratsberg, nestleder 
Tidligere toppidrettsutøver med blant annet olympisk gull i kulekjøring fra Lillehammer 1994. 
Utdannet siviløkonom fra BI. Hattestad Bratsberg har tidligere vært rådgiver i Burson-Marseller. 
Hun er nå partner og arbeider som kommunikasjonskonsulent i Creo Communication AS. Hattestad 
Bratsberg har hatt en rekke verv innen idretten og var varakvinne i styret i ADN i perioden 2003 – 
2005. 
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Sverre Mæhlum, styremedlem 
Lege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Medisinsk direktør i Pfizer Norge AS. Mæhlum 
har bl.a. vært overlege og medisinsk ansvarlig ved NIMI Ullevål, medisinsk sjef ved 
Toppidrettssenteret og professor i idrettsmedisin ved Norges idrettshøyskole. I tillegg har han vært 
hovedlege for de norske utøverne i de olympiske leker i 1988, -92, -94, 96 og 2000. 
 
Ingrid Kristiansen, styremedlem 
Tidligere toppidrettsutøver i friidrett. Utdannet Bioingeniør. Kristiansen har deltatt både i vinter-OL 
og sommer-OL og satt verdensrekorder på 5000m, 10 000m, 1/2-marathon og marathon. Hun har 
vunnet VM på bane, vei og i terreng i tillegg til seire i de 4 mest prestisjefulle maraton i verden; 
London, Chicago, Boston og New York. Kristiansen har vært trener for BUL-langdistanse og sitter i 
IAAFs terreng- og gateløpkomité. 
 
Gudmund Restad, varamedlem 
Tidligere finansminister fra 1997 til 2000, samt stortingsrepresentant for Senterpartiet i Møre og 
Romsdal fra 1985 til 2001. Restad har vært ansatt i politi- og lensmannsetaten i 25 år, bl.a. i 
Kripos, og har hatt en rekke tillitsverv i etaten.  
 
Hanne Staff, varamedlem 
Tidligere toppidrettsutøver med 4 VM-gull i orientering, sist i 2004. Er utdannet ved Norges 
idrettshøgskole, med hovedfag i idrett (cand. scient). Staff har jobbet deltid som konsulent i 
Olympiatoppen, men er nå ansatt på WANG Toppidrett som assisterende toppidrettssjef. Hun er 
fortsatt engasjert innen idretten og er trener for elitegruppen i orientering i Bækkelagets 
Sportsklub. For tiden er Staff i fødselspermisjon. 
 
Vurdering: 
Styret har gjennom sin saksforberedelse, gjennomføring av møter og iverksetting av styrevedtak 
overholdt sin særskilte plikt til å påse at virksomheten har vært drevet i samsvar med 
forutsetningene for tilskudd av spillemidler som ble trukket opp i tilskuddsbrevet fra 
departementet. 
 
 

Påtalenemnd 
Påtalenemnden er en uavhengig enhet i Antidoping Norge.  Nemndens medlemmer 
velges av styret og består i dag av Anstein Gjengedal (leder), Inggard Lereim og Mette 
Krogh. Påtalenemnden skal sikre en forsvarlig, objektiv og rettssikker behandling av 
påtalespørsmålene.  Deres primæroppgave er å vurdere alle potensielle brudd på 
dopingbestemmelsene opp mot NIFs lov, og deretter henlegge eller anmelde forholdet til 
NIFs domsutvalg. Administrasjonen forbereder sakene før påtalenemnden behandler de. 
 
Potensielle brudd på dopingbestemmelsene 
I 2005 ble 36 potensielle brudd på dopingbestemmelsene ferdigbehandlet: 

 
I 2005 ble det avlagt totalt 59 positive prøver hvorav 47 er knyttet til medisinske fritak. 
6 av prøvene er positive på anabole steroider, 4 på stimulerende midler og 2 på 
cannabis.  
 
Det er avsagt 10 rettskraftige dommer i 2005, hvorav 9 er gitt 2 års utestengelse fra 
organisert idrett og en er frikjent.  Alle rettskraftige dommer er avsagt på menn. 3 saker 
venter på domsavsigelse. To utenlandske utøvere testet positivt på stimulerende midler i 
norske kontroller i 2004, hvor sakene i ettertid er fulgt opp av det respektive 
internasjonale særforbundet. Begge sakene har tatt lang tid blant annet fordi de ble 
anket av WADA og utøverne. Rettskraftig dom, med 2 års utestengelse, forelå i 2005 for 
begge sakene. 
 
Domssamling 
Antidoping Norge har samlet alle dopingdommene fra 1998 og fram til i dag i en 
database tilgjengelig via Internett. I databasen ligger dopingdommene i sin fulle lengde 
med begrunnelser. Det er mulig å søke på straffbart forhold, skyldgrad eller fritekstsøk. 
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Alle sakene er anonymisert. Alle rettskraftige dopingdommer legges ut fortløpende. I 
særlige tilfeller kan saker bli unndratt offentligheten. 
 

Vurdering: 
Påtalenemnden har arbeidet i henhold til instruks fastsatt av Stiftelsens styre og har utøvd sin 
påtalevirksomhet i en selvstendig og fri stilling både i forhold til norsk idrett og Stiftelsens øvrige 
virksomhet. 

 

Administrasjon og drift 
Antidoping Norge er lokalisert på Ullevål Stadion.  
Antidoping Norge er medlem av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).  
 
 
Personal 
 
ADN har følgende ansatte: 
 
Anders Solheim, daglig leder 
Idrettskandidat fra Norges idrettshøgskole. Solheim har tidligere vært ansatt som rådgiver i Kultur- 
og kirkedepartementet og avdelingssjef for etikk og antidoping i Norges Idrettsforbund og 
Olympiske Komité. Solheim har lang erfaring som fotballspiller fra bl.a. Vålerenga, Sandefjord, 
Harstad og Kvik Halden. I tillegg deltok Solheim i etableringen av NISO, og han har vært direktør 
for Drug Free Sports Consortium. 
 
Petter Riiser, personal- og administrasjonsleder 
Riiser har sin utdannelse fra forsvaret, Norges idrettshøyskole og fysioterapiskolen. Han har 
arbeidet som generalsekretær i Norske Studenters Forbund i omtrent 10 år. Riiser har vært 
engasjert av NIFs antidopingavdeling i en rekke oppgaver knyttet opp mot antidopingvirksomhet 
fra 1991 til 2003. Han var prosjektleder for etableringen av Antidoping Norge og ble fast ansatt i 
Antidoping Norge fra starten av. Riiser er daglig leders stedfortreder. 
 
Anne Cappelen, kvalitetsleder 
Cappelen kom fra antidopingavdelingen i NIF som kvalitetssjef og fortsatte i stillingen 
som kvalitetsleder i Antidoping Norge. Anne har bakgrunn fra kvalitetssikring og kvalitetsledelse. 
Hun har tidligere innehatt stilling som revisjonsleder i Grøner Certification i 9 år og har også drevet 
eget selskap innenfor kvalitetssikring og kvalitetsledelse i 13 år. Anne har utdanning fra 
Maskinteknisk fagskole i Oslo, BI og Universitetet i Stockholm. 
 
Lindbjørg Stølan, fagkonsulent dopingkontroller 
Stølan er utdannet ved Idrettshøyskolen i Danmark og er høyskolekandidat i samfunnsfag. Hun ble 
ansatt i Idrettsforbundet i 1986 og har fra 1992 vært knyttet til antidopingarbeid med et spesielt 
ansvar for planlegging og gjennomføring av dopingkontroller, samt rekruttering og utdanning av 
dopingkontrollører. Dette ansvaret er videreført i Antidoping Norge fra 1.7.2003. Hun har lang 
erfaring med organisering, veiledning og planlegging av dopingkontroller i forbindelse med store 
mesterskap i Norge og i utlandet, bl.a. OL på Lillehammer, All Africa Games og Baltic Games. 
 
Gunnvor Aase Hole, fagkonsulent informasjon og forebygging 
Hole har ansvaret for foredrag og stands i regi av Antidoping Norge. Hun sørger også for utvikling 
av profilerings- og informasjonsmateriell. I tillegg er Hole ansvarlig for opplæring og videreutvikling 
av Antidoping Norges tolv foredragsholdere.  
 
Hege Otterstad, konsulent dopingkontroller 
Otterstad ble ansatt i avdeling for etikk og antidoping i NIF i 1993. Hun har jobbet som konsulent 
dopingkontroller de siste tre årene, hvorav de siste to i Antidoping Norge. Hun har planlegging og 
gjennomføring av dopingkontroller som primærarbeidsoppgaver. Hun koordinerer også 
henvendelser vedrørende fritak (TUE), og betjener mange oppgaver innenfor det 
medisinskrelaterte området. 
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Cathrine Ordway, internasjonal konsulent (sluttet 15.2) 
Ordway er utdannet jurist og var ansvarlig for sekretariatet i organisasjonen Assosiation of National 
Anti-Doping Organisations (ANADO). ANADO ble stiftet i 2003 som en non-profit organisasjon. 
Hovedmålet er å støtte utviklingen av antidopingprogrammer og være en ressurs for 
støttepersonell og ansatte som jobber med antidoping i hele verden.  
 
Anne Engelstad, administrasjonskonsulent 
Anne Engelstad overtok ansvaret for ANADO Sekretariatet i 2005 da Ordway sluttet. I tillegg 
har hun hatt ansvar for administrative oppgaver i Antidoping Norge. Anne Engelstad har studert 
internasjonal markedsføring i Norge og Spania. Hun har tidligere jobbet i en bistandsorganisasjon 
og et kommunikasjonsfirma. 
 
Hilde Bjerkholt Jenssen, informasjonskonsulent ( 80 %, fødselspermisjon fra 1/4) 
Bjerkholt Jenssen er utdannet journalist og jobber med internettsidene, informasjon og media. Hun 
gikk i april ut i fødselspermisjon. 
 
Per Wiik Johansen, medisinsk ansvarlig (20 %)  
Wiik Johansen er medisinsk ansvarlig i Antidoping Norge og arbeider ellers som klinisk farmakolog i 
overlegestilling ved Seksjon for klinisk farmakologi ved Ullevål universitetssykehus. I Antidoping 
Norge har Wiik Johansen ansvar for oppdatering av dopinglisten og ansvar for medisinrelatert 
forskningsvirksomhet innen antidopingfeltet initiert av Antidoping Norge, forelesningsvirksomhet, 
samt å besvare medisinrelaterte henvendelser.  
 
Andreas Høistad, spesialrådgiver - pressekontakt 
Høistad har ansvaret for informasjon og media. I tilegg har han ansvaret for samarbeid med 
næringslivet. Har også vært ansvarlig for etableringen av det nye systemet for håndtering av 
utøverinformasjon i Norge og Sverige. Høistad har tidligere jobbet som IT-sjef ved World Anti-
Doping Agency og IT-driftsjef for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. 
 
Christian Mørdre, prosjektkoordinator fra (1.5) 
Mørdre er utdannet sykepleier og kom fra Olympiatoppen der han jobbet som 
sykepleier/kontorleder. Han har også vært sykepleier og senere informasjonssjef ved Oslo 
Ortopediske Universitetsklinikk. Mørdre har hovedansvaret for Antidoping Norges samarbeid med 
Norges Treningssenterforbund. Et nytt prosjekt knyttet til informasjon og forebygging inngår også i 
hans arbeidsoppgaver.  
 
Kari Andreassen, dopingkontrollør  
Andreassen er heltidsengasjert i Antidoping Norge som dopingkontrollør. Hun jobber også med 
tilrettelegging av dopingkontroller for WADA. Andreassen har lang erfaring som dopingkontrollør 
for Antidoping Norge. Andreassen har permisjon fra jobben som rådgiver og kroppsøvingslærer ved 
Kongsbakken videregående skole i Tromsø. 
 
Håvard Hermansen, administrasjonskonsulent 
Hermansen har bachelorgrad i idrettsvitenskap fra Norges Idrettshøyskole. Han har vært ansatt 
som administrasjonskonsulent i Antidoping Norge. 
 
Sigrid Hanem, medisinsk rådgiver på timebasis 
 
 
Kvalitetssystemet 
Antidoping Norge vil at den organiserte idretten skal føle seg trygg på at virksomheten 
gjennomføres forsvarlig. Utøverne skal ha tilgang til all relevant informasjon om 
antidoping. Det vedlikeholdes derfor et kvalitetssystemet som ivaretar krav formulert i 
NIFs lov og tilhørende regelverk, samt i henhold til det internasjonale regelverket ”World 
Anti-Doping Code”. Kvalitetssystemet har vært sertifisert siden 1999.  
 
Strategisk utvikling 
Antidoping Norge følger en strategisk plan basert på Balansert Målstyring1 som skal bidra 
til en effektiv virksomhetsstyring der arbeidet gjennomføres og vurderes i forhold til 
fastsatte mål. Det er fastsatt strategiske mål fram til 2007.  
 
                                          
1 Balansert målstyring er et verktøy for virksomhetsstyring. 
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Juridisk ekspertgruppe 
Det er etablert en egen juridisk fagkomité. Komiteen består av juristene Johan Fredrik 
Remmen, Erik Flågan, Kjersti Andreassen Aas og leder Niels R. Kiær. 
Komiteen vurderer aktuelle juridiske problemstillinger og har hatt ett møte i 2005. 
 
 
Vurdering: 
Stiftelsen har etablert en driftsdyktig administrasjon med god økonomistyring og fastsatte 
styringsparametre som gjør at Stiftelsen som selvstendig enhet fungerer godt med vel kompetente 
medarbeidere. 
 

Kontrollvirksomhet 
Antidoping Norge har i 2005 hatt tre heltidsstillinger og en deltidsstilling i planlegging og 
administrasjon av dopingkontroller, herunder en heltidsansatt dopingkontrollør. I tillegg har 
Antidoping Norge 45 engasjerte dopingkontrollører fordelt over hele landet.  
 
Dopingkontroller 
Antidoping Norge har til sammen i 2005 gjennomført 3.242 prøver, herav 3.048 
urinprøver og 194 blodprøver. Blodprøver er gjennomført i bob, friidrett, padling, roing, 
ski, skiskyting, skøyter og sykkel.  
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Prøvene fordeler seg på følgende kategorier: 
 

Type Antall prøver % trening % konkurranse 
NIF-medlemmer 2.929 60 % 40 % 
Oppdrag fra 
særforbund 

137 3 % 97 % 

WADA kontroller 53 100 %  
Andre 123 87 % 13 % 

 
Nasjonal kontrollvirksomhet - NIF-medlemmer 
Det er gjennomført 2.929 prøver av NIF-medlemmer, herunder 2.766 urinprøver og 163 
blodprøver. Prøvene fordeler seg på 60 % på trening og 40 % i konkurranse. 
Det ble særlig lagt vekt på et effektivt antidopingprogram overfor aktuelle deltakere til OL i 
Torino. 
91 % av prøvene er tatt i idretter som regnes som ”risikoidretter”. 
 
Prioritert utøverliste 
I tråd med det internasjonale antidopingregelverket fastsatt av World Anti-Doping Agency 
(WADA) og i samsvar med NIFs lov, er den prioriterte utøverlisten opprettholdt i 2005. Alle 
utøvere som befinner seg på det høyeste prestasjons- og/eller deltakernivå innenfor sine 
respektive idrettsgrener, settes på den prioriterte utøverlisten. Antidoping Norge 
samarbeider tett med både de respektive nasjonale og internasjonale særforbundene, samt 
WADA for å fastsette hvilke utøvere som skal på prioritert utøverliste. Pr. 31.12.05 stod det 
245 norske topputøvere på Antidoping Norges prioriterte utøverliste. Disse utøverne har en 
spesiell plikt til å gi utøverinformasjon. Informasjonen er nødvendig for å kunne planlegge 
og å gjennomføre effektive dopingkontroller. 
 
Utøverinformasjon 
Antidoping Norge har utviklet og lanserte i 2005 en egen elektronisk løsning for behandling 
av utøverinformasjon. Løsningen gjør utøveren i stand til å rapportere sin 
utøverinformasjon via en internettside. Informasjonen kan oppdateres via Internett eller 
ved tilleggsløsninger og er alltid tilgjengelig for utøver.  
 
Analyse av dopingprøver 
Blod og urinprøvene analyseres og vurderes ved Seksjon for dopinganalyse, 
Hormonlaboratoriet, ved Aker universitetssykehus. Laboratoriet er akkreditert i henhold til 
gjeldende standarder. Deler av blodprøvene analyseres også ved Lovisenberg Diakonale 
Sykehus. Resultatet fra blodprøvene meddeles Seksjon for dopinganalyse ved Aker 
universitetssykehus for gjennomføring av eventuelle urinanalyser. 

 
Dopingkontrollører - opplæring 
Hvert år arrangeres et eget seminar for dopingkontrollører. Seminaret skal oppdatere 
kontrollørene og sikre at gjeldende regelverk og bestemmelser følges. I tillegg er seminaret 
et forum for diskusjon og utveksling av erfaringer mellom kontrollørene. 
 
Vurdering: 
Kontrollvirksomheten har tatt i bruk ny teknologi som gjør det lettere å forutsi hvor utøvere på 
prioritert utøverliste kan kontrolleres. Dette har gjort at kontrollene er blitt enda mer målrettet og 
kontrollene virker både forebyggende, avskrekkende og avslørende for bruk av doping. Ordningen 
med ansatt dopingkontrollør vil bli endret noe, men bli videreført i 2006. 
 
 



 

Antidoping Norge  Årsrapport 2005 Side 12 av 19 
 

Informasjon og forebyggende arbeid  
 
Informasjon og undervisning 
Det er i 2005 holdt 214 foredrag. Dette er en økning på 32 prosent i forhold til 2004. Vi 
har nådd ut til 6500 ledere, trenere og utøvere. Særlig er ungdommer blitt prioritert, 
både juniorlandslag og ungdom på litt lavere konkurransenivå. Vi mener det er viktig å 
informere og bygge holdninger hos unge utøvere. Idretter som er prioritert er styrkeløft, 
friidrett, vektløfting og ski, men også mange andre idretter har fått foredrag. Vi når også 
mange gjennom forelesninger for elever ved idrettsfag på videregående skoler. Vi har 
også hatt en del foredrag for trenere og ledere under utdanning. Samlinger med 
deltakerne i OL og Paralympics er blitt prioritert. 
 
Videre er det holdt 39 stands på idrettsarrangement. Antidoping Norge har bl.a. vært til 
stede på idrettsmedisinske møter, Birkebeiner’n, ulike skiarrangement, leder og 
idrettskretskonferanser, basissamlinger, Bislett-uka, topputøversamlinger,  
OL- og Paralympicssamlinger.  
 
Kampanje under Norway Cup 
Under Norway Cup ble kampanjen ”Doping er noe dritt” gjennomført. Målsetningen med 
kampanjen var å få de 30.000 barn og ungdommene som deltar i Norway Cup til å ta et 
aktivt standpunkt mot bruk av doping. Et av virkemidlene var utdelingen av armbånd. 
Alle deltagerne under årets turnering fikk utdelt et lyseblått armbånd med påskriften 
”Doping er noe dritt”. Til sammen delte Antidoping Norge ut 31.000 armbånd og 7.500 
autografkort på Ekebergsletta under Norway Cup. En rekke norske toppidrettsutøvere og 
artister stilte seg bak kampanjen og deltok på Telenor og Antidoping Norges stand under 
turningen. 
Kampanjen var et resultat av et sponsorsamarbeid med Telenor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ble holdt to heldags antidopingseminarer for leger, fysioterapeuter og annet 
støttepersonell. Temaer var bl.a. dopinglisten, dopingkontrollen, NIFs lov, 
analysemetoder, fritak og nytt regelverk. 
 
Antidoping Norge har publisert en artikkel om dopinglisten og fritaksordninger i Tidsskrift 
for Den norske lægeforening. Vi har bidratt med artikler til særforbundsblad og deres 
internettsider. Vi har også regelmessig artikler i Norsk Idrettsmedisin. 
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Videreutvikling av undervisningsopplegg 
Vi har fem undervisningsopplegg som foredragsholderne benytter.  Temaene som blir tatt 
opp i disse undervisningsoppleggene er:  

• Dopinglisten og holdninger 
• Dopingkontrollen 
• Helsekonsekvenser ved dopingbruk 
• Kosthold, kosttilskudd og doping  
• Opplæring for ansatte på treningssentrene (se mer om dette under 

oppdragsvirksomhet.)  
 
Oppleggene passer for en 45 minutters seanse. De tilpasses målgruppen og justeres 
etter den tid vi har til disposisjon. 
To 5-minutters videofilmer om to eksmisbrukere av anabole steroider blir brukt i en del 
sammenhenger. 
 
 
Foredragsholdere - opplæring 
Foredragsgruppen består av 12 personer. Disse er skolert til å holde antidopingforedrag. 
Det ble avholdt to samlinger for foredragsholdergruppen. I tillegg var det en særskilt 
samling for foredragsholderne med medisinsk utdanning. Foredragsholdergruppen består 
av personell med utdanning innen pedagogikk, idrettsfag og medisin. 
  
Materiell og profilering    
Utøvere og støttepersonell skal vite hvor de kan finne oppdatert og korrekt informasjon 
om antidoping. Internettadressen har derfor fått en sentral plass på vårt materiell.  
 
Nyhetsbladet Ren Idrett kom ut med tre nummer i 2005. Det ble også laget seks 
faktabrosjyrer. Temaene er: efedrin, hasj og marihuana, alkohol, kokain og amfetamin, 
anabole steroider og kosttilskudd. Utøverhandboka ble revidert og plakat med 
helsefarene ved bruk av anabole steroider ble trykket. Brosjyren med informasjon til de 
som står på prioritert utøverliste ble også revidert. 
 
Antidoping Norge har diverse profileringsmateriell for utøvere, trenere og ledere som vil 
ta avstand fra dopingbruk. Det ble blant annet laget kortstokker med teksten: ”Doping er 
noe dritt”. Refleksbåndene våre er også populære og nyttige.  
Flere antidopingorganisasjoner blant annet Sverige, Danmark, Sveits, Ukraina, Japan og 
International Paralympic Committee (IPC), har hatt nytte av og brukt våre ideer og 
oversatt noe av vårt materiell. Informasjonsmateriell blir blant annet delt ut på foredrag, 
stand, ved dopingkontroller og ved utsendinger til særforbund, idrettslag/klubber og 
personer tilknyttet idretten. Det ble sendt ut ca. 90 enheter med informasjonsmateriell i 
2005. 
 
Internett  
Internettsiden har hatt om lag 250.000 besøk i løpet av hele året, hvorav ca 75.000 var 
unike besøkende. Antidoping Norge ønsker at våre hjemmesider skal være det naturlig 
sted å finne aktuell og faglig informasjon om antidopingarbeide. 
 
Mediekontakt 
Antidoping Norge ønsker å være mer synlig i media og har en åpen dialog med pressen. 
Samtidig har vi jobbet aktivt med å sette våre kjernesaker på dagsorden. Antidoping 
Norge har satset på å være et kompetansesenter for journalister som dekker 
antidopingarbeidet. 
 
Målt i antall artikler i aviser og tidsskrifter på internett der Antidoping Norge er omtalt er 
det mer enn en tredobling sammenlignet med 2004. Vi har ingen monitorering av 
papiraviser, ukeblader eller etermedier pr. i dag. 
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Ut i fra det vi har registrert manuelt er det laget en rekke saker i norske lokalaviser. 
Antidoping Norges arbeid har vært tema i 15 reportasjer i NRK Dagsrevyen i løpet av 
2005. Det har vært laget to reportasjer i NRK Puls. I tillegg er det laget en rekke saker i 
NRK Sporten, både på radio og tv. TV2 har hatt i overkant av 10 saker med Antidoping 
Norge i 2005.  
 
Symposiet Antidoping Norge arrangerte i samarbeid med WADA i mai ble omtalt av alle 
de store nyhetsbyråene (AP, AFP og Reuters), noe som resulterte i lokal omtale flere 
steder i verden. 
 
Det er også skrevet flere reportasjer i ukeblader. De største var i Dagbladets 
Sportsmagasin (10 sider) og Vi Menn (4 sider + førstesiden). 
 
Det er avholdt et presseseminar i samarbeid med Norske Sportsjournalisters Forbund. 
Rune Andersen, direktør i WADA, var en av foreleserne. Hovedfokus for seminaret var 
rollefordeling og saksgang i dopingsaker. Journalister fra de fleste riksmediene deltok. 
 
Fordeling av antall artikler i media pr. måned i 2005: 
 

 
 
 
Samarbeidsmøter med SF  
Det har vært avholdt samarbeidsmøter med samtlige særforbund og det foreligger 
skrevne referater fra disse møtene. 
 
Vurdering: 
Det har vært prioritert å øke informasjonstiltak mot toppidretten og konkurranseidretten. Man har 
lykkes i å nå ut til langt flere i målgruppen med foredrag og stands. Besøk på hjemmesidene har 
økt betraktelig og pressen har vært svært aktive i omtale av antidopingvirksomheten. Kampanjen 
mot ungdom under Norway Cup ble spesielt godt mottatt. 
Det er registrert et stadig økende behov for informasjonstiltak ikke bare innenfor idretten, men 
også i samfunnet. 
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Internasjonalt arbeid 
 
Utviklingsarbeid 
Antidoping Norge deltar i samarbeid med Kultur- og kirkedepartementet i IADA-
samarbeidet. Foruten Norge deltar Australia, Canada, Danmark, Finland, Nederland, New 
Zealand, Storbritannia, Sverige og Sør-Afrika.   
 
Antidoping Norge har ledet en arbeidsgruppe nedsatt av IADA og WADA som har vurdert 
hvorvidt WADAs ”International Standard for Testing” også bør være en ISO-standard.  
 
Et internasjonalt symposium om bedre og mer effektiv planlegging av dopingkontroller 
ble gjennomført 26. og 27. mai i Oslo. Symposiet var et samarbeid mellom WADA og 
Antidoping Norge. Deltagere fra internasjonale og nasjonale særforbund, nasjonale 
antidopingorganisasjoner og utøvere deltok på seminaret. 
 
Antidoping Norge deltok i utarbeidelsen av ”Guidelines for Information and Education” i 
2005. Prosjektet var et samarbeid mellom Council of Europe og WADA. Dokumentet 
inngår som en del av WADAs internasjonale retningslinjer. 
 
Antidoping Norge presenterte et diskusjonsnotat om konkurransetesting under WADAs 
fellesmøte for internasjonale særforbund og nasjonale antidopingorganisasjoner i 
Lausanne, april 2005. 
 
Antidoping Norge deltok også med å utvikle ”Building Anti-Doping Agencies – from basics 
to best practice”, en rettledning for land som pr. i dag ikke har en nasjonal 
antidopingorganisasjon.  Arbeidet ble igangsatt og ledet av WADA og skal inngå som en 
del av WADAs retningslinjer. Et foreløpig ukast ble presentert og benyttet under ANADOs 
”workshop” spesielt for land i Mellom- og Sør-Amerika. 
 
Antidoping Norge deltar i en gruppe som WADA har opprettet for å arbeide med 
informasjon og forebygging. 
 
Antidoping Norge har deltatt i ”WADA Independent Observers Program” under 
Verdensmesterskapet i svømming i Montreal. 
 
Association of National Anti-Doping Organisations (ANADO) 
 
ANADO hadde 43 godkjente medlemmer og 6 godkjente observatører ved årets slutt. 
Antidoping Norge har hatt sekretariatet for ANADO siden foreningen ble stiftet i 2003. I 
2005 så man blant annet nærmere på ANADOs funksjon, mål og strategier for fremtiden. 
Det ble i den forbindelse organisert et strategisk planleggingsmøte med styret. ANADO 
har arrangert tre seminarer i 2005. Anti-Doping International (ADI) ble også offisielt 
inkorporert i ANADO og byttet navn til ANADO Anti-Doping Services (ADS).  
 
Samarbeid med andre antidopingorganisasjoner 
Hellas 
Antidoping Norge har i 2005 avsluttet et samarbeidsprosjekt med Hellas om rekruttering, 
opplæring og godkjenning av dopingkontrollører. 
 
 
Kina 
Samarbeidsprosjektet med Kina løper i henhold til fastsatt prosjektplan fram til og med 
mai 2006. Deretter skal det vurderes om det skal etableres ett nytt prosjekt fram til 
2009. Prosjektet er rettet spesielt mot det operative nivået innenfor planlegging og 
gjennomføring av dopingkontroller og innenfor informasjon og forebyggende arbeid. Et 
eget prosjektmøte ble gjennomført i august 2005. Videre samarbeid er planlagt. 
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Japan 
Antidoping Norge har innledet et samarbeid med Japan Antidoping Agency (JADA) som 
først og fremst har fokusert på informasjon og forebygging.  Antidoping Norge hadde et 
møte med JADA i 2005 der tema for møtet var informasjon og forebygging. Resultatet av 
møtet var at JADA benyttet vårt materiell som utgangspunkt i utvikling av eget 
informasjonsarbeid. 
 
Romania 
Videre har Antidoping Norge deltatt i en delegasjon oppnevnt av Europarådet som ga 
innspill til ny organiseringen av antidopingarbeidet i Romania. 
 
Nordisk samarbeid 
Det årlige nordiske antidopingmøtet var i Finland. Hovedfokus var samfunnsvitenskapelig 
forsknings- og utredningsarbeid. Forskere fra de ulike landene ble invitert til å delta. På 
bakgrunn av dette møtet ble det igangsatt et nordisk forskningsprosjekt, basert på den 
evalueringen som ble gjennomført av etikk- og verdiarbeidet i Norges Idrettsforbund i 
2002.  
Antidoping Norge tok initiativ til et eget nordisk møte innen informasjon. Et møte ble 
holdt i Sverige, der organisasjonene i Danmark, Sverige og Norge var representert. Vi ble 
enige om å samarbeide bedre innen informasjonsområdet og å ha årlige 
samarbeidsmøter. 
 
Vurdering: 
Antidoping Norge sees på av internasjonale samarbeidspartnere som en viktig bidragsyter. ADN 
har vært en aktiv pådriver gjennom deltakelse i en rekke internasjonale fora og har således bidratt 
til at norske toppidrettsutøvere kan konkurrere under mer like forhold med andre internasjonale 
utøvere. Gjennom samarbeidstiltak med en rekke land er det etablert et bredt internasjonalt 
nettverk.  
 

 

Forskning 
 

Medisinrelatert forsknings- og utredningsarbeid 
Antidoping Norge gjennomførte et statusmøte der de som hadde fått tildelt midler til 
forskningsprosjekter fra 2004 fikk anledning til å presentere status for sine prosjekter.  
Det ble i 2005 avsatt 30.000 kroner for å se nærmere på fritaksordningen og sider av 
denne. Dette prosjektet fortsetter inn i 2006. 
 
Blodprofilprosjektet 
Blodprofilprosjektet er et samarbeidsprosjekt med Hormonlaboratoriet og Anti-Doping 
Danmark. Prosjektet har som formål å etablere individuelle blodprofiler for norske 
topputøvere som trener og oppholder seg i varierte omgivelser. Blodprofilene kan benyttes 
til å utlede individuelle normalverdier og spredningsverdier for utøvere i den hensikt å 
identifisere normale variabler i blod. Prosjektet skal sluttføres i 2006. 

Samfunnsrelatert forsknings- og utredningsarbeid 
 
Studie om hva som kjennetegner effektive dopingkontroller 
Antidoping Norge støttet en studie ved Norges idrettshøgskole om hva som kjennetegner 
effektive dopingkontroller. Prosjektet ble avsluttet i mai 2005. Resultatet ble presentert 
på et internasjonalt seminar i Oslo. 
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Studie om tilfredshet blant våre brukere 
I slutten av året ble det også gjennomført en tilfredshetsstudie der utøvere, trenere og 
ledere kunne gi uttrykk for sine reaksjoner på vårt arbeide. Resultatene av denne 
undersøkelsen blir offentliggjort i 2006. 

 
Vurdering: 
Stiftelsen har gjennom utlysning av midler og samarbeid med bl.a. Hormonlaboratoriet ved Aker 
universitetssykehus og Norges idrettshøyskole initiert forskningsvirksomhet knyttet til 
virksomhetens formål. Studien om hva som kjennetegner effektive dopingkontroller og det 
tilhørende internasjonale symposiet i Oslo i mai 2005 skapte bred interesse internasjonalt. 

 
 

Oppdragsvirksomhet  
 
Antidoping Norge påtar seg forskjelllige typer oppdrag både i Norge og i utlandet. 
Oppdragene gjelder både kontroller, kurs og foredrag og rådgivning. 
 
Kontrolloppdrag i Norge for internasjonale særforbund og deres underliggende 
ledd (organisasjonskomiteer) 
I forbindelse med internasjonale mesterskap i Norge gjennomfører Antidoping Norge 
dopingkontroller på oppdrag fra internasjonale særforbund (se også under 
kontrollvirksomheten).  
 
Andre Internasjonal kontrolloppdrag 
Antidoping Norge gjennomfører også dopingkontroller i utlandet på oppdrag fra WADA, 
ANADO eller internasjonale særforbund. Utenlandske oppdrag dreier seg i stor grad om 
dopingkontroller av internasjonale topputøvere. 
 
På bakgrunn av en avtale mellom WADA og ADN har vi gjennomført 53 prøver på vegne av 
WADA i Norge og i utlandet. Antidoping Norge bistod i tillegg WADA i forbindelse med deres 
antidopingprogram i forkant av OL i Torino. 
 
Det er tatt 72 prøver på vegne av andre organisasjoner.    
 
 

Andre oppdrag 
 
Samarbeid med treningssenterbransjen 

Antidoping Norge utviklet i 2004 et antidopingprogram i samarbeid med Norges 
Treningssenterforbund (NTF). Programmet inneholder informasjons- og kampanjemateriell, 
et kursopplegg for ansatte, og et system for dopingkontroller basert på frivillighet. 14 
treningssentre kjøpte antidopingprogram av Antidoping Norge i 2005. Samtlige senter 
mottok den obligatoriske undervisningen og tilhørende materiell. Det ble gjennomført 31 
dopingprøver, hvorav 6 var positive. 5 av prøvene var positive på anabole steroider, og 1 
på det sentralstimulerende middelet efedrin. 

 
Antidoping Norge vil i 2006 videreføre dette arbeidet. 

 
Datatilsynet varslet i desember vedtak om at dopingprøver ved et treningssenter med 
antidopingprogram fra Antidoping Norge måtte opphøre. Ettersom et slikt vedtak ville ha 
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betydning for andre treningssentre med tilsvarende antidopingprogram, utarbeidet 
Antidoping Norge svar til Datatilsynet. Treningssenteret som mottok det varslede 
vedtaket sluttet seg til svaret fra Antidoping Norge. Datatilsynet har i 2006 vedtatt at 
dopingkontroller på treningssentre må stanses, men saken er påklaget 
Personvernnemnden. 
 

Nasjonalt nettverk for antidopingarbeid 
Antidoping Norge har tatt initiativ til å etablere et nasjonalt nettverk for 
antidopingarbeid. Hensikten med nettverket er å samordne antidopingarbeidet, herunder 
tiltak som iverksettes. Nettverket består av offentlige etater som i sitt daglige virke 
kommer i direkte kontakt med dopingbelastede miljøer. Det har blitt avholdt 2 møter i 
nettverket. Mandat har blitt fastsatt av nettverkets medlemmer.  
 
Kampanjen ”Doping er noe dritt” 
Kampanjens overordnete målsetting er å ”vaksinere” utvalgte deler av norsk 
ungdomsidrett mot doping, gjennom forebyggende tiltak. Målgruppen er 200.000 utøvere 
i alderen 13-19 år og 50.000 ressurspersoner innen idretten fotball, håndball, ski, og 
friidrett. De aktuelle særforbundene fikk presentert prosjektet, og samtlige ønsker å 
støtte kampanjen. 
 
Kampanjen skal gjennomføres over en treårsperiode med oppstart i 2006. Det er laget 
planer for et økonomisk samarbeid med aktører som allerede er godt kjent for sin 
sponsorvirksomhet i norsk toppidrett. Utviklingen av kampanjemateriell er påbegynt.  
 
Vurdering: 
Stiftelsen har i henhold til Stiftelsens statutter bistått andre rettssubjekter med bekjempelse av 
doping. Slike oppdrag er gjennomført utenfor rammen av tildelte midler fra KKD med så vel 
nasjonale som internasjonale samarbeidspartnere både innenfor idretten og utenfor idretten. 
Denne delen av virksomheten har balansert med et lite overskudd.  
Datatilsynet har kommet med et vedtak om å stanse kontrolldelen av et antidopingprogram på 
treningssentre, men denne saken er anket og ikke endelig avgjort. Begrunnelsen fra Datatilsynet 
har medført at det er tatt initiativ til å få vedtatt en lov om antidopingvirksomhet. 
 
 

Medisinrelaterte oppgaver 
Medisinsk fagkomité er opprettet for å bistå i medisinrelaterte saker. Fagkomiteens 
primæroppgaver er å være den norske medisinske fritakskomiteen (Therapeutic Use 
Exemption Committee) og å vurdere medisinrelaterte forskningsprosjekter.  
 
Medisinsk fagkomité består av: Sverre Mæhlum (leder), Egil Haug, Pål Zeiner, Cecilie Røe 
og Sigrid Hanem (observatør og medisinsk sakkyndig).  
 
Medisinsk fagkomité har behandlet 118 ordinære søknader om medisinsk fritak fra 
dopingbestemmelsene. Videre har Antidoping Norge v/medisinsk sakkyndig vurdert om lag 
450 dokumentasjoner om forenklet medisinsk fritak.   
 
Fagkomiteen har vurdert ulike søknader om tilskudd til forskningsprosjekter.  
 
Listen over legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten holdes til enhver tid oppdatert 
av medisinsk ansvarlig, og gjøres tilgjengelig for idretten, fortrinnsvis på våre internettsider. 
Dette krever kontinuerlig overvåkning av de nye legemidler som gjøres tilgjengelige for det 
norske markedet. 
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Vurdering: 
Den medisinske fagkomité har arbeidet i henhold til instruks fastsatt av Stiftelsens styre. Et initiativ 
fra Antidoping Norge har ført til at den nasjonale legemiddellisten nå vil bli oppdatert årlig og bli 
mer lik den internasjonale dopinglisten. Komiteen har fungert godt i henhold til intensjonene og 
antall fritaksøknader har vært svært mange. 
 
 
 
 
 
 
 
(sign) 
 
Petter Riiser  
fungerende daglig leder 


