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Årsberetning 2006 fra styret 
Stiftelsen Antidoping Norge har utført virksomheten i 2006 i tråd med stiftelsens 
vedtekter. Styret har i 2006 bestått av: 
 

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

 
Av vedtektene framgår det at Antidoping Norge skal bekjempe doping ved å arbeide for 
en ærlig og dopingfri idrett. Antidoping Norge har som formål å drive allmennyttig 
virksomhet. Antidoping Norge 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. 
 
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 21 millioner kroner i tilskudd for 2006 for 
å iverksette virksomheten i tråd Antidoping Norges formål og virksomhetsområder. 
Antidoping Norge fikk tildelt 18,5 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 i 2006 gått inn for en egen nasjonal antidopinglov med det formål å sikre 
grunnlaget for en effektiv dopingbekjempelse i miljøer utenfor idretten. En slik lov bør 
etter styrets oppfatning tydeliggjøre samfunnets ansvar for å sikre dopingfrie trenings- 
og ungdomsmiljøer og derigjennom bidra til et helsefremmende treningstilbud for 
befolkningen. Loven bør sikre hjemmel for samordning av antidopingarbeidet mellom 
ulike instanser, og hjemle muligheten for kontroller i slike sammenhenger.  
 
Styret har videre gått inn for å utvide dagens lovbestemmelse om doping slik at også 
erverv, besittelse og bruk av dopingmidler forbys.  
 
Styret ser det som avgjørende å sikre en helhetlig strategi for dopingbekjempelsen i 
Norge, også utenfor den organiserte idretten. For å kunne drive et helhetlig og effektivt 
antidopingarbeid, er det avgjørende at det blant annet drives forebyggende arbeid, sikres 
et behandlings- og avviklingstilbud og at det initieres forskningsprosjekter som kan 
belyse problemets omfang og konsekvenser. Styret er tilfreds med at Antidoping Norge 
og Aker universitetssykehus i 2006 har kunnet presentere en felles, koordinert plan for et 
slikt arbeid.     
 
Styret har fulgt utviklingen av antidopingregelverket. Det nye utøverinformasjons- 
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systemet som er tatt i bruk i 2005 fungerer med hensyn til å gjennomføre 
dopingkontroller mer effektivt. Utøverinformasjon har bidratt til at det for norske 
topputøvere kan gjennomføres mer uforutsigbare kontroller utenom samlinger. Dette har 
bidratt til færre prøver per kontroll, det vil si at utøvere i større grad har avgitt prøve 
enkeltvis enn tidligere. I 2006 har det derfor vært gjennomført flere kontroller enn 
tidligere år, mens det er avgitt færre prøver. Styret ser behov for kostnytte vurderinger 
knyttet til dagens regelverk om utøverinformasjon. 
 
Det har vært holdt over 200 foredrag om antidopingrelaterte temaer. Styret ser det som 
vesentlig at norske idrettsutøvere er godt kjent med antidopingregelverket, og at utøvere 
og støttepersonell får informasjon om hva de må huske på for å unngå å uforvarende 
opptre i strid med dopingbestemmelsene.   
 
Internasjonalt har stiftelsen i 2006 gjennomført bilaterale prosjekter med Japan, 
Danmark og Kina. Etter henstilling fra NIF og KKD er samarbeidet med kinesiske 
antidopingmyndigheter frem mot OL i Beijing i 2008 stillet i bero. Antidoping Norge har 
avsluttet sekretariatsfunksjonen for Association of National Anti-Doping Organisations 
(ANADO) og overfører denne til Canada pr. 1.1.2007. Europarådet har i 2006 vurdert 
Norges oppfølging av Europarådets antidopingkonvensjon, herunder Antidoping Norges 
virksomhet.  
 
Stiftelsen har i 2006 initiert og bidratt til forskning. Medisinrelaterte prosjekter har vært i 
fokus.  
 
Styret ser det som positivt at Antidoping Norge er en attraktiv samarbeidspartner for 
internasjonale antidoping- og idrettsorganisasjoner. Det ble ytt betydelig bistand til 
WADA i forbindelse med vinter OL i Torino. Antidoping Norge har også stått for 
gjennomføring av kontrollprogrammet til det internasjonale seilforbundet og Americas 
Cup.  
 
Styret ser god progresjon i stiftelsens bistand til norske organisasjoner som ønsker å 
bekjempe doping. En tredjedel av treningssenterbransjen har nå et antidopingprogram 
og blir kurset av Antidoping Norge. Det har også vært internasjonal interesse knyttet til 
antidopingprogrammet for treningssentre. Styret ser det som vesentlig for videreføringen 
av samarbeidet med treningssenterbransjen at Personvernnemnda omgjorde 
Datatilsynets vedtak om å stoppe frivillige dopingkontroller i treningssentrene.  
 
Også i miljøer utenfor idretten har Antidoping Norge bidratt. Forsvaret har fokusert på 
antidoping og enkelte politidistrikt har prioritert det forebyggende antidopingarbeidet. 
 
For styret er det et mål at stiftelsen, nasjonalt som internasjonalt, har en fremtredende 
og ledende rolle i antidopingarbeidet. Med dette som utgangspunkt, er dagens tilskudd 
på et minimum. Dersom det skal være et mål for norsk idrett og norske myndigheter 
fremover at stiftelsen skal ha en ledende rolle, må rammebetingelsene bedres.  
 
Stiftelsen ser store muligheter til å redusere dopingbruk også i miljøer utenfor idretten. I 
forkant av etableringen av Stiftelsen, var det et utgangspunkt fra Stortinget at et slikt 
organ også kunne ta et større samfunnsmessig ansvar på feltet. Skal dette arbeidet 
lykkes, kreves det politisk og økonomisk støtte utover det arbeid som gjøres i idretten. 
Ut over dette mener styret mener at stiftelsens formål er ivaretatt. 









STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE

NOTER TIL REGNSKAPET 2006

Generelt

Hovedregel for vurdering av klassifisering av eiendeler og gjeld

Note 1 Virksomhet

Note 2 Tilskudd

Stiftelsen har mottatt følgende tilskudd:

Fra Kultur- og kirkedepartementet 18.500.000
18.500.000

Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser m.m.

Lønnskostnad 2006

Lønn 8.150.284
Arbeidsgiveravgift 1.139.939
Andre ytelser 81.397
Sum 9.371.619

Gjennomsnittlig antall ansatte årsverk 11,6.

I tillegg kommer tilknyttede kontrollører og foredragsholdere. Godtgjørelse til disse er inkludert.

Note 4 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Projector Overv.kamera
Anskaffelseskost pr. 01.01.05 19.961 66.309
Tilgang 
Salg i året 0 0
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.06 8.651 26.957
Bokført verdi pr. 31.12.06 11.310 39.352

Årets ordinære avskrivninger 3.770 13.118

Avskrivningsprosenter - lineært 20,00 % 20,00 %

Note 5 Fordringer

Note 6 Bankinnskudd

Innestående bankinnskudd i utenlandsk valuta er omregnet til dagskurs 31.12.2006.
Saldo på stiftelsens bankkonti er som følgende: 

Konto Saldo
Driftskonto 5010.06.15840 181.190

Særvilkår 5076.09.04942 3.557.546
Husleiedep. 5005.60.98822 227.624

Skattetrekkskonto 5010.06.22243 763.586
Spare- og skatt konto 5005.66.98776 98

USD-konto ADN 7096.04.41131 11.419 4.741.464

Note 7 Egenkapital

Egenkapitalen består av grunnkapital og annen egenkapital.

Egenkapital pr. 1.1.2006 1.000.000       1.495.246    
Underskudd 2006 -399.396      
Egenkapital pr. 31.12.2006 1.000.000       1.095.850    

Note 8 Avsetninger

Avsetningene er fra 2005 og gjelder mottatte øremerkede tildelinger hvor aktivitetene ikke er utført og består av:
2005

Kvalitetsprisen 2005 10.000
Randa, prosjektavtale 35.000
Sum avsetninger 45.000

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.Fordringer som skal tilbakebetales innen et 
år er klassifisert som omløpsmidler. Ved 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.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Grunnkapital
Annen 

egenkapital

Stiftelsen ble etablert 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. Med bakgrunn i avgiftsmessige vurderinger er det bare en svært begrenset del av virksomheten som er avgiftspliktig.

Styrets samlede godtgjørelse utgjør 111 685,- kroner. Styrets leder er særskilt honorert for arbeid ut over ordinært styrearbeid med tilsammen 59 660,- kroner. 
Styremedlem Sverre Mæhlum er særskilt honorert for arbeid ut over ordinært styrearbeid med tilsammen 4 275,- kroner.

Fordringer er oppført til pålydende. Det er ikke funnet nødvendig å avsette til tap, da fordringene i all vesentlighet vil inngå inngått i 2007.

Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder utgjør 651 857 kroner. Daglig leder har i sin ansettelsesavtale, under visse forhold, rett til etterlønn i 12 måneder etter utløpet 
av oppsigelsestiden. 

Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper for revisjon utgjør i 2006 68 750,- kroner inkludert MVA. Godtgjørelse for revisjon av kvalitetssystemet av 
Nemko AS for 2006 utgjør 34 375,- kroner inkludert MVA. 





Inntekter Utgifter Resultat

                   2.477.487                    1.934.771                         542.716 

                   3.800.908                    3.952.633                        (151.725)

                      275.000                       250.606                           24.394 

                   8.836.689                    9.248.476                        (411.787)

                   2.317.293                    2.774.363                        (457.070)

                      570.211                       473.829                           96.382 

                      355.000                       463.362                        (108.362)

        18.632.587         19.098.040              (465.452)

                       1.999.767                        1.933.710                           66.057 

                                   -                                      -                                     -   

          1.999.767           1.933.710                 66.057 

        20.632.354         21.031.750              (399.396)Sum 2006

5.  Informasjon og forebyggende 

6.  Internasjonalt arbeid

7.  Forskningsvirksomhet

Sum alle fagområder med statlige 

midler

Sum alle fagområder uten statlige 

midler

3.  Påtalenemnda

4.  Dopingkontroll

8.  Oppdrag

9.  Markedssamarbeid

                   Hovedtall fra fagområder for Stiftelsen Antidoping 

Norge 2006

Fagområder

1. Stab

2. Administrasjon
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Virksomhetsberetning fra Stiftelsen Antidoping 
Norge for 2006 
Dette er en rapport om virksomheten utarbeidet av administrasjonen som utfyller 
årsberetningen for 2006, fastsatt av styret i møte 21. mars 2007. 
 
Rapporten baserer seg på søknad og virksomhetsplan for 2006 og gir en oversikt over 
aktivitetene i lys av stiftelsens formål og virksomhetsområder, slik de fremkommer i 
stiftelsens vedtekter. 
 
Rapporten inneholder også en vurdering av i hvilken grad bruken av midlene har bidratt 
til ivaretakelse av stiftelsens formål. 
 
Andelen faste årsverk var i 2006 8,8 årsverk. Det nye årsverket er tillagt 
informasjonsarbeidet. 2 årsverk er opprettholdt som engasjementer slik at det til 
sammen har vært 10,8 årsverk. 0,9 årsverk er knyttet til oppdragsvirksomhet. I henhold 
til ny organisasjonsplan er den faste staben blitt utvidet med en 20 % stilling og en 60 % 
stilling som resepsjonist. Den kombinerte stillingen som dopingkontrollør/foredragsholder 
og rådgiver utøverinformasjon ser nå ut til å ha funnet sin endelige form. Pr. 31 
desember 2006 var antall stillinger på til sammen 11,6 årsverk. 
 
Antidoping Norge har i tillegg, ved behov, benyttet seg av timebasert bistand og kortere 
engasjementer for å gjennomføre virksomhetsplanen.  
 
Antidoping Norge er lokalisert på Ullevål Stadion og er medlem av Næringslivets 
Hovedorganisasjon (NHO). 
 
Antidoping Norge har ved årsskiftet 2006/2007 følgende ansatte: 
 

Anders Solheim, daglig leder 
Petter Riiser, leder administrasjon 
Per Wiik Johansen, medisinsk sjef (20 %)  
Anne Engelstad, rådgiver internasjonalt 
Håvard Hermansen, administrasjonskonsulent 
Hanne Halland, resepsjonist (60 %) 
Anne Cappelen, leder dopingkontroll 
Lindbjørg Stølan, seniorrådgiver dopingkontroll 
Hege Otterstad, rådgiver medisinsk fritak og dopingkontroll 
Linda Olsen, rådgiver utøverinformasjon og dopingkontroll 
Gunnvor Aase Hole, leder informasjon 
Hilde Bjerkholt Jenssen, Web-redaktør (80 %) 
Christian Mørdre, prosjektkoordinator  
Anders Randa, medisinsk rådgiver (timebasis). 

 
Kari Andreassen var ansatt som dopingkontrollør inntil 31. mai 2006. 
Andreas Høistad var ansatt som spesialrådgiver inntil 15. september 2006. 
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1.0 Stab 

1.1 Drift og personell stab 
Fagområdet er ledet av daglig leder. I tillegg er spesialrådgiver knyttet til staben. Daglig 
leder har vært fraværende grunnet sykdom i første halvår. Spesialrådgiver sluttet 15. 
september 2006.  

1.2 Kvalitetssystem og kvalitetsledelse 
Kvalitetssystemet og virksomhetens kvalitetsledelse skal sikre at den organiserte idretten 
føler seg trygg på at dopingkontroll og informasjonsarbeidet gjennomføres forsvarlig. 
Kvalitetssystemet er i 2006 revidert slik at det omfatter administrasjons-, kontroll- og 
informasjonsarbeidet. Kontroll- og informasjonssystemet er resertifisert i 2006. Systemet 
tilfredsstiller krav i NS-EN ISO 9001 og World Anti-Doping Program (WADP) nivå 1 og 2. 
 

Tiltak for kvalitetssystem og 
kvalitetsledelse 

Kvalitetsmål Oppnåelse 

Kvalitetssystemet er innført for operativ 
virksomhet. 

Systemet er resertifisert i 
henhold til NS-EN ISO 9001 og 
obligatoriske krav i WADP. 

Ble resertifisert uten avvik i 
desember 2006. 

Gjennomføre internrevisjoner. Internrevisjoner er 
gjennomført ihht plan. 

Gjennomført 3 internrevisjoner.  
Dette er mindre enn planlagt. 

Revidere 
utøverhåndbok/topputøverhåndbok. 

Utøverhåndbok og 
topputøverhåndbok er 
oppdatert. 

Topputøverhåndbok er revidert. 

 

1.3 Utvikling 
Det har i 2006 vært gjennomført en organisasjonsendring. Som en oppfølging av 
kartlegging av arbeidsmiljøet, har det blitt gjennomført egne ”coaching-møter”. Møtene har 
hatt til hensikt å styrke samhandlingen og kunnskapsutvekslingen i organisasjonen.   
 
Tiltak for utvikling Kvalitetsmål Oppnåelse 

Gjennomføre målinger av fremdriften i 
Antidoping Norge ved hjelp av 
styringsparametrene. 

Fremdriften er i 
overensstemmelse med de 
oppsatte mål. 

Utsatt. Måler status gjennom 
ordinær rapportering til styret og 
årsrapport. 

Coaching av personell Samhandling og 
kunnskapsutvekslingen i 
organisasjonen er 
tilfredsstillende 

2 coachingmøter gjennomført. 
Samhandlingen vurderes som 
tilfredsstilende. 

Utvikle kompetanseutviklingsprogram.  Tilpassede kompetansekrav 
foreligger for alle stillinger og 
KU-planer foreligger for alle 
stillinger. 

Arbeidet er igangsatt og 
forventes avsluttet i begynnelsen 
av 2007. 

Utvikling av personalhåndbok. Personalhåndbok er utviklet. Arbeidet er igangsatt og 
forventes avsluttet i begynnelsen 
av 2007. Arbeidsreglement, 
personvernpolicy, 
oppfølgingsplan for arbeidsmiljø, 
lønnspolitikk er utarbeidet.  

Opprette skriftlige prosedyrer i et 
kvalitetssystem der alle sider av driften 
er dokumentert. 

Prosedyrene er opprettet. Prosedyrene er under 
utarbeidelse, men ikke 
implementert. 

Etablere/tilpasse elektronisk 
planleggingsverktøy for dopingkontroll 

Antidoping Norge har 
tilfredsstillende elektronisk 
planleggingsverktøy for 
dopingkontroller. 

Plan om iverksettelse av ADAMS 
(felles internasjonalt elektronisk 
planleggingsverktøy) er utsatt i 
påvente av vurdering av 
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systemets datasikkerhet.  
Eksisterende elektronisk 
planleggingsverktøy benyttes. 

Utvikle revidert regelverk om fritak Iverksette nytt regelverk om 
fritak 

Grunnlaget for revidert regelverk 
er utviklet. Arbeidet fortsetter i 
2007. 

Videreutvikle system og rutiner i 
forbindelse med utøverinformasjon. 

System og rutiner for 
utøverinformasjon er justert 
på bakgrunn av erfaringer fra 
1. år 

Det har vært en løpende 
justering av rutinene. 

Utvikle stand Mal for stand og tilstrekkelig 
materiell er utarbeidet. 

Telt og materiell til stand er 
anskaffet. 

Utvikle plan for profilering som 
differensierer mellom målgruppe, 
virkemiddel og budskap 

Planen settes i drift. Under arbeid. Forventes 
avsluttet våren 2007 

Etablere nytt eskortekorps for 
dopingkontroll 

Nytt eskortekorps er i drift I bero i påvente av ansettelse av 
regionskoordinatorer. 

Utarbeide markedsplan for Antidoping 
Norge. 

Markedsplanen reflekterer 
fastsatt kvalitet av produktene 
til et bestemt marked. 

I bero i påvente av ny 
spesialrådgiver. 

Gjennomgang av antall prøver med 
tanke på kostnad og kvalitet.  

Kriterier for planlegging av 
dopingkontroller er fastsatt slik 
at prøven blir tatt avslørende, 
avskrekkende og 
forebyggende. 

Det er planlagt et eget prosjekt 
hvor det legges til grunn at hver 
idrett skal risikovurderes med 
tanke på prestasjonsfremmende 
effekt ved et potensielt misbruk 
av dopingmidler. Fastsettelse av 
kriterier vil måtte vurderes i 
samband med strategier for 
kommende år. 

Andre utviklingsoppgaver Gjennomføres i tråd med 
fastsatte kriterier.  

 

 

1.4 Profilering 
Antidoping Norge har utviklet en egen brosjyre om virksomheten slik at omverdenen får 
informasjon om hva som gjøres i antidopingarbeidet. Kampanjen ”Doping er noe dritt” 
ble også i år gjennomført i forbindelse med Norway Cup.  
 

Tiltak for profilering Kvalitetsmål Oppnåelse 

Følge opp profileringsplan 

 

En plan er utviklet og 
godkjent. Planens mål for 
2006 er nådd. 

Planen er utarbeidet, men 
krever ytterligere justeringer.  

 

1.5 Pressekontakt 
Det er viktig for Antidoping Norge at vi har et godt forhold til media. Bemanningen ble 
derfor styrket på dette fagfeltet slik at pressen alltid har en kontaktperson som er 
tilgjengelig. Stillingen har imidlertid kun vært besatt fram til 15. september.  
 
I 2006 satt vi i drift et ekstranett for pressen. Journalister må registrere seg hos oss for å 
bli medlem. Ved pålogging på ekstranettet får journalistene tilgang til vedtak i 
anmeldelser og dommer i dopingsaker. Dette er gjort blant annet for å bevisstgjøre 
pressen i forhold til identifikasjon i dopingsaker og samtidig gi pressen tilgang til 
offentlige dokumenter. Vi benytter også ekstranettet til annen relevant informasjon for 
pressen. 29 journalister bruker dette ekstranettet. 
 
25 aktuelle saker, i tillegg til informasjon om dopingsaker, ble lagt tilgjengelig for 
pressen på ekstranett. Dette har vært en nyttig måte å nå pressen med informasjon på. 
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Saker med stor interesse i 2006 har vært utøverinformasjon og utøvere som har vært 
kritiske til systemet og dopingsaker. 
 
 

Tiltak for pressekontakt Kvalitetsmål Oppnåelse 

10 Pressemøter 

  

Løpende dialog med de 
viktigste riksmedia. 

Pressemøter ikke gjennomført, 
men det er holdt løpende 
dialog med media. 

Pressemeldinger 

 

90 % av alle pressemeldinger 
fra Antidoping Norge ble 
gjengitt i dagspressen. 

Gjennomført 

1 Presseseminar i samarbeid med 
NSF 

Tilfredshet med innhold og 
gjennomføring minst 4 av 6 
mulige. 

Ikke gjennomført. 

Medieovervåkning Mediesaker innen antidoping 
fanges opp umiddelbart.  

Antidopingnyheter er fanget 
opp umiddelbart. 

Medieomtale av Antidoping Norge 
og Antidoping Norges virksomhet 

Minst 3 000 innslag i 
forskjellige media. 

2313 klipp der Antidoping 
Norge er nevnt i digitale 
medier (nettaviser med mer) 
Dette er på linje med 2005. 

 

1.6 Utøverforum 
Vi hadde et mål om å rekruttere inntil 10 topputøvere til et forum for å løfte konkrete 
problemstillinger og få tilbakemeldinger som Antidoping Norge kunne bruke i sitt arbeid. 
Forumet er ikke etablert. 
 

Tiltak for Utøverforum Kvalitetsmål Oppnåelse 

Etablere et Forum for topputøvere. 

 

Forumet er etablert og det er 
avholdt minst 1 møte der det 
foreligger rapporter fra 
møten(e). 

Forumet er ikke etablert. 

 

1.7 Utredninger 
Antidoping Norge har gjennomført den årlige undersøkelsen om utøvers tilfredshet om 
dopingkontrollen og om deres kunnskap om antidoping.  
 
 

Tiltak for utredninger Kvalitetsmål Oppnåelse 

Igangsette brukervennlighets-
undersøkelse om utøversystemet. 

Brukerundersøkelse er 
gjennomført. 

Utført 

Planlegge og gjennomføre 
undersøkelse om utøvers kunnskap om 
antidoping. 

Brukerundersøkelse er 
gjennomført og resultatet 
publisert. 

Utført 

Utredning om medisinbruk hos 
topputøvere. 

Utredning er gjennomført Et prosjekt om medisinske 
fritak er gjennomført, men 
ikke avsluttet. 

 



 

# 116866 Side 16 av 43 Årsrapport 2006 
 

1.8 Disposisjonsmidler 
Disposisjonsmidler er for 2006 i hovedsak benyttet til arbeidsmiljø og arbeidsmiljørettede 
tiltak. 

1.9 Vurdering 
Aktiviteten i Staben har vært preget av at daglig leder har vært sykemeldt i første halvår 
og at spesialrådgiver sluttet 15. september 2006.  
 
Stiftelsen er resertifisert og internrevisjoner er gjennomført. Nytt kvalitetssystem er 
utviklet og straks klart for iverksettelse. Arbeidet med kvalitetssikring av virksomhetens 
arbeid vurderes som tilfredsstillende. Arbeidsmiljørelaterte tiltak har vært i fokus. Sett i 
sammenheng med omorganiseringen har dette gitt resultater.  
 
Utviklingsarbeidet drives kontinuerlig for å tilpasse virksomheten til omgivelsene. Nye 
utfordringer krever nye løsninger. Rutiner i forbindelse med utøverinformasjon er 
løpende justert. Forebyggingsvirksomheten er tilpasset et ønske om å skape et positivt 
bilde av en ren idrett som tar doping på alvor.  
 
Pressen har vært håndtert profesjonelt. Det er til tider en krevende oppgave, men 
avgjørende for å ivareta antidopingarbeidet og stiftelsens troverdighet.  
 
Etableringen av utøverforum er utsatt. Planlagte utredninger er i hovedsak gjennomført.   
 
Stadige endringer i regelverket gir behov for nye prøvetakingsrutiner. Utviklingsarbeidet 
er sentralt for å sikre et godt antidopingarbeid. Dette er ivaretatt i 2006, men vil kreve 
ytterligere oppmerksomhet for å holde tritt med utviklingen på feltet også de kommende 
år. Blant annet tyder utviklingen på at samarbeidet med toll- og politimyndighetene vil 
stå sentralt i fremtiden. 
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2.0 Administrasjon 
 

2.1 Styret 
 
Det er holdt 5 styremøter i 2006 og 35 saker er behandlet.  
 
 
Tiltak for Styret Kvalitetsmål Oppnåelse 

Gjennomført 5 styremøter. Alle styresaker er behandlet og 
vedtak er iverksatt. 

Alle 5 møtene er gjennomført 
med fastsatt dagsorden og 
vedtak iverksatt. 

Minst en utviklingsdugnad skal være 
gjennomført. 

Det er foretatt politiske vedtak 
som følge av dugnaden. 

Det er sendt flere politiske 
innspill til Stortinget og 
departementer om blant annet 
lovregulering og koordinering av 
antidopingarbeidet.  

Minst 2 relevante fagmiljøer skal 
være kartlagt slik at politiske 
initiativ/tiltak kan iverksettes. 

Det er igangsatt kvalifiserte tiltak 
innenfor de valgte fagmiljøer. 

Medisinske miljøer og 
treningssentermiljøet er 
engasjert i antidopingarbeidet.  

 

2.2 Drift og personell administrasjon 
Fagområdet er driftet sentralt av 2 fast ansatte og 1 i 60 % engasjementstilling, til 
sammen 2,8 årsverk. Dette er i overensstemmende med den nye organisasjonsplanen. I 
tillegg har det vært engasjert en person i forbindelse med sykdom. 
 
Den administrative driften har bidratt til at Antidoping Norge fungerer tilfredsstillende og 
ivaretar behovene for daglig drift. Videre har administrasjonen opptrådt som 
støttefunksjon for de operasjonelle virksomhetene stab, informasjon og kontroll.  
 

 

Tiltak for administrativ drift Kvalitetsmål Oppnåelse 

Følge skriftlige prosedyrer for drift. Fastsatte rutiner er ikke 
personavhengige og følges 
uten større ulemper for driften 
av Antidoping Norge. 

Rutiner er etablert og følges. 

Sikre god oppfølging og rutiner for 
økonomiske transaksjoner og budsjett 
og regnskapsføring. 

Budsjett og regnskap er 
korrekt og oppdatert. 
Transaksjoner er riktig utført. 

Skiftet regnskapskontor og 
lagt om rutiner slik at budsjett 
og regnskapsrutiner nå 
fungerer. 

Kontrakter skal forhandles, utarbeides 
og inngås i henhold til 
kvalitetssystemet. 

Alle kontrakter er 
kvalitetssikret med ansvarlig 
person og inngått i henhold til 
fastsatte bestemmelser, 
herunder oppdragskontrakter. 

Det er oppnevnt ansvarlige 
personer innenfor hvert 
fagområde som har ansvar for 
å sluttføre og kvalitetssikre 
kontrakter. 

Etablere et effektivt ordre- og 
faktureringssystem for 
oppdragsvirksomhet. 

Det er etablert funksjonelle 
ordre- og faktureringsrutiner 
for oppdragsvirksomhet 

Regnskapskontoret står for all 
fakturering etter at 
fakturagrunnlag er oversendt 
fra prosjektansvarlig. 

Omorganiseringen av Antidoping Norge 
gjennomføres i 2006. 

Tilstrekkelig personalressurser 
er ansatt eller engasjert i 
forhold til behov. 

Det er tilstrekkelig antall 
stillinger til å utføre de sentrale 
arbeidsoppgavene. 

Gjennomføre lønnsforhandlinger Lønnsnivået for ansatte er 
regulert. 

Lønnsforhandlinger er 
gjennomført 
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2.3 Regionskontakter 
Arbeidet med å etablere regioner er utsatt til 2007 grunnet spørsmål som måtte avklares 
før igangsetting, herunder arbeidsrettslig status for regionskoordinatorer, 
dopingkontrollører og foredragsholdere.  
 

Tiltak for regionkontakter Kvalitetsmål Oppnåelse 

Etablere regionkontakter. Regionkontakter er etablert. Utsatt 

Videreutvikle eskorteordningen. Etablere et eskortekorps i 
henhold til pkt. 1.3 fra hele 
landet. 

Utsatt 

Revurdere behov og kriterier for 
dopingkontrollpersonell ihht til egen 
plan. 

Dopingkontrollpersonell er 
engasjert ihht plan. 

Utsatt 

 

2.4 Juridisk fagkomité 
Juridisk fagkomité består av advokat Niels E. Kiær som leder og Erik Flågan, Johan 
Fredrik Remmen og Kjersti Andreassen som medlemmer. Komiteen har i 2006 behandlet 
flere sentrale spørsmål, eksempelvis dopingkontroll av mindreårige og bruk av 
blod/urinprofiler i dopingsaker. 
 

Tiltak for juridisk fagkomité Kvalitetsmål Oppnåelse 

Drift av juridisk fagkomité. Juridisk fagkomité skal fungere 
optimalt ihht mandat. 

Komiteen er i drift ihht 
mandat. 

Fagkomiteen avholder 4 møter og 
uttaler seg i saker av betydning for 
Antidoping Norge. 

Møtene er avviklet, det er 
skrevet referat fra møtene og 
problemstillinger er vurdert og 
konkludert og eventuelt 
presentert for andre relevante 
fora. 

1 møte er avviklet i 2006 

 

2.5 Medisinsk fagkomité 
Fagkomiteen har i 2006 bestått av leder Sverre Mæhlum og medlemmene Egil Haug, Pål 
Zeiner og Cecilie Røe. Fagkomiteen har vært den norske medisinske komiteen 
(Therapeutic Use Exemption Committee) og behandlet søknader om fritak fra 
dopinglisten på medisinsk grunnlag.  Komiteen har også vurdert mulige medisinrelaterte 
forskningsprosjekter.  
 
Antidoping Norge oppdaterer en liste over legemidler i salg i Norge som inneholder 
virkestoffer angitt på WADAs dopingliste. Listen har til enhver tid vært oppdatert og 
tilgjengelig på våre nettsider.  
 

Tiltak for Medisinsk fagkomité Kvalitetsmål Oppnåelse 

Drift av medisinsk fagkomité. Medisinsk fagkomité skal 
fungere optimalt ihht mandat. 

Komiteen er i drift ihht 
mandat. 4 møter er holdt i 
2006 

Oppdatering av legemiddelliste. Norsk legemiddelliste skal til 
enhver tid være oppdatert og 
tilgjengelig for idretten. 

Legemiddellisten er oppdatert 
og tilgjengelig på 
www.antidoping.no 
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2.6 Seminar for engasjert personell 
Antidoping Norge har gjennomført årlig seminar for dopingkontrollører og 
foredragsholdere. Årets seminar hadde blant annet fokus på å styrke samhandlingen 
mellom foredragsholdere og dopingkontrollører. Et slikt operativt samarbeid mellom 
kontroller og foredrag som virkemidler, vil bli tillagt større vekt i de kommende år. 
 

Tiltak for engasjert personell Kvalitetsmål Oppnåelse 

Gjennomføre seminar for engasjert 
personell i 2006. 

Videreutdanning ved 
oppdatering og oppfølging av 
prosedyrer og retningslinjer i 
kvalitetssystemet. 
Tilrettelegge for 
erfaringsutveksling og økt 
kunnskap. 

Seminar gjennomført på 
Ilsetra, Hafjell.  

 

2.7 Påtalenemnd 
Påtalenemnden består av 3 styreoppnevnte medlemmer. I 2006 har Anstein Gjengedal 
fortsatt sitt verv som leder, Inggard Lereim og Mette Krogh har fortsatt som medlemmer 
og advokat Niels R. Kiær har fungert som prosessfullmektig. 
 
Påtalenemndens primæroppgave har vært å vurdere alle potensielle brudd på 
dopingbestemmelsene opp mot NIFs lov, og deretter henlegge eller anmelde forholdet til 
NIFs domsinstanser. Påtalenemnden har også vurdert klager på advarsler, utstedt til 
utøvere på prioritert utøverliste på grunn av  feil eller manglende utøverinformasjon.   
 

Tiltak for Påtalenemnda Kvalitetsmål Oppnåelse 

Effektiv drift av påtalenemnden. 100 % behandling av alle 
dopingsaker i henhold til 
regelverket. 

Alle dopingsaker er håndtert 
ihht. regelverket. 

Opptre som aktorat i saker for 
domsorganene. 

Domsorganenes beslutninger 
er likelydende med 
anmeldelsene. 

Alle domsavgjørelser i 2006 er 
i tråd med nedlagt påstand. 

Nødvendig faktainformasjon i 
forbindelse med dopingsaker skal være 
innhentet slik at dopingsaker kan 
vurderes på et objektivt grunnlag og 
sikre rettferdig behandling av utøvere. 

Alle potensielle brudd på 
dopingbestemmelsene er fulgt 
opp og avsluttet. 

Alle saker er fulgt opp og 
avsluttet. 

Oppdatere domssamling. Domssamlingen skal til enhver 
tid være oppdatert og 
tilgjengelig for allmennheten. 

Domssamling er oppdatert og 
tilgjengelig for allmennheten. 

 
Administrasjonen har forberedt sakene før påtalenemnden behandler de. 
 
Potensielle brudd på dopingbestemmelsene 
I 2006 ble 38 potensielle brudd på dopingbestemmelsene ferdigbehandlet, hvorav 37 av 
sakene omhandlet avlagte positive prøver. 
 
4 av de avlagte positive prøvene i 2006 inneholdt anabole steroider. 1 prøve inneholdt 
stimulerende midler og 2 inneholdt cannabis. For de resterende 30 positive prøvene 
forelå det medisinske fritak.   
 
I tillegg er 18 prøver fulgt opp grunnet forhøyet testosteronverdier. Ingen prøver ble 
identifisert som positive.   
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Det er avsagt 8 rettskraftige dommer i 2006, hvorav 1 dom har gitt livstids utestengelse 
fra organisert idrett, 5 har gitt 2 års utestengelse og 2 har gitt 4 måneders utestengelse.  
Alle rettskraftige dommer omhandlet menn.  
 
En sak er undersøkt i forhold til bruk av trykkammer (hyperbar oksygenbehandling). Det 
ble ikke funnet at det forelå brudd på dopingbestemmelsene.  
 
Domssamling 
Antidoping Norge har vedlikeholdt en domssamling hvor alle dopingdommer fra 1998 og 
fram til i dag er samlet i en database og gjort tilgjengelig via Internett. I databasen 
ligger dopingdommene i sin fulle lengde med begrunnelser. Alle sakene er anonymisert. 
Alle rettskraftige dopingdommer legges ut fortløpende. I særlige tilfeller kan saker bli 
unntatt offentlighet. 
 

2.8 Vurdering 
Vurdering: 
Styret har ledet Stiftelsens arbeid av strategisk og politisk karakter, tatt beslutninger i 
sentrale spørsmål og ført tilsyn med driften av stiftelsen. Dette har bidratt til at stiftelsen 
har vært en sentral aktør innenfor antidopingarbeidet.  
 
Kritiske administrative rutiner er fulgt opp i 2006. Videre er prosedyrer for driften 
etablert og klare for formell iverksetting. Driftsrutinene for stiftelsen har fungert 
tilfredsstillende. 
 
Etableringen av regioner har blitt utsatt. Det er imidlertid etablert en detaljert plan for 
iverksetting av regioner hvor behovet for personell er vurdert. Videre har avklaringer 
knyttet til arbeidsrettslig status for engasjert personell stått sentralt. Nye arbeidsavtaler 
for regionskoordinatorer, dopingkontrollører og foredragsholdere er under utarbeiding. 
Arbeidet har som følge av ovennevnte temaer og sykefravær blitt forsinket.  
 
Juridisk fagkomité har startet opp arbeidet i 2006. Det er til stadighet behov for til dels 
kompliserte juridiske betraktninger. Disse diskuteres i juridisk fagkomité og det gis klare 
anbefalinger. For utviklingen av stiftelsens virksomhet er dette arbeidet avgjørende. Den 
medisinske fagkomiteen har beslutningsmyndighet i fritakssaker og anbefaler 
forskningsprosjekter. Begge komiteene har bidratt til å ivareta stiftelsens formål.  
 
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. 
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3.0 Dopingkontroll 

3.1 Drift og personell dopingkontroll 
Fagområdet er blitt driftet sentralt av 3 fast ansatte og 1 engasjementstilling, til sammen 
3,7 årsverk. I tillegg har et 100 % engasjement vært forlenget til 31.5.06.  

3.2 Prøvetaking 

I 2006 ble det tatt 2475 dopingprøver innenfor det nasjonale dopingkontrollprogrammet. 
Det er gjennomført flere kontroller enn tidligere, med færre prøver pr. kontroll. God 
utøverinformasjon fra norske topputøvere i 2006 har blant annet gjort det mulig å 
gjennomføre kontroller i henhold til planer. Flere kontroller har kunnet gjennomføres på 
tidspunkt da eventuell dopingbruk vil kunne avsløres. Dette er avgjørende for at 
kontrollene skal ha forebyggende, avskrekkende og avslørende effekt. 

2475 dopingprøver i 2006 er 453 færre prøver enn i 2005. Antall kontroller har økt fra 
643 til 744. Det ble i gjennomsnitt tatt 3,3 prøver per kontroll, mens det i 2005 ble tatt 
4,6.  

Antall dopingprøver tatt av Antidoping Norge innenfor det nasjonale 
antidopingprogrammet: 

Idrettsgren 2005 2006 
Amerikansk fotball 66 74 

Basketball 62 72 
Bokse 68 44 
Bryte 44 59 

Sykkel 159 137 
Fotball 271 268 

Friidrett 241 195 
Håndball 133 111 
Ishockey 165 169 

Kampidretter 203 150 
Padle 100 50 

Ro 97 43 
Ski 367 301 

Skiskytter 145 100 
Skøyte 122 119 

Styrkeløft 174 161 
Svømme 95 65 

Vektløfting 68 72 
Andre (30 idretter) 348 285 

Total antall prøver 2928 2475 
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Tiltak for dopingkontroll Kvalitetsmål Oppnåelse 

Planlegge og gjennomføre 
dopingkontroller av utøvere på prioritert 
utøverliste med særlig vekt på utøvere i 
dopingbelastede idretter og idretter der 
Norge holder et høyt internasjonalt 
nivå. Kontrolltidspunkt skal være 
uforutsigbart og kontrollene skal 
primært planlegges i den hensikt å 
avsløre potensielt dopingmisbruk. 

Planlegge og gjennomføre 
dopingkontroller av norske topputøvere 
med hovedvekt på dopingbelastede 
idretter og idretter der Norge holder et 
høyt internasjonalt nivå. Kontrollene 
skal planlegges slik at de primært er 
avskrekkende og avslørende i forhold til 
potensielt dopingmisbruk.  

Planlegge og gjennomføre 
dopingkontroller på andre utøvere på 
nasjonalt nivå med særlig vekt på 
dopingbelastede idretter og distrikter 
der det omsettes dopingmidler. 
Kontroller på utøvere som konkurrerer 
på nasjonalt nivå skal planlegges slik at 
de primært er både avskrekkende og 
avslørende i forhold til potensielt 
dopingmisbruk. Kontroller på 
mosjonister og yngre utøvere skal 
primært planlegges slik at de er 
avskrekkende og forebyggende i forhold 
til potensielt dopingmisbruk.  

Kartlegge og definere de mest effektive 
dopingkontroller innenfor hver enkelt 
idrett/gren og innenfor de forskjellige 
kategorier utøvere, sett i relasjon til 
økonomi og ønsket kvalitet på 
kontrollen. 

900 prøver gjennomføres av 
utøvere på prioritert 
utøverliste, hvorav 100 av 
disse skal være blodprøver. 50 
prøver analyseres for epo. 
99,9 % uanmeldte kontroller. 

 

1 000 prøver gjennomføres av 
norske topputøvere og 
potensielle topputøvere 
(utøvere på prioritert 
utøverliste ikke inkludert), 
hvorav 25 av disse skal være 
blodprøver. Inntil 25 prøver 
analyseres for EPO. 99,9 % 
uanmeldte kontroller. 

 

600 prøver gjennomføres av 
utøvere i konkurranseidretten 
med hovedvekt på 
gjennomføring av kontroller 
etter innspill fra regioner. 
Kontroller skal primært være 
uanmeldte.  

 

Gjennomføre egen fastsatt 
plan for IC og OOC prøver 
innenfor hver enkelt 
idrett/gren. (Samlet minst 60 
% treningskontroller) 

 

Minst 10 % av kontrollene skal 
planlegges med primær 
hensikt å avsløre bruk av 
doping. 

804 prøver er tatt av utøvere 
på prioritert utøverliste 
hvorav 82 av disse var 
blodprøver. Dette tilsvarer 33 
% av prøvene. 67 prøver er 
analysert for EPO. 99.9 % av 
prøvene er gjennomført 
uanmeldt. 
 
927 prøver er tatt av norske 
topputøvere, hvorav 12 av 
disse er blodprøver. Dette 
tilsvarer 37 % av prøvene. 10 
prøver er analysert for EPO. 
99.9% er gjennomført 
uanmeldt 
 
 
744 prøver er tatt i 
konkurranseidretten 
(herunder også noen 
potensielle topputøvere).   
Kontrollene er gjennomført 
som uanmeldte kontroller. 
 
 
Samlet er 61 % av prøvene 
gjennomført trenings-
kontroller utenfor 
konkurranse. 
 
 
 
 
 
Alle tips innkommet i løpet av 
året er fulgt opp fortrinnsvis i 
form av kontroll og/eller med 
andre forebyggende tiltak 

Intensivere samarbeid med sam-
arbeidende laboratorier i planlegging av 
effektive dopingkontroller. 

Flere målrettede kontroller. Samarbeidet med laboratoriet 
er intensivert og vil 
intensiveres ytterligere for å 
kunne gjennomføre flere 
kontroller basert på innspill fra 
laboratoriene, herunder blant 
ant blodprofiler. 

Oppdragskontroller gjennomføres ihht 
avtaler. 

Ingen avvik Det er ikke registrert større 
avvik som har fått 
konsekvenser for analyse av 
prøvene eller prøvens 
integritet Mindre avvik som 
synliggjør relevante 
forbedringer registreres og 
bearbeides fortløpende. 

Sørge for at dopingprøvene blir levert 
for analyse ihht gjeldende prosedyrer 
og retningslinjer. 

Ingen avvik Det er ikke registrert avvik. 

Utgivelse av Antidopingnytt Minst 3 utgivelser per år. Det er utgitt 3 Antidopingnytt i 
løpet av året. 
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Figur 1: Antall dopingprøver i det nasjonale kontrollprogrammet i perioden 1996-2006 (se også 
oppdragkontroller). 

3.3 Fritak 
155 ordinære fritak er behandlet i 2006, hvorav 3 fikk avslag. 365 forenklede fritak er 
vurdert. Tallet på ordinære fritak er relativt stabilt, mens det er en liten nedgang i 
antallet forenklede fritak. Saksbehandlingen er fortsatt svært ressurskrevende om ikke 
økende, idet flere internasjonale særforbund får system for fritak som igjen krever 
ytterligere dialog for å få felles forståelse. Det nasjonale regelverket er under revidering. 
 

Tiltak for fritak Kvalitetsmål Oppnåelse 

Evaluere og revidere rutiner for 
registrering og arkivering av fritak i 
henhold til revidert regelverk. 

Rutiner for registrering og 
arkivering av fritak er vurdert, 
revidert og iverksatt 

System er utviklet og iverksatt 

Behandling av fritakssaker. 100 % behandling av alle 
fritakssaker i henhold til 
regelverket. 

Alle saker er behandlet i 
henhold til regelverket 

 

3.4 Utøverinformasjon 
2006 er det første hele året da utøverinformasjonssystemet har vært i drift.  
Topputøverne følger i stor grad opp kravene til rapportering, noe som gjør at de er daglig 
tilgjengelig for dopingkontroll. Antall utøvere på prioritert utøverliste varierer i løpet av 
året.  Det var ca. 290 utøvere i 2006. 
 
Det er sendt ut 347 varselbrev i 2006, hvor utøver er gitt anledning til å forklare feil eller 
manglende informasjon.  Det er utstedt 106 første gangs advarsel, 26 annen gangs 
advarsel, 2 tredje gangs advarsel og en fjerde gangs advarsel. En sak er oversendt 
påtalenemnden for vurdering for brudd på dopingbestemmelsene. Systemet er stort sett 
stabilt, men kan bli bedre. Løsningen viser seg å kreve mye administrasjon og manuelt 
vedlikehold. Alle pålogginger, registreringer, utsendte SMS-påminnelser og varselbrev er 
elektronisk sporbare. 
 
Det er ventet at ADAMS-systemet kan iverksettes i løpet av våren 2007. Iverksettelsen 
er betydelig forsinket grunnet en avventende rapport om personvernsikkerheten, vurdert 
av Europarådet. Rapporten forventes å foreligge i begynnelsen av 2007. 
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Tiltak for utøverinformasjon Kvalitetsmål Oppnåelse 

Videreutvikle det elektroniske 
utøverinformasjonssystemet og 
tilhørende prosedyrer slik at systemet 
er optimalt funksjonelt og slik at 
utøvere som blir satt på eller av 
prioriterte utøverliste får tilstrekkelig 
opplæring/informasjon i bruken av det 
elektroniske 
utøverinformasjonssystemet. 

100 % av utøvere som blir satt 
på prioritert utøverliste 
benytter systemet på rett 
måte. 

Tilnærmet alle utøvere på 
prioritert utøverliste benytter 
det eksisterende elektroniske 
systemet. Mindre enn ti 
utøvere har ikke tilgang til 
internett slik at de kan benytte 
systemet.  Alle brukere er 
opplært i bruken.   

Utvikle rutiner for innhenting og lagring 
av informasjon om fellesarrangementer 
og samlinger for topputøvere 

Det foreligger informasjon om 
fellesinformasjon og samlinger 
for alle grupper som defineres 
som topputøvere. 

Fellesinformasjon foreligger, 
men systemet kan bli bedre. 

Utøvere på prioritert utøverliste skal få 
rask og effektiv bistand ved 
forespørsler om utøverinformasjon 

Alle forespørsler fra utøvere 
på prioritert utøverliste 
besvares senest innen 
påfølgende arbeidsdag. 

System for oppfølging av 
utøverne er ressurskrevende, 
men meget bra. 

Advarsler vurderes og utstedes i tråd 
med objektive kriterier og egne 
prosedyrer.  

Alle saker der det utstedes 
advarsler er godt belyst og 
utøveren har fått anledning til 
å uttale seg. 

Alle utøvere har fått anledning 
til å uttale seg før vurdering 
om advarsel. Alle utøvere har 
klagerett på utstedt advarsel. 

 

3.5 Tipslinje 
Det er et økende antall innspill om dopingbruk i idrettsmiljøer. Dette gjelder også andre 
brudd på dopingbestemmelsene enn bruk avslørt gjennom positive prøver.  
 

Tiltak for tipslinje Kvalitetsmål Oppnåelse 

Etablere egen informasjonskanal om 
tips og mulig misbruk av doping. 

Informasjonskanalen er i bruk 
og alle tips er fulgt opp. 

Metodikk settes i system 
sammen med endret 
telefonordning som innføres i 
2007. Mulighet for å gi tips på 
internett forventes ferdigstilt i 
begynnelsen av 2007. 

 

3.6 Vurdering 
Dopingkontrollarbeidet er gjennomført tett opp til planlagte aktiviteter. Det er tatt færre 
prøver enn tidligere år. Antall prøver pr. kontroll er redusert, noe som har bidratt til at 
det er tatt prøver av topputøvere på mer uforutsigbare tidspunkt enn tidligere. Andelen 
positive prøver er noe lavere enn for tidligere år. Ingen prioriterte utøvere har blitt dømt 
for brudd på dopingbestemmelsene. 2 nasjonale topputøvere og 6 konkurranseutøvere 
har blitt dømt for brudd på dopingbestemmelsene. Dette tyder på gode holdninger blant 
norske idrettsutøvere. Bruk av doping ansees som uakseptabelt. Det er viktig å 
opprettholde kontrollarbeidet i toppidretten, samt øke antall kontroller i 
konkurranseidretten for å sikre en ren norsk idrett også for fremtiden.  
 
Medisinske fritak er håndtert i tråd med regelverket. Det er behov for prinsipielle 
avklaringer knyttet til hvilke utøvere som skal søke fritak hos sitt internasjonale 
særforbund og hos Antidoping Norge. Dette varierer p.t. fra idrett til idrett, noe som 
vanskeliggjør en ensartet og tydelig kommunikasjon til idrettsutøvere.  
 
Utøverinformasjonssystemet har i 2006 vært godt organisert slik at utøvers rettsikkerhet 
har blitt ivaretatt.  Systemet forutsetter en tilnærmet hel stilling for oppfølging av 
utøvere i tillegg til elektroniske hjelpemidler.  God og nøyaktig informasjon muliggjør en 
bedre planlegging og gjennomføring av dopingkontroller.  God oppfølging fra utøvere 
viser deres ønske om å gjøre seg tilgjengelig for uanmeldt dopingkontroll og derigjennom 
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bidra til en dopingfri idrett. Nå som utøverinformasjonssystemet er godt etablert, 
forutsettes det en nedgang i antall utstedte advarsler. 
 
Antidoping Norge får jevnlig tips om potensielt dopingbruk. Dette er nyttig informasjon 
for å kunne sette inn forebyggings- og kontrolltiltak der behovet er størst. Muligheten for 
å gi anonyme tips skal bedres i 2007.  
 
Et bedre samarbeid med offentlige myndigheter som toll og politi vil kunne styrke og 
effektivisere kontrollarbeidet ytterligere. 
 
Dopingkontrollen utgjør en betydelig andel av stiftelsens virksomhet, og har i 2006 
bidratt til å ivareta stiftelsens formål om å drive en uavhengig kontroll- og påtale 
virksomhet i dopingsaker.  
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4.0 Informasjon 
 
Antidoping Norge har også i år hatt høy aktivitet innen informasjon og forebyggende 
arbeid. Tema som er blitt fokusert er dopinglista, dopingkontrollen, kosttilskudd, 
helsekonsekvenser, verdier, aktuelle saker, internasjonalt regelverk og fritak. Vi har 
aktivt informert blant annet utøvere, trenere, støttepersonell, idrettsledere og politiske 
ledere om antidoping. Informasjonen er gitt via ulike medier, blant annet internett, 
seminar, informasjonsmateriell, nyhetsblad, artikler, foredrag, stand, 
profileringsmateriell, kampanjer og ulike henvendelser til administrasjonen. 
 

4.1 Drift og personell informasjon 
Det er 2 fast ansatte og en på engasjement som til sammen utgjør 2,8 årsverk.  
 

4.2 Foredrag 
Det er i 2006 holdt 214 foredrag. Dette er tilsvarende som i 2005. Vi har nådd ut til ca. 
7300 ledere, trenere og utøvere. Særlig er ungdommer blitt prioritert, både 
juniorlandslag og ungdom på litt lavere konkurransenivå.  Det er avgjørende å informere 
og bygge holdninger hos unge utøvere. Idretter som er prioritert er styrkeløft, friidrett, 
vektløfting og ski, men også mange andre idretter, som f. eks amerikansk fotball, bandy, 
basket, bryting, fotball, håndball, ishockey, kampsport, svømming og sykling. I 
tillegg har også trenere, medisinsk støttepersonell og idrettslinjer fått foredrag 
 
Foredragsholdergruppen består av 11 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. 
 
 

Tiltak foredrag Kvalitetsmål Oppnåelse 

Prioriterte utøvere 

Målgruppe: Utøvere på prioritert 
utøverliste og topputøvere  

Budskap: aktuelle nyheter/endringer, 
dopinglista, fritaksordninger og 
utøverinformasjon. 

10 foredrag gjennomført. 
Kvalifiserte foredragsholdere 
er benyttet og foredragene er 
gjennomført med avtalte 
temaer rettet mot 
målgruppen. 

100 prosent av deltakerne skal 
kjenne til www.antidoping.no 

3 foredrag om utøverinformasjon. 

7 foredrag til andre topputøvere 

 

Alle kjenner til www.antidoping.no 
etter foredraget 

Idrettsmedisinsk støttepersonell 

Budskap for foredrag: aktuelle 
nyheter/endringer, fritaksordning, 
dopinglista og støttepersonells ansvar. 

Budskap for seminar: dopingkontroll, 
dopinglisten, fritaksordninger, 
forskning, NIFs lov, kosthold og 
kosttilskudd og støttepersonellets 
ansvar. 

3 foredrag gjennomført. 
Kvalifiserte foredragsholdere 
er benyttet og foredragene er 
gjennomført med avtalte 
temaer rettet mot 
målgruppen. 

Deltakerne skal kjenne til 
www.antidoping.no 

2 antidopingseminar er 
gjennomført. 

Tilfredshet på 4 eller høyere, 
skala 1-5. 

Det er holdt foredrag på 
idrettsmedisinsk kurs, 
idrettsmedisinsk høstkongress og 
legeutdanning. I tillegg har vi hatt 
foredrag på 2 OLT -samlinger av 
idrettsmedisinsk støttepersonell 

Alle kjenner til www.antidoping.no 
etter foredraget 

Det er holdt to antidopingseminar 
for leger, fysioterapeuter og annet 
støttepersonell. 

Tilfredshet på 4 eller høyere 

Trenere 

Budskap: dopinglista, 
fritaksordninger, utøverinformasjon, 
dopingkontroll og rollefordelingen i 
antidopingarbeidet 

20 foredrag gjennomført. 

 Internettbasert 
treneropplæring kan være et 
alternativt til foredrag. 

12 foredrag er gjennomført til 
denne målgruppen. I tillegg er det 
mange trenere til stede på andre 
foredrag sammen med utøvere. 
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Nasjonale topputøvere (landslag, 
nasjonale konkurranseutøvere med 
spesielt vekt på risikoidretter). 

Budskap: Dopinglista, fritaksordninger 
og rettigheter og plikter ved 
dopingkontrollen.  

30 foredrag gjennomført. 
Kvalifiserte foredragsholdere 
er benyttet og foredragene er 
gjennomført med avtalte 
temaer rettet mot 
målgruppen. 

Deltagere skal være kjent med 
internettadressen 
www.antidoping.no. 

Tilfredshet på foredrag på 4 
eller høyere, skala fra 1-5 der 
5 er best. 

25 foredrag til denne målgruppen. 
I tillegg er det en del deltakere på 
foredrag til idrettslinjer, som er på 
ulike landslag og risikoidretter. 

 

Alle kjenner til www.antidoping.no 
etter foredraget 

 

Tilfredshet på 4 eller mer 

Konkurranseutøvere 

Målgruppe: Konkurranseutøvere 

Budskap: Dopinglista, 
helsekonsekvenser, holdninger, 
fritaksordninger og rettigheter og 
plikter ved dopingkontrollen. 

125 foredrag gjennomført. 
Kvalifiserte foredragsholdere 
er benyttet og foredragene er 
gjennomført med avtalte 
temaer rettet mot 
målgruppen. 

Deltagere skal være kjent med 
internettadressen 
www.antidoping.no. 

Tilfredshet på foredrag på 4 
eller høyere, skala fra 1-5. 

125 foredrag er avholdt til denne 
målgruppen. 

Foredragsholdere er brukt til dette 
og foredrag avholdt ihht 
oppdragsprosedyren. 

 

Alle kjenner til www.antidoping.no 
etter foredraget 

Tilfredshet på 4 eller mer 

Tillitsvalgte og 
konkurranseutøvere 

Målgruppe: Tillitsvalgte og 
konkurranseutøvere med to foredrag 
på samme dag. 

Budskap: Dopinglista, holdninger, 
fritaksordninger og rettigheter og 
plikter ved dopingkontrollen. 

20 foredrag gjennomført. 
Kvalifiserte foredragsholdere 
er benyttet og foredragene er 
gjennomført med avtalte 
temaer rettet mot 
målgruppen. 

Deltagere skal være kjent med 
internettadressen 
www.antidoping.no. 

Tilfredshet på foredrag på 4 
eller høyere, skala fra 1-5. 

Det skal lages en oversikt som 
viser om de prioriterte 
idrettene og geografiske 
områdene er tilgodesett i løpet 
av 2006. Videre skal det lages 
en oversikt som viser hvor 
mange av disse foredragene er 
holdt sammen med 
foredragene til 
konkurranseutøvere.) 

20 foredrag er avholdt 

 

Foredragsholdere er brukt til dette 
og foredrag avholdt ihht 
oppdragsprosedyren. 

 

Alle kjenner til www.antidoping.no 
etter foredraget 

Tilfredshet på 4 eller mer 

Etablere plan for prioritering av 
idretter og regioner 

Planen er gjennomført plan for prioritering av idretter er 
laget 

 

4.3 Informasjon ved arrangementer 
 
Det er holdt 33 stands på idrettsarrangement. Antidoping Norge har blant annet vært til 
stede på idrettsmedisinske møter, ulike ski-arrangementer, leder- og idrettskrets-
konferanser, håndball, styrkeløft, kickboksing volleyball og topputøversamlinger.  
 
Det ble holdt to heldags antidopingseminarer for leger, fysioterapeuter og annet 
støttepersonell. Hovedtemaer var dopinglisten, dopingkontrollen, NIFs lov, 
analysemetoder, fritak og nytt regelverk. 
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Tiltak for informasjon ved 
arrangementer 

Kvalitetsmål Oppnåelse 

Tillitsvalgte 

Målgruppe: Idrettspolitiske ledere ved 
NIFs ledermøter og særforbundsting. 

Budskap: Innformasjon om 
Antidoping Norges virksomhet og SFs 
roller og plikter.   

5 stands gjennomført. 
Antidoping Norge funksjon og 
virke er kjent blant norske 
idrettsledere. 

5 stand er gjennomført 

Idrettsmedisinsk støttepersonell 

Målgruppe: Idrettsmedisinsk 
støttepersonell 

Budskap: Innformasjon om 
Antidoping Norges virksomhet og 
støttepersonellets ansvar og plikter.   

2 stands gjennomført. 
Antidoping Norge funksjon og 
virke er kjent blant 
idrettsmedisinsk personell. 

3 stands er gjennomført 

Konkurranseutøvere 

Målgruppe: NIFs medlemmer med 
spesielt vekt på større 
idrettsarrangementer i prioriterte 
idretter. 

Budskap: Informasjon om Antidoping 
Norges virksomhet, utøverens ansvar 
og plikter, dopinglista, holdninger, 
helsekonsekvenser, fritaksordninger og 
rettigheter og plikter ved 
dopingkontrollen. 

15 stands gjennomført. 
Personer som besøker standen 
skal etter besøket kjenne til 
Antidoping Norges og få svar 
på de spørsmål de har. 

25 stand er gjennomført. Noen 
av standene går over flere 
dager. Når vi er til stede flere 
dager ved store 
arrangementer med mye 
besøk, da telles hver dag som 
én stand. 
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Figur 2. Antall foredrag og stands i perioden 2004-2006 

4.4 Internett og ekstranett 
 
Antidoping Norge har i 2006 benyttet Internett aktivt i informasjonsarbeidet. 
Hjemmesidene for Antidoping Norge har jevnlig blitt oppdatert med nyheter. Vi har også 
en avtale om formidling av antidopingrelaterte nyheter fra kilder over hele verden via en 
nyhetsagent.  
 
Vi har i overkant av 300 besøk hver dag, og 57 000 unike brukere i 2006.  
 
Det er etablert et eget ekstranett slik at engasjert personell har et sted der de kan 
utveksle informasjon og der vi kan legge informasjon tilgjengelig for dem. Det er den 
samme løsningen som vi benytter for pressen. 
 



 

# 116866 Side 29 av 43 Årsrapport 2006 
 

Tiltak for Internett og ekstranett Kvalitetsmål Oppnåelse 

Drift av hjemmesiden 

Målgruppe: Alle interesserte personer 
med tilgang til Internett. 

Budskap: Informasjon om Antidoping 
Norges virksomhet, regler og 
bestemmelser, nyheter og aktuelle 
saker. 

Styringsparameter: 

Oppetid på nettet skal være 
99.8 %. 

Informasjon om dopinglisten, 
antidoping generelt og 
tilhørende tema skal være 
tilstrekkelig og korrekt. 

Til enhver tid oppdatert 
informasjon om 
virksomhetens fagområder og 
dets aktivitet 

100 nyheter i 2006. 

I gjennomsnitt 500 besøk per 
dag. 

Oppetid i henhold til 
styringsparameter. 
 
 
Gjennomført 
 
 

 
Blir gjort 

 

 
 
111 nyheter 
 
Vi har i overkant av 300 
besøk hver dag, og 57 000 
unike brukere i 2006. Dette er 
en økning i forhold til i 2005. 

Engelskspråklig kortversjon av 
hjemmesiden 

Målgruppe: Alle engelskspråklige 
utøvere i Norge. 

Budskap: Informasjon om Antidoping 
Norges virksomhet, regler og 
bestemmelser, nyheter og aktuelle 
saker på engelsk. 

Et gjennomsnitt på 10 besøk 
pr. dag. 

Dette har vi ikke mål på. 
 
 
Den engelskspråklige siden har 
informasjon om Antidoping 
Norges virksomhet, men 
oppdateres sjelden. 

Ekstranettbasert 
kommunikasjonssenter 

Målgruppe: Engasjerte personell i 
Antidoping Norge. 

Budskap: Et forum der engasjert 
personell kan kommunisere med 
Antidoping Norge og andre engasjerte 
om viktige temaer. 

Ekstranett er etablert og 
fungerer. Minst 40 engasjerte 
personer har tatt dette i bruk. 

25 engasjert personell har 
vært inne på ekstranett 

 

 
Sett inn figur som sammenligner nett-treff fra de siste årene, jfr. merknad. – fig fra HBJ 

4.5 Informasjon til allmennheten 
 
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. 
 
Nyhetsbladet Ren Idrett kom ut med tre nummer i 2006. Faktabrosjyrene om anabole 
androgene steroider, kosttilskudd og efedrin ble trykket opp i nytt opplag. 
Utøverhandboka ble revidert. Nye plakatermed play fair, play clean, play true er blitt 
produsert. Det er utgitt en ny brosjyre om Antidoping Norge. 
 
Antidoping Norge har diverse profileringsmateriell for utøvere, trenere og ledere som vil 
ta avstand fra dopingbruk. I år fikk vi laget svettebånd med logoen og nye refleksbånd. 
Ny design og opplag på kortstokker med teksten: ”Doping er noe dritt”, er bestilt. Dette 
valgte vi å lage nye av da det er den mest populære artikkelen for utøvere.  
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 pakker med tilpasset informasjonsmateriell i 2006. 
 
 
Figur 3: Antall sidevisninger på antidoping.no i perioden 2004-2006 
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◄ Velg ditt domene for å vise 
grafen for ditt nettsted

Med hjelp av Excel kan man enkelt sammenligne sitt forbund med tidligere perioder ved å se på grafer og tabeller.
Excelfilen vil alltid inneholde tall fra Januar 2004 slik at historikken kan vises i grafer og tabeller etter eget ønske.

I Excel navigerer du deg ved hjelp av arkfanene i bunn av denne ruten.
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4.6 ”Ren Idrett!” 
Ren idrett 

Kampanje under Norway Cup 
Vi var også i år på Norway Cup med kampanjen ”Doping er noe dritt”. 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”. Topputøvere kom til standen for å markere sin motstand mot 
doping og for å signere på autografkort. En rekke toppidrettsutøvere stilte seg bak 
kampanjen og deltok på Telenor og Antidoping Norges stand under turningen. 
Kampanjen var et resultat av et sponsorsamarbeid med Telenor.  
 

Tiltak for ”Ren Idrett” Kvalitetsmål Oppnåelse 

Gjennomføre kampanjen i henhold 
til vedtatt prosjektplanplan 

Målgruppe: Medlemmer av NIF og 
spesielt yngre utøvere. 

Budskap: Ren Idrett  

Gjennomført ihht plan og 
budsjett. 

Kampanje gjennomført på 
Norway Cup. 

 

4.7 Forebyggende arbeid i samarbeid med offentlige 
institusjoner 
 
Nasjonalt nettverk for antidopingarbeid 
I 2006 har representanter fra Toll- og avgiftsdirektoratet, Forsvarsstaben, Statens 
legemiddelverk, Dopingtelefonen (Aker Universitetssykehus), Justis- og 

Tiltak for informasjon til 
allmennheten 

Kvalitetsmål Oppnåelse 

Skrive artikler til fagpresse og 
ukepresse 

Målgruppe: NIFs medlemmer via 
særforbunds eller andre 
kommunikasjonskanaler. 

Budskap: Informasjon om aktuelle 
saker 

Sende ut artikkel til blad/ 
nettsider, minst 6 saker er 
gjenfortalt i særforbunds egne 
organ. 
 
Ha artikkel om antidoping i 80 
% av utgivelsene av Norsk 
Idrettsmedisin 

1 artikkel sendt til særforbund, 
men flere saker fra våre 
nettsider er plukket opp av 
særforbund 
 
 
Alle 4 utgivelsene hadde 
artikler fra Antidoping Norge 
 
Knockout Magazine hadde 
bidrag fra oss i alle 6 
utgivelsene 

Utgi nyhetsbladet ”Ren Idrett” 4 
ganger 

Målgruppe: NIFs 
medlemsorganisasjoner og 
allmennheten 

Budskap: Informasjon om aktuelle 
saker 

Ren idrett er sendt ut til alle 
NIFs medlemsorganisasjoner 
som papir og e-post i henhold 
til fastsatt plan. 

Utgitt 3 ganger. Siste nummer 
var et dobbeltnummer. 
 
Etter en undersøkelse blant 
leserne ble det besluttet å 
kutte ut trykt versjon fra 
2007. Leserne liker det like 
godt elektronisk. 

Produsere informasjonsmateriell 
som kan brukes etter behov ved 
stand, foredrag, utsendinger med 
mer. 

Målgruppe: NIFs medlemmer 
spesifisert ved behov. 

Budskap: Informasjon om antidoping 
på en hensiktsmessig måte. 

Materiellet er laget slik at det 
er attraktivt for mottaker å 
gjøre seg kjent med innholdet. 

Nye opplag av 
faktabrosjyrene: Anabole 
steroider, kosttilskudd og 
efedrin er trykt i nye opplag. 
Utøverhandboka er revidert og 
trykt. 
Brosjyre om Antidoping Norge 
er laget. 
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politidepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, Undervisningsdirektoratet og 
Antidoping Norge deltatt i nettverket. For fremtiden er det også viktig å få med politiet. 
 
I samarbeid med Dopingtelefonen ved Aker universitetssykehus, utarbeidet vi en plan for 
koordineringen av antidopingarbeidet i Norge. 
 
Samarbeidet med Forsvaret, Gjøvik politikammer og skolering av helsesøstere er 
nærmere beskrevet under oppdrag (punkt 7.3). 
 

Tiltak for forebyggende arbeid i 
samarbeid med offentlige 
institusjoner 

Kvalitetsmål Oppnåelse 

Etablere ett sentralt forum der 
erfaringer kan utveksles og effekt av 
tiltak kan diskuteres. 

Et samarbeidsforum er etablert 
og minst to møter er avviklet. 

Det ble i 2006 gjennomført 2 
møter i det nasjonale nettverket 
for antidopingarbeid  

Utvikle lokale prosjektplaner basert på 
problemorientert tilnærming for å 
forhindre dopingbruk. Prosjektene 
gjennomføres i samarbeid med 
offentlige institusjoner på lokalt nivå 

25 prosjekter er gjennomført.  Søknad er sendt Sosial- og 
helsedirektoratet. 

 

4.8 Intern seminar, fagseminar og sosiale tiltak 
Det er gjennomført ulike tiltak for å øke kompetansen og bedre det sosiale miljøet innad i 
Antidoping Norge. I tillegg er det gjennomført faglige seminarer som har vært åpne for 
flere av våre samarbeidspartnere. 
 

Tiltak for forebyggende arbeid i 
samarbeid med offentlige 
institusjoner 

Kvalitetsmål Oppnåelse 

Det gjennomføres faste møter og minst 
2 temaseminarer for Antidoping Norges 
personale. 

Møtene og seminarene er 
gjennomført og de ansatte er 
fornøyd med innholdet. 

Det er blitt gjennomført faste 
møter blant personalet.  
 
Vi har hatt et temaseminar med 
Sigmund Loland. I tillegg har vi 
hatt et planleggingsseminar i 
juni. Det er avholdt et 
fagseminar om 
utøverinformasjon. 

Etablere og gjennomføre et program 
for sosiale aktiviteter for å styrke den 
interne lagfølelsen og en 
arbeidsmiljøundersøkelse. 

Tilfredshetsindeks skal være på 
minst 4 
(arbeidsmiljøundersøkelse) 

Programmet er laget og 
gjennomført. 

 

4.9 Vurdering 
Informasjon og forebyggingsarbeidet er i hovedsak gjennomført i henhold til planen. 
Antall foredrag er tilsvarende i fjor, mens vi har nådd flere personer. Det har vært 
prioritert å øke informasjonstiltak mot toppidretten og konkurranseidretten. 
  
Undervisningsoppleggene fungerer godt til målgruppen. Foredragsholderne har også i år 
bidratt godt til at informasjonen når ut til målgruppene, både via foredrag og stand. 
Foredragsholdere som kjenner både regelverk og helsekonsekvenser ved misbruk av 
dopingmidler er avgjørende. 
 
Det er avholdt to heldags seminarer for leger, fysioterapeuter, trenere og annet 
støttepersonell og tilbakemeldingene var gode. 
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Besøk på hjemmesidene har økt og pressen har vært aktive i omtale av 
antidopingvirksomheten. Vi ser at de mest besøkte sidene er fritak, dopinglista og 
kunnskap.  
 
Ekstranett har fungert bra i forhold til pressen, men må videreutvikles slik at det også 
fungerer bedre overfor andre målgrupper, eks. engasjert personell. 
 
Vi har publisert en rekke artikler til særforbundsblad, deres internettsider og andre 
tidsskrifter. Dette er et område som vi bør jobbe mer med, da det er en veldig viktig 
informasjonskanal til utøvere, trenere og støttepersonell. 
 
Profileringsmateriell er brukt blant annet i foredrag og på stand for å understreke 
budskapet som blir gitt. Alle utøvere på prioritert utøverliste fikk en hilsen og et håndkle.  
Vi valgte spesifikt å prioritere denne gruppen fordi systemet innebærer daglig 
ekstraarbeid. 
 
Kampanjen ”Doping er noe dritt” som er rettet mot ungdom under Norway Cup ble også i 
år godt mottatt. Om lag 35.000 armbånd med teksten ”Doping er noe dritt” ble delt ut. 
Dersom stand utnyttes riktig med materiell som er attraktivt og konkurranser som gjør 
at ungdom må ta stilling til doping. Dette er en kostnadseffektiv måte for å nå store 
målgrupper. Vi erfarer også at det kan være et viktig virkemiddel for å styrke idrettens 
samfunnsmessige betydning.  
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5.0 Internasjonalt arbeid 
 

5.1 Internasjonale konvensjoner og avtaler 
 
Europarådet 
Antidoping Norge har deltatt på tre møter i Europarådets regi. Av viktig saker som har 
vært behandlet er revisjonen av det internasjonale regelverket: World Anti-Doping Code 
(WADC), ADAMS og nye sikkerhetsbestemmelser for transport av dopingprøver, database 
for internasjonale og nasjonale dopingprogrammer og UNESCO konvensjonen. Under en 
konferanse om handel over landegrenser (trafficking) av dopingmidler presenterte 
Antidoping Norge det norske samarbeidet med treningssenterbransjen. Norge fikk sitt 
andre evalueringsbesøk fra Europarådet i november der Antidoping Norge også deltok.  
 
WADA  
Antidoping Norge anser revisjonen av WADC som en viktig prosess med tanke på 
utviklingen av det internasjonale regelverket. I forbindelse med revisjonen av koden har 
Antidoping Norge gitt sitt første høringssvar til WADA.  
 
Antidoping Norge og WADA er blitt enige om å arrangere i fellesskap et internasjonalt 
dopingkontrollør seminar i Norge i 2007 for å kunne bistå med ytterligere 
internasjonalisering og harmonisering av dopingkontrollvirksomheten. 
 
WADA arrangerte et samarbeidsmøte mellom nasjonale antidoping organisasjoner 
(NADOer) og internasjonale særforbund i Genève der Antidoping Norge deltok. 
  
International Anti-Doping Arrangement (IADA) 
Antidoping Norge har deltatt på to møter i regi av IADA. Sentrale temaer har vært 
videreføring av IADA-samarbeidet, IADAs fremtidige rolle og revisjon av koden. En ny 
avtale for perioden 2007- 2010 er godkjent av alle medlemmene. 
 
UNESCO 
Regjeringen vedtok i desember 2005 å ratifisere UNESCO-konvensjonen mot doping i 
idretten. Konvensjonen er det første globale instrumentet spesifikt rettet mot doping 
innenfor idretten, og er en oppfølging av København-deklarasjonen som ble undertegnet 
av blant annet Norge under verdenskongressen mot doping i idretten i 2003. 
 
Antidoping Norge bidrar med faglige kompetanse etter behov. 
 

Tiltak for internasjonale 
konvensjoner og avtaler 

Kvalitetsmål Oppnåelse 

Fremme og delta i prosjekter for 
utvikling av det internasjonale 
regelverket. 

Utviklingsprosessen av det 
internasjonale regelverket skal 
være forutsigbar.  

Det faglige innholdet i 
regelverket skal sikre et 
kostnadseffektivt 
antidopingarbeid som ivaretar 
utøvernes rettssikkerhet.  

Antidoping Norge har gitt innspill 
i forhold til revisjonen av koden. 

Fremme og delta i prosjekter for å bidra 
til internasjonal harmonisering. 

Flere antidopingorganisasjoner er 
etablert og følger regelverket. 

Antidoping Norges bidrar 
gjennom sin deltagelse på IADA, 
ANADO og andre internasjonale 
møter. 

Fremme og delta i prosjekter for å 
utvikle WADA som tilsynsorgan. 

WADAs rolle som tilsynsorgan er 
klart definert og synliggjort. 

Antidoping Norges personell 
deltar i møter og arbeidsgrupper 
som bidrar til dette. 

 



 

# 116866 Side 34 av 43 Årsrapport 2006 
 

5.2 Kina 
Samarbeidsprosjektet har vært rettet mot det operative nivået innenfor planlegging og 
gjennomføring av dopingkontroller og informasjon og forebyggende arbeid. Prosjektet ble 
avsluttet i mai 2006 på et møte i Oslo, i tråd med planen. En full rapport med regnskap 
er oversendt Kultur- og kirkedepartementet. Foreløpig er samarbeidsprosjektet ikke 
videreført.  
 

Tiltak for Kina-samarbeidet Kvalitetsmål Oppnåelse 

Gjennomføre prosjekt i henhold til 
planen 

Prosjekt er gjennomført i tråd 
med planen. 

Prosjektet er gjennomført i tråd 
med planen og ble avsluttet i mai 
2006. 

Sikre en videreføring av samarbeid 
med kinesiske antidoping-
organisasjoner fram til 2008. 

Ny prosjektplan for perioden 
2006-2008 er etablert og 
godkjent.  

Dette er ikke gjennomført. 

 

5.3 Association of National Anti-Doping Organisations (ANADO) 
Antidoping Norge har hatt ansvaret for ANADOs sekretariat siden starten i 2003 og til 
31.12.2006. Det er i 2006 gjennomført to arbeidsverksteder. På det ene holdt Antidoping 
Norge et foredrag for nyetablerte NADOer om hvordan bygge en effektiv antidoping- 
organisasjon. 
 
ANADOs kontrollvirksomhet, Anti-Doping Services (ADS) har utviklet seg betydelig i 2006 
med WADA som hovedbruker. Generalforsamlingen bestemte å opprette et fast kontor 
for ANADO fra 1.1.2007 med hovedkontor i Canada de to første årene. Sekretariatet 
flyttes dermed til Canada.  
 

Tiltak for ANADO Kvalitetsmål Oppnåelse 

Videreføre sekretariatsoppgaven for 
ANADO. 

ANADO er kjent og anerkjent og 
er en naturlig internasjonal 
møteplass og samarbeidspartner 
for verdens antidoping 
organisasjoner. 

Antidoping Norge utfører 
sekretariatsoppgaven til styret i 
ANADO’s tilfredshet. 

ANADO er blitt et naturlig 
internasjonal møteplass for 
NADOer. 

 

Styret er meget tilfredstilt med 
utførelsen av 
sekretariatsoppgaver. 

 

5.4 Andre samarbeidsprosjekter 
 
Nordisk samarbeid 
Det har vært holdt to nordiske samarbeidsmøter. På møtene har det vært fokuserte på 
revisjon av WADAs regelverk, ny forskning, utøverinformasjon, videreføring av det 
nordiske samarbeidet og informasjon og forebygging. Planleggingen av en felles nordisk 
informasjonskampanje rettet mot unge idrettsutøvere er diskutert.  
 

Tiltak for nordisk samarbeid og 
andre samarbeidsprosjekter 

Kvalitetsmål Oppnåelse 

Initiere felles nordisk prosjekt om 
holdninger til doping 

Fellesnordisk forskningsprosjekt 
er igangsatt j. før. 6..2. 

Se punkt 6.2 

Delta i det nordiske samarbeid. Antidoping Norge har bidratt i 
det nordiske samarbeidet på 
møter og med felles oppgaver. 

Antidoping Norge var til stede på 
de to nordiske møtene som ble 
holdt i 2006 og bidrar på felles 
prosjekter innenfor forskning og 
informasjon. 
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Internasjonale særforbund 
Antidoping Norge har vært i løpende dialog med flere internasjonale særforbund der 
målet er å effektivisere og harmonisere antidopingarbeidet. 
 
Antidoping Norge har vært i dialog med det internasjonale skiforbundet (FIS) og begge 
parter ble enige om å utveksle resultater fra urin- og blodprøver tatt av norske utøvere. 
I tillegg skal partene i større grad koordinere planleggingen av dopingkontroller for å 
unngå duplikasjon. Antidoping Norge har også en god dialog med blant annet det 
europeiske fotballfobundet (UEFA) og det internasjonale håndballforbundet (IHF).  
 
Antidoping Norge samarbeider videre med det internasjonale seilforbundet (ISAF) om 
gjennomføring av doping kontroller både i deres program og i Americas Cup. 
 
Antidoping Norge hadde et møte med det internasjonale karateforbundet (WKF) om et 
mulig samarbeid innen informasjon og forebygging. 
 
Stiftelsen var representert som antidopingdelegat på et arrangement i regi av det 
europeiske friidrettsforbundet (EAA) i Tallin. 
 

Tiltak Kvalitetsmål Oppnåelse 

Opprette kontakt med utvalgte 
internasjonale særforbund til et 
samarbeid om antidopingvirksomhet. 

Etablert samarbeid med minst to 
internasjonale særforbund. 

Antidoping Norge har initiert 
dialogen med flere internasjonale 
særforbund og inngått avtaler 
med to samt med Americas Cup. 

 
Bilaterale avtaler 
Antidoping Norge ønsker å etablere samarbeid med andre nasjonale antidoping-
organisasjoner for å utvikle og koordinere antidopingvirksomheten internasjonalt.  
 
Antidoping Norge har inngått en avtale med Swiss Olympic Association om bistand til å 
etablere et uavhengig antidopingorgan i Sveits, i tillegg til utveksling av kunnskap og 
erfaring. 
 
Det er inngått et samarbeid med Japan Anti-Doping Agency hvor Antidoping Norge 
fungerer som mentor for deres pågående utvikling av et dopingkontrollprogram i henhold 
til ISO 9001 og WADAs regelverk. 
 

Tiltak Kvalitetsmål Oppnåelse 

Opprette kontakt med utvalgte 
nasjonale antidopingorganisasjoner for 
å utvikle et samarbeid om 
antidopingvirksomhet. 

Etablert samarbeid med minst to 
NADOer.  

Antidoping Norge har inngått 
avtaler med Japan og Sveits i 
2006. 

 

5.5 Vurdering 
Antidoping Norge støtter de internasjonale konvensjonene og avtalene om antidoping 
som er etablert og bidrar med sin faglige kompetanse og erfaring. 
 
Samarbeidsprosjektet med Kina har vært positivt og begge parter er fornøyde med de 
resultatene som er oppnådd. 
 
Antidoping Norge har hatt ansvar for ANADOs sekretariat siden 2003, og har fått ros fra 
ANADO for arbeidet som er gjennomført og de resultatene som er oppnådd. 
 
Antidoping Norge jobber med å øke kommunikasjonen mellom de ulike organisasjonene 
som jobber med antidoping internasjonalt. Vi søker også samarbeid med andre NADOer 
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og internasjonale særforbund for å oppnå større harmonisering og effektivitet i 
antidoping arbeidet.  
 
Fastsatte mål for 2006 er i hovedtrekk oppnådd. 
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6.0 Forskningsvirksomhet 
 

6.1 Medisinske forskningsprosjekter 
Følgende medisinske forskningsprosjekter ble etter søknad funnet støtteverdige og tildelt 
forskningsmidler i 2006 (tildelt beløp i parentes): 
 

• 1-06: ”Fysiologiske effekter og mulig deteksjon av misbruk av gonadotropiner 
eller gonadotropinfrisettende hormoner” – Aker universitetssykehus v/ Prof. Peter 
Hemmersbach (100.000,-) 

• 2-06 ” Biokjemisk undersøkelse for å undersøke om misbruk av AAS fører til 
varige endringer i gonadefunksjonen.” – Aker universitetssykehus v/ Prof. Egil 
Haug (5.000,-)1 

• 5-06 “Harmful effects of long-term abuse of anabolic androgenic steroids 
("doping"): Cardiovascular Phenotyping” - Aker universitetssykehus v/ Prof. Dan 
Atar (200.000,-)1 

• 7-06 “Analyse av utvalgte kosttilskudd” - Folkehelseinstituttet, Divisjon for 
rettstoksikologi og rusmiddelforskning v/ Mette Krogh (87.500,-) 

 
Forskningsprosjekt 1-03 ”Blodprofilprosjektet” er et samarbeidsprosjekt mellom Aker 
universitetssykehus, Anti-Doping Danmark og Antidoping Norge som startet i 2003. 
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. Prosjektets sluttrapport vil ferdigstilles i 2007. 
 
Forskningsprosjekt 5-04 ”Påvisning av kortikosteroider i urin etter inhalasjon, systemisk 
bruk, utvortes bruk og som øye/øremiddel” er gjennomført. Antidoping Norge har mottatt 
sluttrapport. Resultatene er blant annet benyttet i en hovedfagsoppgave av Cathrine 
Bakkene. 
 
Forskningsprosjekt 1-05 ”Stimulerende midler i naturpreparater” er en 
hovedfagsoppgave som er under arbeid av student Olav Søgnen. Veileder er Prof. Else 
Lydia Toverud ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo. 
 
Forskningsprosjekt 2-05 ”Kartlegging av medisinske fritak” er under arbeid ved dr. 
Anders Randa. En sluttrapport forventes i løpet av våren 2007. 
 
Antidoping Norge arrangerte et forskningsseminar i desember der de som har fått tildelt 
midler fikk anledning til å presentere status for sine prosjekter.  
 

Tiltak for medisinrelaterte 
forskning 

Kvalitetsmål Oppnåelse 

Videreføre og følge opp prosjekter som 
er initiert i 2004. 

Prosjektene er gjennomført i 
henhold til fremdriftsplan. 

Prosjektene er videreført og fulgt 
opp iht. fremdriftsplaner. Ett 
prosjekt er ikke gjennomført, 
tilskudd er trukket tilbake. 

Få nye og relevante forskningsmiljøer 
interessert i forskningsprosjekter innen 
antidoping. 

Minimum ett nytt forskningsmiljø 
som kan belyse nye 
problemstillinger av betydning 
for antidopingforskningen er 
iverksatt. 

2 nye forskningsmiljøer 
(Farmasøytisk institutt ved UiO 
og Folkehelseinstituttet ved 
Divisjon for rettstoksikologi og 
rusmiddelforskning) belyser nye 
problemstillinger av betydning 
for antidopingforskning. 

                                           
1 Forskningsprosjekt 2-06 og 5-06 er videreføringer av hhv prosjekt 2-04 og 1-04 fra 2004. Etter nye søknader 
har Antidoping Norge i 2006 vurdert disse som fortsatt støtteverdige. 
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6.2 Samfunnsvitenskaplige og juridiske prosjekter 
Det har vært et uttalt mål fra Stiftelsens side at også andre forskningsmiljøer skal 
arbeide med antidopingrelaterte forskningsprosjekter. Følgende samfunnsvitenskapelige 
forskningsprosjekt ble etter søknad funnet støtteverdig og tildelt forskningsmidler i 2006: 
 
4-06 ”Utøverperspektiv på antidopingarbeidet med særlig vekt på rapportering” – Norges 
idrettshøgskole v/ Stipendiat Dag Vidar Hanstad. Dag Vidar Hanstad presenterte status 
for prosjektet på ovennevnte forskningsseminar. 
 
Forskningsprosjekt 3-04 ”Hvordan forstå rekruttering til doping i treningsmiljøene?” er 
ikke blitt gjennomført og tidligere tildelt tilskudd er trukket tilbake. 
 

Tiltak for samfunnsvitenskaplige og 
juridiske prosjekter 

Kvalitetsmål Oppnåelse 

Initiere felles norsk delprosjekt om 
holdninger til doping 

Norsk delprosjekt er igangsatt Utsatt. 

Igangsette et jussprosjekt om 
antidoping 

Minimum ett nytt forskningsmiljø 
som kan belyse nye 
problemstillinger av betydning 
for antidopingforskningen er 
iverksatt. 

Ikke gjennomført 

 

6.3 Utredning 
Rapport om kartlegging av toppidrettsutøvere og støtteapparatets kunnskap om 
antidoping og tilfredshet med antidopingarbeidet innenfor organisert idrett ble ferdigstilt 
på bakgrunn av undersøkelse gjort i 2005. 
 
Antidoping Norge gjennomførte i 2006 en kartlegging av utøveres kunnskap om 
antidopingarbeidet og utøveres tilfredshet i forhold til dopingkontroller. En intern rapport 
fra denne kartleggingen vil ferdigstilles i 2007.  
 

6.4 Vurdering 
Antidoping Norges bidrag til medisinrelaterte prosjekter fungerer godt. Støtteordningen 
bidrar til at prosjekter av relevans for antidopingarbeidet blir gjennomført.  
 
Nye forskningsmiljøer har blitt engasjert i antidopingrelatert forskning. Det vil for 
fremtiden være viktig å ha forskjellige miljøer som kan belyse temaer relatert til 
antidopingarbeidet. Flere prosjekter som belyser det operative antidopingarbeidet, er i 
gang. Internasjonalt har dette vært en mangelvare. Særlig prosjektene gjennomført på 
NIH og blodprofilprosjektet vil kunne gi ny kunnskap som kan videreutvikle 
antidopingarbeidet.  
 
Det lar seg gjøre å drive forskningsprosjekter med fokus på det operative arbeidet i 
Norge, nettopp fordi det drives et omfattende arbeid. Det innebærer at utviklingstrekk i 
forbindelse med blant annet regelendringer kan kartlegges og analyseres. Således kan 
forsknings- og utredningsarbeidet ha en sentral betydning også for det internasjonale 
antidopingarbeidet. 
 
Det er mangel på juridisk forskning relatert til antidopingarbeidet. Det vil være et 
prioritert område å styrke fremover. 
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7.0 Oppdrag 
 

7.1 Drift og personell oppdrag 
For å dekke alle sider av oppdragsvirksomheten er fagområdet driftet av 3 personer med 
til sammen 0,7 årsverk Dersom oppdragsmengden øker, vil vi vurdere å engasjere flere 
personer til dette arbeidet. 
 

Tiltak drift og personell - oppdrag Kvalitetsmål Oppnåelse 

Kontrakter er sikret slik at hvert enkelt 
prosjekt gir minst balanse. 

Avtalene blir fulgt opp og alle 
leveranser er gjennomført i 
henhold til avtalene. 

I forbindelse med alt samarbeid 
er det  signert kontrakter. 

Oppdragene går tilnærmet i 
balanse. 

Alle nødvendig tiltak er 
gjennomført i henhold til 
eksisterende avtaler.  

 

7.2 Treningssenterbransjen 
Antidoping Norge har etablert et samarbeid med treningssenterbransjen om 
forebyggende arbeid og gjennomføring av kontroller på frivillig basis i treningssentra.  
 
Antidoping Norge gjennomførte i 2006 antidoping program ved 54 treningssentre spredt 
rundt i hele landet. Det er i tillegg signert en avtale med Spenst Norge, noe som 
medfører at ytterligere 43 sentre vil gjennomføre antidoping-program i 2007. Dette betyr 
at omtrent én tredjedel av Norges ca. 300 treningssentre vil gjennomføre 
antidopingprogram i 2007.  
 
Datatilsynet vedtok fra mars d.å. at dopingkontroller ved treningssentre måtte opphøre, 
og det medførte at det i 2006 hovedsakelig ble gjennomført forebyggende tiltak og 
undervisning for ansatte på treningssentrene med antidoping-program. Vedtaket fra 
Datatilsynet ble anket til Personvernnemnda. Anken ble tatt til følge i september 2006, 
og datatilsynets vedtak ble omgjort. Treningssentre som ønsker å gjennomføre 
dopingkontroller blant medlemmene må først få innvilget konsesjonssøknad hos 
Datatilsynet. For tiden utarbeides konsesjonsvilkårene.  
 
I oktober deltok sentrale aktører fra treningssenterbransjen i en åpen høring på Stortinget. 
Antidoping Norge konstaterte at store deler av treningssenterbransjen i Norge anser 
obligatoriske dopingtester av medlemmer, på de sentre som ønsker det, som et viktig 
virkemiddel for å bekjempe doping på treningssentre. 
 

Tiltak for trenigsenterbransjen Kvalitetsmål Oppnåelse 

Kontrakt er signert med minst 50 
sentra. 

Avtalene blir fulgt opp og alle 
leveranser er gjennomført i 
henhold til avtalene. 

Det ble i 2006 gjennomført 
antidoping-program ved 54 
treningssentre. 
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7.3 Norske organisasjoner og institusjoner 
Antidoping Norge gjennomfører oppdrag for norske organisasjoner og institusjoner. For 
2006 kan blant annet nevnes:   
 
Samarbeid med Forsvaret 
Høsten 2006 samarbeidet Antidoping Norge og personell i Forsvaret om utvikling av 
brosjyre, plakater og undervisningsopplegg som skal benyttes under arbeidet mot doping 
i forsvaret.  
 
Samarbeid med Gjøvik politikammer 
Det er i 2006 utviklet et samarbeidsprosjekt med Gjøvik politikammer, som vil bli 
gjennomført i 2007.  
 
Det er gjennomført samarbeid med blant annet Politihøgskolen og Norsk Jockeyklubb. 
Det er også gjennomført opplæring av helsesøstere. 
 

Tiltak  Kvalitetsmål Oppnåelse 

Kontrakt med Politihøgskolen og Norsk 
Jockeyklubb er forlenget for 2006 

Kontraktene blir fulgt opp og alle 
leveranser er gjennomført i 
henhold til kontrakt. 

Gjennomført tiltak i henhold til 
kontrakter, og samarbeidet 
fortsetter i 2007. 

Det er etablert minst 2 nye avtaler. Kontraktene er signert. Kontrakt signert med militært VM 
i skyting, Forsvaret, NIH, Spenst 
kjeden, Friskis og Svettis og 
enkeltvise treningssenter og 
Gjøvik politikammer. Tiltak 
gjennomført i henhold til 
kontrakt.  

 
7.4 Internasjonale oppdrag 
Antidoping Norge har i 2006 tatt kontroller på oppdrag fra andre organisasjoner som 
blant annet WADA og internasjonale særforbund. Antallet dopingprøver tatt på oppdrag 
har økt fra 313 i 2005 til 494 i 2006.  

I forkant av OL i Torino tok Antidoping Norge mange dopingprøver av internasjonale 
utøvere på vegne av WADA.  

Følgende oppdragskontroller er gjennomført: 

- 11 oppdragskontroller pålagt av de nasjonale særforbundene i forbindelse med 
internasjonale konkurranser i Norge er gjennomført i 2006. 

- Egen avtale om kontroller med det internasjonale seilforbundet er gjennomført. 
- Egen avtale med Americas Cup er gjennomført.  
- Andre oppdrag er som følger: 

- 12 WADA oppdrag i Norge og i utlandet 
- 1 oppdrag for ANADO 
- 6 oppdrag for andre antidopingorganisasjoner 
- 1 oppdrag for en klubb i forbindelse med en verdensrekord. 
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Antall dopingprøver gjennomført av Antidoping Norge 
for andre organisasjoner
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Figur 4: Antall oppdragskontroller i perioden 1996-2006.  

 

Tiltak for internasjonale oppdrag Kvalitetsmål Oppnåelse 

Gjennomføre dopingkontroller på 
oppdrag for nasjonale særforbund og 
norske arrangører. 

Alle oppdrag gjennomføres i 
henhold til avtale. 

Alle oppdrag er gjennomført i 
henhold til avtale. 

Gjennomføre dopingkontroller på 
oppdrag for internasjonale 
organisasjoner. 

Alle oppdrag gjennomføres i 
henhold til avtale. 

Alle oppdrag er gjennomført i 
henhold til avtale 

Det er gjennomført minst 25 kontroller 
for WADA i henhold til signert avtale. 

Kontrollene er gjennomført uten 
avvik  

Det er gjennomført 12 oppdrag 
for WADA.  Det er registrert 
mindre avvik på de 12 
gjennomførte kontrollene.  Ingen 
avvik har fått konsekvenser for 
resultatet fra avgitt prøve. 

Det er etablert avtaler med minst 2 
andre internasjonale organisasjoner. 

Avtalene er signert og 
leveransene er i henhold til 
kontraktens innhold.  

Avtale er signert med ISAF og 
Americas Cup. 

 

7.5 Vurdering 
I underkant av 100 treningssentre har antidopingprogram. Det utgjør ca. én tredel av 
alle treningssentre i Norge. Vi vurderer det som bra etter ca 18 måneders drift av 
prosjektet. Datatilsynet stoppet dopingkontroller på frivillig grunnlag, men vår anke ble 
tatt til følge i Personvernnemnda. Prosessen med Datatilsynet har i betydelig grad 
forhindret fremdriften i prosjektet. 
 
Tilbakemeldingene fra sentra tyder på undervisningsopplegget er bra. Det er også 
utviklet et trinn II i dette programmet. Vi ser frem til å kunne kombinere forebygging og 
kontroller i miljøet for derigjennom å øke effekten. Muligheten for obligatoriske kontroller 
av medlemmene på enkeltvise sentre som ønsker det, vil kunne effektivisere arbeidet.  
 
Det er registrert et stadig økende behov for informasjonstiltak, ikke bare innenfor 
idretten, men også i samfunnet. Det er jevnlig kontakt med blant annet politiet, 
tollvesenet, forsvaret, foreldre, og kommunale grupper som arbeider direkte mot 
ungdommer. De ser problemene anabole androgene steroider medfører for ungdommer 
de arbeider med. Det arbeidet vi har gjort mot denne målgruppen har blitt svært godt 
mottatt. 
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Oppdragskontroller innenfor den organiserte virksomheten fungerer bra og er godt 
definert. Oppdragskontroller i internasjonal sammenheng er utfordrende og svært 
lærerike. Gjennomføring av oppdragskontroller i utlandet styrker det norske 
kontrollørkorpsets erfaringer og må i stor grad anses som en utmerket kilde til økt 
kunnskap og kompetanse. I tillegg opparbeider kontrollørene en status som 
internasjonale dopingkontrollører. 
 
Samarbeidet med internasjonale særforbund bidrar til å bedre det internasjonale 
antidopingarbeidet og styrke den operative dialogen. 
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8.0 Markedssamarbeid 
 
Det ble gjennomført et markedssamarbeid med Telenor på Norway Cup i 2006 gjennom 
prosjektet ”Doping er noe dritt”. 
 

8.1 Vurdering 
Samarbeidet med Telenor var svært godt og gav stor interesse og omtale blant 
målgruppen for prosjektet. 
 
Gjennom markedssamarbeid håpet Antidoping Norge på en toppfinansiering ut over 
tilskuddet fra KKD for å kunne yte et ekstra tilbud til idretten i spesifikke prosjekter, 
særlig rettet mot forebyggende tiltak. Utover samarbeidet med Telenor har det ikke vært 
ekstra midler til disposisjon.  
 
 
 


