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Å
jobbe med antidoping, trur eg på mange 

måtar kan samanliknast med  det å driva 

toppidrett. Du må jobba tålmodig, år etter år, 

dag ut og dag inn. Det handlar heile tida om 

å pussa på detaljane for å bli betre – enda litt skarpare. 

Og det du gjorde i går, kan du vera sikker på ikkje er godt 

nok for å lukkas i morgon. I tillegg er eg sikker på at både 

idrettsutøvarar og antidopingforkjemparar gjerne skulle 

sett at framgangen kom fortare.

2014 starta med ein debatt om framgangen i det inter-

nasjonale antidopingarbeidet, eller meir presist; mangel 

på framgang. Mads Drange, tidligare tilsatt i Antidoping 

Norge, skreiv boka «Den store dopingbløffen» som kom 

ut i forkant av OL i Sotsji. Her teikna han eit bilete av det 

internasjonale antidopingarbeidet som overraska mange.  

Vi som har fått sjansen til å bli kjent med antidopingar 

beidet frå innsida, vart nok ikkje like overraska. 

Drange har rett i mykje av det han skriv, men som ei 

oppsummering på året vil eg likevel fyrst og fremst trekka 

fram det som trass alt går framover. Faktisk vil eg driste 

meg til å kalla 2014 for eit «gjennombrotsår» for oss som 

er engasjert for ein rein idrett og eit dopingfritt samfunn. 

Her vil eg på vegne av Antidoping Norge peika på tre  

gjennombrot.

• Vi fikk for fyrste gong eit driftstilskot over statsbud- 

sjettet – 3 millionar kroner – for å kjempa mot doping 

som helse- og ungdomsproblem. På grunn av denne 

økonomiske støtta kunne vi etablera det vi har kalla 

Kunnskapssenteret, som tar seg av Antidoping Norge 

sitt arbeid utanfor den organiserte idretten.

• Vi signerte ein samarbeidsavtale med Politidirektoratet. 

Fekk for fyrste gang dommar i NIFs domsutval på 

innførselsaker  på grunn av utlevering av opplysningar 

etter at sakene var ferdighandsama av politiet.

• Vår eiga profileining er i full drift – eit samarbeid med 

Norges laboratorium for dopinganalyse og dei nordiske 

landa. Dette gjer oss i stand til å drive eit endå meir 

målretta og spissa testprogram.

Eg vil vidare trekka fram haldningskampanjen Ærlig talt, 

som også i år har engasjert mange. Her vil eg gjerne takka 

Norges idrettsforbund og Norsk Tipping for samarbeid og 

støtte. I år har dessutan Forsvaret, Virke Trening, fylkes-

kommunar og Helsedirektoratet gjort sitt til at dette er ein 

kampanje som har nådd ut til mange fleire enn det vi kunne 

håpa på da vi starta arbeidet med denne kampanjen. 

Dessverre så er det slik at antidopingarbeidet har lidd  

under at alt for mange har lukka augo til dopingproblemet, 

både i toppidretten og i forhold til norske ungdomsmiljø. 

Vi opplever no at stadig fleire har fått opp augo, at fleire 

ynskjer å snakke om tematikken og at fleire vil vera 

medspelarar i kampen mot doping. Vi er også svært glad 

for den auken i økonomisk stønad vi har fått frå Kultur-

departementet og helsestyresmaktene dei siste par åra.  

Dette gjer oss i enno betre stand til å kjempa mot doping i 

heile samfunnet. Det fortener dei reine utøvarane – og det 

fortener norske ungdommar. 

Takk for alle som er ei stemme i antidopingarbeidet og som 

gjer ein innsats for at vi stadig tar små steg i arbeidet for 

ein rein idrett og eit dopingfritt samfunn.

Valgerd Svarstad Haugland

Styreleiar i Antidoping Norge

Helsing fra styreleiar
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S
tiftelsen Antidoping Norge har vært i operativ 

drift siden 1. juli 2003. Antidoping Norge ble opp- 

rettet for å sikre at kontroll- og påtalevirksom-

heten for dopingsaker organiseres uavhengig 

av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 

komité (NIF) og staten.

I henhold til vedtektene er Antidoping Norges hovedformål 

å drive kontrollvirksomhet, utøve påtalevirksomhet 

overfor NIFs domsorgan, drive verdi-, informasjons-, og 

forebyggende virksomhet, drive internasjonal virksomhet 

og bidra til forskningsvirksomhet knyttet til virksomheten. 

Antidoping Norge baserer driften, slik formålet forutsetter, 

på en fri og selvstendig stilling. Antidoping Norge utøver 

sin virksomhet fra leide lokaler og ledes til daglig av daglig 

leder Anders Solheim. 

Styret har i 2014 lagt vekt på oppfølgingen av strategiplan 

for Antidoping Norge for perioden 2012–2015. Fra styrets 

side legger strategiplanen premissene for å nå visjonen 

”for en ren idrett og et dopingfritt samfunn”. 

AdministrAsjonen
Antidoping Norge er en organisasjon i vekst. I 2014 økte 

tilskuddet fra Kulturdepartementet med 2,4 millioner 

kroner, og samtidig fikk vi for første gang driftsstøtte over 

statsbudsjettet (3 mill. kr) for å jobbe mot doping som sam-

funnsproblem. Samlet ga dette betydelig økte ressurser til 

å utvikle organisasjonen og utvide aktivitet og virksomhets- 

området. Styret ser det som vesentlig at arbeidet med å 

bekjempe doping i norske treningsmiljøer utvides og kan 

samordnes med arbeidet i idretten.

Med tilskuddet over statsbudsjettet (Helsedepartemen-

tet), prosjekttilskudd fra Helsedirektoratet og støtte fra 

fylkeskommuner hadde vi samlet tilskudd på omlag 5 

millioner kroner til vårt arbeid for et dopingfritt samfunn. 

Høsten 2014 etablerte vi derfor Kunnskapssenteret, med 

en egen prosjektleder, som skal koordinere denne delen av 

stiftelsen arbeid. 

Administrasjonen for øvrig er styrket med en juridisk  

rådgiver, informasjonsrådgiver, regnskapsfører og en 

spesialrådgiver. Sistnevnte i samfinansiering med Norges 

idrettsforbund.

Antidoping Norge går inn i siste fase av inneværende 

strategiperiode. Fra 1. januar 2016 skal vi ha en ny strategi- 

plan på plass. 

Årsberetning fra styret

Valgerd svarstad Haugland
styreleder

Oppnevnt av NIF

inggard lereim
Nestleder

Oppnevnt av KUD

Vibecke sørensen
medlem 

Oppnevnt av KUD 

Bjørn Christensen 
Medlem

Oppnevnt av KUD

randi H. gustad 
Medlem

Oppnevnt av NIF

Knut-Marius sture
Medlem

Oppnevnt av NIF

Antidoping Norges styre oppnevnes av stifterne og har i 2014 bestått av: 



PåtAlevirksomheten
Antidoping Norges frittstående påtalenemnd er de som 

avgjør om en sak skal henlegges eller påtalebegjæres. Det 

foreligger 15 påtaleavgjorte saker i 2014. Til sammen er  

19 utøvere dømt i NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg  

i 2014. 

Antidoping Norge påtalte i 2014 for første gang personer i 

idretten for forsøk på innførsel av dopingmidler, men hvor 

dopingstoffene har blitt beslaglagt av tollvesenet. Antidoping 

Norge har fått utlevert opplysninger om samtlige saker  

etter at sakene er ferdig behandlet av politiet. Det er 

to tilfeller av forsøk på innførsel av EPO og ett tilfelle 

av forsøk på innførsel av det anabole stoffet prasteron 

(DHEA). Styret ser på dette som et viktig framskritt, og er 

svært tilfreds med at organisasjonen nå har fått innsyn i 

saker hvor personer tilknyttet idretten har hatt befatning 

med dopingmidler. Basert på ny lovgivning der bruk er 

straffbart, har stiftelsen nå også politianmeldt utøvere 

etter at de er dømt for brudd på idrettens dopingbestem-

melser i idrettens domsapparat. 

Mer enn halvparten av sakene fra 2014 dreier seg om 

anabole steroider, og fire av sakene er rusrelaterte saker 

(cannabis og kokain). Også i 2014 fikk vi en sak med metyl-

heksanamin, et stimulerende middel som finnes i en del 

tilskuddprodukter. Dette forteller oss at rusmidler som 

står på dopinglisten og kosttilskudd fortsatt må inngå som 

en del av stiftelsens informasjonsarbeid.

nytt regelverk
Fra 1. januar 2015 trådte det nye antidopingregelverket i kraft.  

Fra 2015 er Antidoping Norge gitt adgang til å gjennomføre 

en forenklet saksbehandling i dopingsaker, jf. NIFs lov  

§ 12-21. Det innebærer at saken i sin helhet behandles av 

Påtalenemnden i Antidoping Norge uten at den behandles  
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i NIFs domsutvalg. Ved å tilstå regelbruddet, kan suspen-

sjonen ilegges fra det tidspunktet prøven ble tatt.

kontrollArbeidet
Økt fokus på biologiske profiler og innhenting av informasjon 

og ikke-analytiske bevis er et av de store utviklingstrekkene 

i antidopingarbeidet. Styret har vært opptatt av å styrke 

denne delen av arbeidet de seneste årene. Profilarbeidet 

og informasjonsinnhenting må ses på som en del av det 

komplette kontrollarbeidet. Styret anser det som nødvendig 

for å kunne bidra til å avsløre den sofistikert dopingbruken.

Med økt tilskudd fra Kulturdepartementet var stiftelsen 

i stand til å ta i overkant av 3000 prøver som del av det 

nasjonale testprogrammet i norsk idrett. Av disse var 

nesten en tredel blodprøver for å følge opp arbeidet med 

biologiske profiler. Nytt fra 2014 er at det er bygget opp ste-

roidprofiler mer systematisk da WADA fra 1. januar fikk på 

plass nye retningslinjer for denne type profiler. 

Det ble i 2014 signert en avtale med Politidirektoratet.  

En tettere dialog med både politi og toll, som vi signerte avtale 

med i 2013, ser styret på som svært viktig. Dette handler både 

om å få nye virkemidler for å avsløre dopingbruk i toppidretten, 

samt å styrke arbeidet for et dopingfritt samfunn.

Det ble i 2013 gjennomført et omfattende sykkelprosjekt der 

det ble gjennomført samtaler med 30 personer for å skaffe 

seg innsikt i hva som har foregått i internasjonal sykkelsport. 

Rapporten fra prosjektet ble offentliggjort høsten 2014. I 

tillegg til å gi oss et godt innblikk i den kulturen som rådet 

i internasjonal proffsykling, har den gitt organisasjonen god 

læring og nyttig erfaring i det å gjennomføre samtaler og 

drive slike typer intervjuprosjekt. Styret ser dette som et 

godt grunnlag for å inkludere intervjuer som en integrert del 

av virksomheten, særlig i tilfeller der det er grunnlag for å 

avklare forhold der ordinær prøvetaking ikke er tilstrekkelig.  
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nye AnAlysekrAv
Når det gjelder analyser av dopingprøver, stiller WADA 

fra 2015 nye krav gjennom det som kalles Technical 

Document for Sport Specific Analysis (TDSSA). TDSSA gir et 

minimumskrav i forhold til hvor stor andel av prøvene som 

skal analyseres for Erytropoiesis Stimulating Agents (ESAs) 

og growth Hormone (gH) og growth Hormone Releasing  

Factors (gHRFs). En konsekvens av de nye kravene er at det 

vil gå med mer ressurser til analysevirksomhet. Antidoping 

Norge har også måttet innskrenke topputøverdefinisjonen 

for å innfri de krav som stilles. Styret i Antidoping Norge tror 

de nye kravene fra WADA vil være et bidrag til å få et bedre 

testregime i det internasjonale antidopingarbeidet, og at det 

er nødvendig å evaluere om endringene har tilsiktet i effekt.  

kommunikAsjon, informAsjon og verdiArbeid
Det er økende oppmerksomhet knyttet til dopingproblema-

tikken. Ikke minst har doping som samfunnsproblem blitt viet 

betydelig mer oppmerksomhet, etter blant annet lovforbud 

og avsløringene omkring Operasjon gilde-saken. Antidoping 

Norge tror også at Ærlig talt-kampanjen, som nå er kjørt 

gjennom to år i samarbeid med Norges idrettsforbund, har 

bidratt til å åpne nye ører og øyne for antidopingarbeidet, 

samt at det har åpnet dører til nye arenaer, organisasjoner 

og målgrupper. Flere er interesserte, nysgjerrige 

og ønsker å engasjere seg for en ren idrett 

og et dopingfritt samfunn. Et 

resultat av Ærlig talt-kam-

panjen er for eksempel 

at både Forsvaret 

og bransje- 

organisasjonen for treningssentrene, Virke, finansierte og 

distribuerte en egen versjon av Ærlig talt-magasinet.

Antidoping Norge har over lang tid utfordret idrettens orga- 

nisasjonsledd til å ta ansvar for en egen handlingsplan mot 

doping. På dette området ser vi at det er bevegelse. I 2014 

ble Norges Skiforbund registrert som Rent Særforbund. 

Norges idrettsforbund har utarbeidet en egen til- 

taksplan mot doping, med 49 konkrete tiltak som utfordrer 

hele idrettsbevegelsen til handling. Styret synes NIF for- 

tjener ros for å ha fått på plass planen. Nå er det viktig at 

den følges opp av NIF og underliggende organisasjonsledd. 

Antidoping Norge står klar til å bidra, men idretten må selv 

ta tak i planen og sørge for at det gjennomføres tiltak. 

Antidoping Norge ønsker å tilby et attraktivt og oppdatert 

forebyggende program. Vi har i løpet av 2014 gjort endringer 

for å spisse foredragsholderprogrammet. Vi har i tillegg 

lansert en revidert versjon av skoleportalen Ren Skole. Det 

er videre påbegynt et arbeid, i samarbeid med Antidoping 

Danmark, for å utvikle et nytt Ren Utøver. Dette e-lærings- 

programmet vil være klart for lansering våren 2015. Styret 

mener opplæring og kunnskapsheving er vesentlig i fore-

byggingsarbeidet.

internAsjonAlt
Utviklingen av det internasjonale antidopingarbeidet har 

vært gjenstand for debatt i løpet året. Temaet ble blant 

annet belyst gjennom Mads Dranges bok «Den store dop-

ingbløffen». Styret i Antidoping Norge er av den oppfatning 

at det i et internasjonalt perspektiv burde vært gjort mer 

for å beskytte de rene utøverne. Vi ser likevel grunn til 

å understreke at det på en rekke områder er gjort store 

framskritt på relativt kort tid. Styret mener det er avgjørende 

å utvikle flere gode nasjonale antidopingbyråer som på fritt 

grunn-lag kan ivareta oppgaver som informasjonsinnhent-

ing, undersøkelser, kontrollvirksomhet og påtale av brudd 

«Profilarbeidet og 
informasjonsinnhenting 
må ses på som en del 
av det komplette 
kontrollarbeidet.»
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på dopingbestemmelsene. Styret mener derfor det er viktig 

at organisasjonen samarbeider med store idrettsnasjoner 

som Kina, Tyrkia, Brasil og Kenya.  Når det gjelder Russland, 

vil styret avvente de undersøkelser som gjøres av WADA for 

å avklare korrupsjonspåstander fra tysk media. 

Statsråd Thorhild Widvey er valgt inn i WADAs Executive 

Committee fra 1. januar 2015 på vegne av de europeiske 

myndigheter. Anders Solheim ble i 2014 valgt til å lede 

gruppen som koordinerer oppfølgingen av Europarådets 

antidopingkonvensjon. Begge utnevnelsene er tydelige 

bekreftelser på at Norge spiller en rolle i utviklingen av 

det internasjonale antidopingarbeidet. Styret registrerer at 

dette gir Norge en mulighet for å arbeide for at Europa- 

rådets kjerneverdier som menneskerettigheter, demokrati 

og rettsstatsprinsippet preger antidopingarbeidet. Styret 

ser behov for å arbeide for selvstendige domsinstanser 

og fristilte antidopingorganisasjoner som kan arbeide for 

en ren idrett uten at hensynet til idrettens omdømme skal 

kunne prege enkeltsaker.

doPing som sAmfunnsProblem
For stiftelsen har 2014 vært et gjennombrudd for å kunne 

intensivere vårt forebyggende arbeid for et dopingfritt 

samfunn. Fem fylkeskommunale samarbeidsprosjekter er i 

dag en del av arbeidet. Styret ser svært lyst på at så mange 

kommuner og fylkeskommuner ønsker å engasjere seg. Vi 

tror det er et avgjørende bidrag for å forhindre dopingbruk 

blant unge.

Som del av Kunnskapssenteret inngår også vårt trenings-

senterprogram, Rent Senter. Det er stadig flere trenings-

senter som har tegnet en avtale med Antidoping Norge. 

Mot slutten av året har det vært et sterkt fokus på å stille 

krav til hva som faktisk gjøres etter at sentrene har inngått 

samarbeid. Det igangsettes derfor en sertifiseringspros-

ess i starten av 2015. Styret synes det er et imponerende 

antidoping-

engasjement blant 

norske treningssent-

er, og denne arenaen er 

utvilsomt viktig for å bekjempe 

dopingproblematikken.

forskning
Av ressursgrunner har ikke forskning vært prioritert de 

senere årene. Styret er svært fornøyd med at vi i 2014 

fikk et tilskudd som dannet grunnlag for at vi igjen kunne 

prioritere forskningsstøtte. Antidoping Norge inngikk et 

forskningssamarbeid med Norges idrettshøgskole. Styret 

vil berømme Norges Skiforbund for at de som første 

særforbund også har bidratt til forskningssamarbeidet. 

Det er lyst ut midler for 2015 og 2016. 

kAmPsPorter
Styret er tilfreds med at Kulturdepartementet endret 

forskriften som gir grunnlag for godkjenning til å drive 

knockoutaktiviteter i Norge slik at det kreves at søker driver 

et antidopingarbeid i overenstemmelse med WADAs regler. 

Styret mener at slike tiltak styrker antidopingarbeidets 

rolle i idrettsmiljøer som i dag ikke er en del av NIF, men 

som gradvis for sitt innpass i Norge. 

Styret kunne med stor tilfredshet registrere at tilskuddet til 

antidopingarbeidet i idretten fikk et ytterligere løft med en 

økning på 2 millioner for 2015 sammenlignet med 2014. I 

tillegg ble driftstilskuddet for Kunnskapssenteret videre- 

ført, med et tilskudd på 3,1 millioner kroner til arbeidet mot 

doping som ungdoms- og samfunnsproblem. Styret mener 

dette samlet sett gir grunnlag for en ytterligere styrking 

av kontrollprogrammet, at vi kan prioritere forskning og 

utvikling og legge til rette for attraktive og oppdaterte 

forebyggende programmer, både mot idretten og norske 

ungdomsmiljøer for øvrig.

«Styret ser svært lyst på 
at så mange kommuner 
og fylkeskommuner  
ønsker å engasjere seg.»
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Økonomisk beretning

R
egnskapet er avgitt i henhold til regnskaps-

loven og viser et overskudd etter finansposter 

for 2014 på kr 2 490 851 som tilføres egen-

kapitalen.

grunnkapitalen var på oppstartstidspunktet 1. juli 2003 

på 1 000 000,- kroner. Inkludert årets overskudd er egen- 

kapital til sammen kr 6 943 577. Styret har i den forbindelse 

besluttet å anvende 1 700 000,- kroner av den frie egenka-

pitalen for tiltak i 2015.

Stiftelsen hadde gjennom året 21,85 årsverk, fordelt på  

12 menn og 14 kvinner. Antidoping Norge hadde ved årets 

utgang 80 personer regionalt ansatt, herav 38 menn og  

42 kvinner. Av styrets seks medlemmer er det tre menn og 

tre kvinner. Styret mener likestillingskravet er ivaretatt.

Stiftelsens virksomhet er i vesentlig grad basert på 

offentlige tilskudd. Tilskudd for 2015 er kjent. Det er derfor 

ingen usikkerhet om fortsatt drift, og regnskapet er avgitt 

under denne forutsetning. Etter styrets oppfatning gir det 

fremlagte regnskap et rettvisende bilde av selskapets 

virksomhet, stilling og resultat av driften for 2015.

Lønn til daglig leder og styrets samlede godtgjørelse fremgår 

av notene til regnskapet. Det samme gjelder godtgjørelse 

til revisor. Sykefraværet i Antidoping Norge var på 6,57%  

(korttidsfravær 1,94%, langtidsfravær 4,63%) inkludert 

fravær på grunn av syke barn. Arbeidsmiljøet er tilfredsstil-

lende. Antidoping Norge forurenser ikke det ytre miljø.

Oslo, 14. april 2015

Valgerd Svarstad Haugland

Leder

     Vebjørn Rodal               Bjørn Christensen             Vibecke Sørensen

      Styremedlem      Styremedlem                            Styremedlem

 

   

 

     Randi gustad                Knut-Marius Sture 

    Styremedlem                             Styremedlem 

                Anders Solheim     

                     Daglig leder    
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driftsinntekter og driftskostnAder

note  2014 2013

inntekter 1

Sponsor- og salgsinntekter 3 726 601 2 744 556

Offentlige tilskudd 2 30 953 320 25 888 924

Andre tilskudd 3 319 154 1 210 667

Andre inntekter 3 3 148 875 1 656 205

sum driftsinntekter 41 147 949 31 500 352

Lønns- og personalkostnader 4 20 301 089 15 910 912

Andre driftskostnader 5 18 673 460 16 339 387

sum driftskostnader 38 974 549 32 250 299

driftsresultAt 2 173 400 -749 947

finansposter

Finansinntekter 320 012 308 930

Finanskostnader 2 562 2 524

sum driftskostnader 317 451 306 406

årsresultAt 2 490 851 -443 541

disponering av årets resultat

Til/fra egenkapital 9 -2 490 851 443 541

sum disponering -2 490 851 443 541

resultatregnskap

eiendeler

note  2014 2013

Anleggsmidler

Varige driftsmidler 135 579 158 362

sum anleggsmidler 135 579 158 362

omløpsmidler

fordringer

Kundefordringer 6 436 779 855 787

Andre kortsiktige fordringer 7 757 647 1 009 785

sum fordringer 1 194 426 1 865 572

bankinnskudd, kontanter o.l. 8 11 812 348 9 058 837

sum omløpsmidler 13 142 353 11 082 771

sum eiendeler 13 142 353 11 082 771

egenkAPitAl og gjeld

grunnkapital 9 1 000 000 1 000 000

Egenkapital 9 5 943 577 3 452 726

sum egenkapital 6 943 577 4 452 726

kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 732 393 2 127 019

Skatt og offentlige avgifter 1 485 663 1 023 491

Annen kortsiktig gjeld 10 2 980 721 3 479 535

sum kortsiktig gjeld 6 198 776 6 630 045

sum gjeld 6 198 776 6 630 045

sum egenkAPitAl og gjeld 13 142 353 11 082 771

balanse

For noter og revisors beretning, se stiftelsen Antidoping 

Norges årsrapport for 2014 på www.antidoping.no
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A
ntidoping Norge har en strategiplan for 

perioden 2012 til 2015. Visjonen i strate-

giplanen er:

       – for en ren idrett og 

  et doPingfritt samfunn

Strategiplanen er videre bygget opp omkring følgende seks 

løfter:

1. Vi skal være en drivkraft i idrettens forebyggende  

 antidopingarbeid

2. Vi skal ha et verdensledende kontrollprogram

3. Vi skal påvirke utviklingen av det internasjonale   

 antidopingarbeidet

4. Vi skal forebygge doping som helse- og  

 samfunnsproblem

5. Vi skal søke kunnskap som beskytter rene   

 idrettsutøvere

6. Vi ser etter de smidige løsningene

 

orgAnisAsjon i vekst 
Stiftelsen har i løpet av året fått erfare at vi er en organisasjon 

i betydelig vekst. Ved inngangen til 2014 fikk vi et økt tilskudd 

på mer enn fem millioner kroner, 2,4 millioner kroner i økning 

fra Kulturdepartementet (til 26 mill. kr) og for første gang fikk 

vi et driftstilskudd over statsbudsjettet (3 mill. kr) til arbeidet 

for et dopingfritt samfunn. Vi fikk i tillegg videreført et pros-

jekttilskudd på 1,2 millioner kroner fra Helsedirektoratet.

Økte ressurser har gitt oss muligheten til å utvide og utvikle 

arbeidet. Med nye virkeområder, nystartete prosjekter 

og nye satsingsområder, så vi behov for å ansette nye 

medarbeidere, som igjen førte til at vi måtte finne nye 

kontorlokaler. Høsten 2014 flyttet vi inn i nye lokaler, 

ved Ullevaal stadion. I de nye lokalene, med adresse 

Sognsveien 75 F, har vi betydelig flere kontorplasser og 

bedre møteromfasiliteter.

Høsten 2014 ble det gjort mindre endringer i adminis-

trasjonen. Dette skyldtes dels at Kunnskapssenteret ble 

etablert som en egen enhet for vårt arbeid utenfor den 

organiserte idretten, og dels at avdelingsleder for Topp- 

idrettsavdelingen sa opp sin stilling. Da det er igangsatt 

prosess for en ny strategiplan, med virkning fra 1. januar 

2016, ble det vurdert som fornuftig å etablere en midlertidig 

organisasjon inntil ny strategi er vedtatt.

AnsAtte 
Det har i løpet av året vært enkelte nyansettelser og en del 

utskiftninger av personell. Ved inngangen til 2014, var de 

ansatte organisert i tre avdelinger:

• Administrasjon og juridisk avdeling

• Toppidrettsavdelingen

• Kommunikasjons- og samfunnsavdelingen

I januar startet en ny informasjonsrådgiver for å styrke kom-

munikasjon- og samfunnsavdelingen. En ny leder av avdeling 

for toppidrett og utvikling, Christine Helle, tiltrådte også i 

starten av året. Helle sa opp stillingen på ettersommeren, og 

avsluttet sitt ansettelsesforhold 31. desember 2014.

Det ble også ansatt en regnskapsfører, en ny kontorme-

darbeider, en juridisk rådgiver og i samfinansiering med 

Norges idrettsforbund, en spesialrådgiver, i første halvdel 

av 2014. I tredje kvartal startet en ny koordinator for Rent 

Senter-prosjekter og en ny prosjektleder for det nystartede 

Kunnskapssenteret. Prosjektlederen ble ansatt etter at or-

ganisasjonens folkehelserådgiver sa opp sin stilling før 

sommeren.

Ved utgangen av 2014 har vi fem fylkeskommunale 

samarbeid; i Oppland, Telemark, Vestfold, Hordaland og 

Sør-Trøndelag. I hver av fylkene har vi ansatt en person i en 

40 prosents stilling, finansiert 50–50 av fylkeskommunen 

og Antidoping Norge.

Administrasjon

1
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 «Vi ser etter de 
smidige løsningene»
strategiplanen 2012-2015

PersonAlutvikling 
Organisasjonen har stor bevissthet knyttet til videreut-

vikling og opplæring av våre ansatte. Dette har derfor også 

vært et fokusområde i 2014.

Antidoping Norge er godt i gang med å utvikle et opplæring-

sprogram for internasjonale dopingkontrollører. Prosjektet 

startet som en del av vårt samarbeid med Russlands an-

tidopingbyrå (RUSADA), og er videreført av Antidoping 

Norge. I forbindelse med revisjonen av det internasjo-

nale regelverket, World Anti-Doping Code, har Antidoping 

Norge fått inn en tekst i regelverket som setter krav til den 

enkelte antidopingorganisasjon om særskilt opplæring av 

dopingkontrollører som skal teste utøvere av en annen 

nasjonalitet enn kontrolløren. Antidoping Norges program 

iverksettes i 2015 som en del av det øvrige opplæringspro-

grammet for feltpersonell.

Det er videreutviklet et opplæringsprogram for foredrags- 

holdere slik at nytt personell får en bred introduksjon til 

Antidoping Norge, virksomheten og de forskjellige fagfelt. 

Programmet iverksettes i 2015. Alt feltpersonell er re- 

autorisert i henhold til opplæringsprogram for feltper-

sonell. Nytt feltpersonell i dopingkontrollen har i tillegg 

hatt en opplæringsdag som blant annet har fokus på ansvar 

og oppgaver og potensielle uventede situasjoner som kan 

oppstå i felten og som personell må kunne håndtere. 

Det årlige seminaret for ansatte ble holdt i Sandefjord 

i slutten av oktober. I forbindelse med seminaret ble det 

også arrangert et heldagsseminar for foredragsholdere. 

kvAlitetssystem 
Antidoping Norge har deltatt i arbeidsgruppen for endring 

av NIFs lov og forskrift om meldeplikt slik at det norske 

regelverket er i tråd med det reviderte internasjonale 

regelverk for antidopingarbeidet, World Anti-Doping Code 

og Internasjonale Standarder, gjeldene fra 1. januar 2015.  

Regler om medisinsk fritak og praktiseringsregler relatert 

til meldeplikt er revidert og godkjent av styret i Antidoping 

Norge. Meldepliktutøvere er informert særskilt om nytt 

regelverk.

Videreutvikling av kvalitetssystemets prosedyrer er en 

kontinuerlig prosess og fortsetter også i 2015.

Virksomheten ble re-sertifisert våren 2014. Sertifiser-

ingsstatusen ble opprettholdt. Det er gjennomført åtte 

interne revisjoner, med særlig fokus på foredragsholdere.   

Personvernpolicy og beredskapsplan er endret. Det er 

avholdt to møter med Datatilsynet for å påse at virk-

somhetens aktiviteter er i tråd med gjeldene regler om 

personvern, nytt regelverk og fornyelse av konsesjon.  

Organisasjonen jobber hele tiden med å forbedre kvaliteten 

og effektivisere administrasjonen.
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fast ansatte, sentralt
Anders Solheim  daglig leder
Frode g. Hestnes  ass. daglig leder
Halvor H. Byfuglien  avdelingsleder
Anne Cappelen  fagsjef
Rune Andersen  spesialrådgiver

Per Wiik Johansen  medisinsk sjef – deltid
Anne Engelstad  rådgiver – internasjonalt
Uma Murugananthan  regnskapsfører
gry Støtvig  rådgiver – myndighetskontakt
Britha Røkenes  juridisk rådgiver
Liss Fusdahl  sekretær
geir Holden  fagleder
Lindbjørg Stølan  seniorrådgiver – idrettsansvarlig
Hege Otterstad  rådgiver – idrettsansvarlig
Maj Angell  rådgiver – idrettsansvarlig

Linda Olsen  rådgiver – idrettsansvarlig
Jenny Schulze NAPMU-manager
Fredrik Lauritzen  prosjektleder Kunnskapssenteret
Kim Eilertsen prosjektkoordinator Rent Senter
Frode Martin Stie informasjonsrådgiver
Eirin Nygaard Rise rådgiver 
Morten Heierdal foredragsholder

fylkesmedarbeidere (deltid)
Therese Torgersen Telemark og Vestfold
Elin Bjørnstad Oppland
Jan de Lange Hordaland
Stig Kammen Sør-Trøndelag

Christine Helle (avdelingsleder) avsluttet sitt arbeidsforhold 
31. desember 2014.

ansatte pr. 31.12.2014

19,8 årsverk sentralt. 91 deltidsansatte (fylkesmedarbeidere, foredragsholdere, kontrollpersonell, distrikts- og prosjektmedarbeidere). 
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Dopingkontroll

2

N
AsjonAlt kontrollProgrAm 
Dopingkontroller skal ha en forebyggende, 

avskrekkende og avslørende effekt. Hvilket 

av disse tre forholdene som vektlegges, 

avhenger av hvilket nivå vi tester på, og hva vi ønsker å 

oppnå med kontrollen. 

Kontrollarbeidet har de senere årene særlig vært preget av 

to viktige utviklingstrekk: En styrket satsing på biologiske 

profiler og utvikling av informasjonsinnhenting og under- 

søkelser som en del av det komplette kontrollarbeidet. 

Sammen med de nordiske landene og Norges laboratorium 

for dopinganalyse etablerte Antidoping Norge Nordic 

Athlete Management Passport Unit (NAPMU) høsten 2013. 

Vi ser etter litt over et års drift at denne enheten har vært 

et viktig bidrag i å utvikle kontrollarbeidet. NAPMU-lederen 

jobber tett med de andre nordiske landene, men er 

stasjonert hos Antidoping Norge.

Et vesentlig utviklingstrekk i kontrollarbeidet er fordelingen 

av blod- og urinprøver. Målrettet testing av utøvere på høyt 

nivå fordrer et økt antall blodprøver. Dette er prøver som 

kan være med å avsløre dopingbruk over tid, men som ikke 

genererer enkeltvise positive prøver. Totalt ble det tatt 3042 

dopingprøver som del av det nasjonale kontrollprogram-

met, 2187 urinprøver og 855 blodprøver. Sammenlignet 

med året før er dette en økning på nesten 200 prøver totalt.  

40 prosent av prøvene som er tatt er tatt av meldepliktutø-

vere, omtrent det tilsvarende blant gruppen som er definert 

som nasjonale toppidrettsutøvere, og de siste 20 prosent av 

utøvere som er definert som konkurranseutøvere. Totalt er 

38 prosent av prøvene tatt i konkurranse, mens 62 prosent 

er tatt utenfor konkurranse. 

biologiske Profiler
Biologiske profiler har vært et satsningsområde for 

Antidoping Norge i mange år. Vi har nå tre forskjellige 

profilprogram (blod-, steroid- og veksthormonavhengige 

markørprofiler). 

Programmet for steroidprofiler ble utvidet i 2014, og alle 

meldepliktutøvere har nå en steroidprofil, og de fleste av 

disse utøverne har også en blodprofil. Mange av meldeplikt- 

utøverne har i tillegg en profil for veksthormonmarkører.

Som følge av økt fokus på programmet for steroidprofiler, 

ble det tatt flere urinprøver i 2014 sammenliknet med de 

siste årene. For at en utøver skal få etablert en steroidpro-

fil, er det nødvendig med minst 3-4 urinprøver i løpet av det 

første året.

Blodprofiler har vært en del av testprogrammet til 

Antidoping Norge i flere år, men det er i fortsatt i stadig 

utvikling. I 2014 ble det for første gang systematisk 

innhentet blodprofilprøver av fotballspillere. Blodprofil-

prøver av utøvere innen lagidretter er noe vi ønsker å vid-

ereutvikle i framtiden.   

nordic Athlete mAnAgement PAssPort unit
«Nordic Athlete Management Passport Unit» (NAPMU), 

som ble etablert høsten 2013, har bidratt sterkt til å vid-

ereutvikle profilarbeidet. Denne enheten er et samarbeid 

mellom de nordiske landene og Norges laboratorium for 

dopinganalyse i arbeidet med biologiske profiler. NAP-

MU-manageren, som er stasjonert i Oslo, jobber tett 

med Toppidrettsavdelingen og er sentral i kontrollarbei-

det til Antidoping Norge. Det ble gjennomført et felles 

profilmøte med alle de nordiske landene i forbindelse 

med Nordisk møte i Kirkenes i mai. I tillegg har det vært 

jevnlige telefonmøter. NAPMU har videre gjort en avtale 

med Estonia Anti-doping Agency for å yte bistand, samt 



med International Orienteering Federation. NAPMU-man-

ageren har deltatt i WADAs ABP Operational meeting for å 

diskutere arbeidet med steroidprofiler, og fikk anledning til å 

presentere enheten for representanter fra de ulike nordiske 

Kulturdepartementene på et møte i København i august.

Alkoholtesting
Alkohol står på dopinglisten i enkelte idretter. Det er 

gjennomført sikkerhetssjekk med pusteprøver i fire 

arrangement innen ulike grener i motorsport i løpet av 2014. 

Totalt ble det tatt 156 pusteprøver. Ingen av pusteprøvene 

har ført til blodprøver. Antidoping Norge har en god dialog 

med Norges Motorsportforbund, som også har kommet 

med innspill til miljøer som de mener er aktuelle for å 

gjennomføre denne type prøver.

idrettsgren 2012 2013 2014

am. idretter 66 66 62

Bandy 70 72 54

Basketball 128 82 100

Boksing 35 38 57

Bryting 66 76 68

sykkel 251 327 243

fotball 277 318 311

friidrett 266 260 274

Håndball 155 120 148

ishockey 203 145 156

Kampsport 51 49 51

orientering 44 48 58

padling 61 42 41

roing 37 51 61

ski 309 324 433

skiskyting 65 109 153

skøyter 66 86 87

styrkeløft 122 148 177

svømming 113 59 96

Vektløfting 67 90 94

Volleyball 114 60 50

andre idretter 214 252 245

total antall 2780 2822 3042

dopingprøver fordelt på idretter

utøvernivå urin blod totalt

prioriterte utøvere 543 713 1256

topputøvere 1063 137 1200

Breddeidretten 581 5 586

totalt 3042

2014: fordeling av prøver på nivå

2010 2011 2012 2013 2014

Urinprøver 2300 1915 2130 2008 2187

Blodprøver 475 470 650 814 855

totalt 2775 2462 2780 2822 3042

fordelingen av prøver over tid

2014: prøver fordelt i og utenfor konkurranse

38%

62%

Prosentvis fordeling av prøver:  
      i konkurranse
      utenfor konkurranse
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informAsjonsinnhenting
Det er ingen hemmelighet at den tradisjonelle doping-

kontrollen har klare begrensninger knyttet til å avsløre 

dopingbruk. De senere årene har arbeidet dreid seg i 

retning av å ta i bruk andre og nye metoder, som innebærer 

gjennomføring av samtaler og innhenting av informasjon 

fra ulike kilder. I 2014 styrket organisasjonen denne delen 

av arbeidet ytterligere ved å ansette en juridisk rådgiver. 

For å stå best mulig rustet i arbeidet for å beskytte en ren 

idrett ser vi det som avgjørende at  informasjonsinnhent-

ing sees i sammenheng og koordineres med vurdering av 

biologiske profiler, og planlegging av målrettede doping-

kontroller.

Antidoping Norge har de senere årene opparbeidet seg 

solid erfaring på å gjennomføre samtaler, både i forhold til 

å avdekke potensielle brudd på dopingbestemmelsene, men 

også for å skaffe seg større kjennskap til i toppidretten for på 

den måten å ha større forutsetninger for å avsløre dopingbruk. 

gjennom 2013 gjennomførte Antidoping Norge et større syk-

kelprosjekt der vi hadde 30 samtaler – med ryttere, ledere, 

trenere og andre med særlig kunnskap om sykkelsporten. 

Hensikten var ikke å drive målrettede undersøkelser mot 

enkeltpersoner, men å skaffe seg bedre innsikt i den profes-

jonelle sykkelsporten. Rapporten ble offentliggjort høsten 

2014 (les mer om rapporten på neste side). Vi har også 

fått muligheten til å dele våre erfaringer med UCIs Cycling 

Independent Reform Commission (CIRC). Den uavhengige 

rapporten til CIRC vil bli offentliggjort i starten av 2015.

Antidoping Norge har som ambisjon å ha innsikt i nasjonale 

og internasjonale dopingtrender og -trafikk. På hjemmebane 

har det i så måte vært viktig å få på plass avtaler med Toll- 

og avgiftsdirektoratet og Politidirektoratet. En avtale med 

toll ble tegnet mot slutten av 2012 og har blitt fulgt opp 

med halvårlige møter. I februar 2014 ble også avtalen med 

Signert
FEBRUAR: Antidoping Norge og Politidirektoratet signerte en samarbe-

idsavtale som skal sikre et nært samarbeid i arbeidet mot doping. - Et tett 

samarbeid med politiet er utvilsomt et viktig bidrag i framtidens antidop-

ingarbeid, sa Anders Solheim ved signering av avtalen.

Avtalen er en del av en internasjonal utvikling av antidopingarbeidet der 

verdens antidopingbyrå (WADA) har ledet an med sine avtaler med for 

eksempel Interpol og World Custom Organization. Nå kan også Norge 

skilte med tilsvarende avtaler nasjonalt.

– Vi vet at det å avsløre dopingbruk gjennom tradisjonelle dopingkontrol-

ler har sine klare begrensninger. Der vi tidligere har fulgt utøvere har vi 

de senere årene flyttet fokus mot også å følge dopingmidlene. For oss er 

samarbeid med politiet viktig for å ha innsikt i nasjonale og internasjo-

nale dopingtrender, sier Solheim. 

Jobbes med ny ADAMS

Meldeplikt og utøverinformasjon er innført for å sikre et best mulig og 

mest mulig effektivt antidopingarbeid. Det er et lite utvalg av verdens 

fremste idrettsutøvere som er del av meldepliktsystemet. I Norge er det 

ved inngangen til 2015 snakk om ca. 130 personer.

Norske utøvere rapporterer i ADAMS (Anti-Doping Administration 

and Management System). WADA ønsker nå å utvikle en ny versjon 

av ADAMS.

Det er nå nedsatt en gruppe som skal være med på testing og utvikling 

av en ny versjon av ADAMS. Antidoping Norge er representert i 

gruppen som også består av andre nasjonale antidopingbyråer, in-

ternasjonale særforbund og laboratorier. WADAs mål er at en helt ny 

versjon av ADAMS skal være klar til lansering i forkant av OL i Rio 2016.

foto 
Scanpix
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Intervjuprosjekt om doping i sykkelsporten 

I kjølvannet av Steffen Kjærgaard-saken og avsløringer i internasjonal sykkelsport, ønsket Antidoping Norge  

å gjøre et større intervjuprosjekt. For Antidoping Norge handlet prosjektet om å få bedre innsikt i den profe- 

sjonelle sykkelsporten og hvilke erfaringer miljøet har med doping og antidopingarbeidet. I tillegg var det et 

ønske om å legge til rette for at involverte i norsk sykkelsport kunne bidra til det beste for en ren sykkelsport.

Norges Cykleforbund ga sin tilslutning til prosjektet før det ble igangsatt, men prosjektet ble i sin helhet 

gjennomført av Antidoping Norge.

– Dette er ikke et prosjekt som har hatt til hensikt å drive målrettede undersøkelser mot enkeltpersoner.  

Vår intensjon har vært å tilegne oss mest mulig kunnskap og informasjon av relevans for antidopingarbeidet, for 

på den måten å være i stand til å avsløre og forebygge dopingbruk i framtiden, sier daglig leder, Anders Solheim.

StoR vElvillighEt: Det ble gjennomført grundige intervjuer med i alt 30 sentrale aktører i 

sykkelsporten. Blant de som stilte til  intervju var nåværende og tidligere utøvere, personer fra 

støtteapparat og andre med særlig kunnskap om sykkelsporten de siste 20–25 år.

Det ble laget en rapport fra intervjuprosjektet som ble offentliggjort i en anonymisert 

form i oktober 2014. Rapporten kan du finne på antidoping.no. I rapportens opp- 

summering, står det blant annet:

Samtlige som har vært i samtale med Antidoping Norge har vist stor velvillighet og fortalt 

mye om sykkelsporten generelt, treningsrutiner, medikamentbruk og kultur. Antidoping 

Norge sitter likevel igjen med et inntrykk av at det er større kunnskap om dopingbruk 

blant nordmenn involvert i internasjonal sykkelsport enn det som har blitt formidlet til 

Antidoping Norge, dette til tross for et premiss om samtale i full fortrolighet.

– Vi sitter igjen med en følelse av at det fortsatt eksisterer en form for «taushetens 

lov» i sykkelsporten. Vi har et inntrykk av at flere intervjuobjekter vet mer enn de 

forteller angående syklister og potensielle brudd på dopingbestemmelsene, sier 

Anders Solheim.

– Men når det er sagt; vi har ikke opplevd noen motvilje, og det kan være mange motiver for ikke å si 

mer, legger Solheim til.

Han ser ikke bort fra at det kan bli aktuelt å gjøre tilsvarende intervjuprosjekt ved en senere anledning, også i 

andre idretter. 

– Vi har lært mye av denne prosessen, og som organisasjon er vi nå bedre rustet enn noen gang til å drive infor-

masjonsinnhenting. Dette er et område som har kommet for fullt i antidopingarbeidet de senere årene, og et 

område som det er viktig å intensivere og styrke ytterligere. Tradisjonelt kontrollarbeid har sine klare begren-

sninger, og derfor må vi også ty til andre metoder og bevis. Jeg tror også at det er helt avgjørende at vi skaper et 

klima for å snakke om doping og melde fra om mistanker. I sykkelsporten befestet det seg en ukultur der mange 

visste, men ingen ville eller torde å snakke åpent. Vi må hindre at slike ukulturer for leve og vokse fram, sier 

Anders Solheim.

1

 Intervjuprosjekt om 

 doping i sykkelsporten 
RAPPORT
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Politidirektoratet signert. I møte med direktoratet ble det 

understreket at det er behov for en tettere dialog med politi- 

distriktene. Toll- og avgiftsdirektoratet peker også på at det 

er et ønske at det opprettes en tettere kontakt med regionene 

med tanke på endringer og trender på dopingfeltet.

Antidoping Norge har fulgt opprullingen og rettssaken 

knyttet til Operasjon gilde med stor interesse. Vi har vært 

til stede under rettssaken, også som sakkyndig, og har 

underveis hatt god dialog med etterforskere og aktor i 

saken. Mot slutten av året ble det gjennomført et møte med 

etterforskere og påtaleledere i Sør-Trøndelag politidistrikt, 

og det ble i tillegg arrangert et seminar for toll, politi og 

kriminalomsorgen i Sør- Trøndelag. 

Kunnskap om avsløringene i Operasjon gilde har også vært 

tema i internasjonale fora der Antidoping Norge har deltatt, 

blant annet i dialogen med WADAs hovedetterforsker. 

Antidoping Norge ønsker å bidra og hente erfaring fra in-

ternasjonale organisasjoner. Det er igangsatt et interna- 

sjonalt prosjekt med WADA og Europol/Interpol. Antidoping 

Norge deltar også i en prosjektgruppe med andre nasjonale 

antidopingbyråer der informasjonsinnhenting og etterforsk-

ning står på agendaen. Det har i 2014 vært fire møter i denne 

prosjektgruppa. Oppdatert kunnskap om idretten generelt, 

og de mest risikoutsatte idrettene spesielt, er avgjørende 

for å lykkes i kampen mot doping. Tett kontakt med andre 

nasjonale antidopingbyråer sikrer økt kunnskap om blant 

annet miljøer, områder og nye trender i bruk av dopingmidler. 

mosjonsArrAngement
Dopingkontroller har ikke bare en avslørende funksjon, 

men også en forebyggende. Det forebyggende aspektet har 

vært den viktigste årsaken til at Antidoping Norge har vært 

til stede på flere store mosjonsarrangement de siste årene. 

Det var i 2014 planlagt kontroll under Birkebeinerrennet, 

men arrangementet 

ble avlyst. I Birkebein-

errittet ble det tatt seks prøver, 

uten at noen av disse var positive. 

Antidoping Norge opplever å ha en god 

dialog med arrangørene av denne type mos-

jonsarrangement, og vi mener det er viktig at  

arrangementene inkluderer krav om å følge NIFs doping-

bestemmelser overfor deltakerne.

AnAlyser
Alle analyser som blir gjennomført som en del av Antidoping 

Norges testprogram skal skje ved WADA-akkrediterte 

laboratorier. Det er Norges laboratorium for dopinganalyse 

i Oslo som benyttes. De er også en viktig samarbeidspart-

ner i forhold til tolkning av analysesvar, videre oppfølging 

og målrettet testing. Det avholdes derfor jevnlige møter, 

og Norges laboratorium for dopinganalyse er også med i 

NAPMU-samarbeidet.

Fra 2015 stiller WADA nye analysekrav gjennom det som 

kalles Technical Document for Sport Specific Analysis 

(TDSSA). Disse kravene ble presentert mot slutten av 2014 

og vil  påvirke Antidoping Norges testprogram framover. 

TDSSA gir et minimumskrav i forhold til hvor stor andel av 

prøvene som skal analyseres for Erytropoiesis Stimulating 

Agents (ESAs) og growth Hormone (gH) og growth Hormone 

Releasing Factors (gHRFs). I idretter der det stilles høye krav 

til kondisjon i forhold til prestasjon er kravet at minimum 60% 

av prøvene skal analyseres for ESAs. Det gjelder idretter og 

grener som langrenn, skiskyting, langdistanse løping, lande-

veissykling og triatlon. I idretter som stiller høye krav til styrke 

i forhold til prestasjon er det satt et minimumskrav om at 30% 

av alle prøvene skal analyseres for gH eller gHRFs. Dette 

gjelde typiske kraftidretter som styrkeløft og vektløfting. 

Arbeidet med å inkorporere analysekravene for hver idrett og 

gren ble påbegynt i 2014 og vil bli sluttført i starten av 2015.

 «Vi skal ha et 
verdensledende 

kontrollprogram»
strategiplanen 2012-2015
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meldePliktsystemet 
Meldepliktsystemet er en forutsetning for uanmeldte og 

effektive dopingkontroller året rundt. De beste utøverne, som 

testes hyppig og som er fra idretter med høy risiko for doping, 

er underlagt regimet som innebærer en daglig meldeplikt. 

Antall utøvere på meldepliktlisten (tidligere kalt prioritert 

utøverliste) har gjennom 2014 vært på cirka 150, ved 

utgangen av året lå det på 145. Det er de beste utøverne 

fra idretter med stor risiko for doping utenfor konkurranse 

som settes på denne listen. De nasjonale særforbundene 

tas med på råd i forhold til hvilke utøvere som bør være på 

listen. Utøvere som ble tatt ut til OL i Sotsji og som ikke sto 

på meldepliktlisten, ble satt på før OL. De fleste av disse 

utøverne ble tatt av igjen etter lekene. 

Vårt inntrykk er at meldepliktsystemet virker å være godt 

innarbeidet blant norske utøvere. Stiftelsen er likevel svært 

opptatt av å drive god opplæring og oppfølging, ikke minst 

av nye utøvere som settes på den prioriterte utøverlisten. 

WADA er i gang med å utvikle en ny versjon av ADAMS, 

systemet som brukes for å rapportere utøverinformasjon. 

Antidoping Norge har en meldepliktkomité som vurderer 

og vedtar utstedelse av advarsler til utøvere for brudd på 

meldeplikten. Meldepliktkomiteen består av jurister og 

nåværende eller tidligere topputøvere. Meldepliktkomiteen 

kan også gi anbefalinger til praktiseringen av meldeplikt-

systemet eller ta opp relevante temaer etter eget initiativ. 

Utøvere som har fått advarsel for brudd på forskriften kan 

klage til en egen klagenemnd. Meldepliktkomiteen har i 

2014 behandlet fire saker. Alle ble ilagt advarsel. 

medisinsk fAgkomité 
Medisinsk fagkomité ajourfører dopinglisten og behandler 

og avgjør søknader om fritak fra dopinglisten. Komiteen er 

i tillegg et rådgivende organ i medisinrelaterte spørsmål.

Det er gjennomført fire møter i medisinsk fagkomite i 2014. 

Komiteen har håndtert ca. 150 søknader om medisinsk 

fritak. Det er gitt ett avslag. 

Mot slutten av året er det arbeidet med et nytt regelverk 

om medisinsk fritak, oppdatert i henhold til ny World 

Anti-Doping Code som trådte i kraft fra 1. januar 2015. Den 

nye koden innebærer vesentlige endringer i regelverket.

Andreas Ekker, leder
Andreas Nyhaug
Karoline Dyhre Breivang 
Carl Waaler Kaas
Odd-Bjørn Hjelmeset (ny fra feb. 2015)

Inggard Lereim  Prof. dr. med., ortopedi, kirurgi,   
  katastrofemedisin, idrettsmedisin,  
  trafikkmedisin
Pål Zeiner Overlege, dr. med., spesialist i barne-  
  og ungdomspsykiatri
Unni Rishaug Overlege, endokrinologisk avd., 
  Oslo Universitetssykehus, Aker
Per Medbøe Thorsby PhD Seksjonsoverlege, Enhetsleder,  
  Hormonlaboratoriet 
Per Wiik Johansen  Overlege, dr. med., spesialist i klinisk  
  farmakologi. Medisinsk sjef i Antidoping  
  Norge

Kristian J. Fougner Avdelingssjef, spesialist i indremedisin  
  og endokrinologi. St. Olavs Hospital
Marit Bjartveit Klinikkleder, klinikk psykisk helse og  
  avhengighet. Oslo universitetssykehus
Rolf Whitfield Seksjonsoverlege, endokrinologisk  
  seksjon. Bærum Sykehus

meldepliktskomité klagenemnd

medisinsk fagkomité

klagenemnd for medisinske fritak 

Anna Thorstenson
Siri Langseth
Eirik Verås Larsen

!
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oppdragsgiver Antall urin blod

WADA 174 40 134

Internasjonale forbund 265 258 7

Nasjonale antidopingbyråer 45 30 15

Treningssentre 69 69

Norske organisasjoner 212 174 38

totAlt 765 571 194

Pusteprøver: Det er i tillegg tatt 1289 pusteprøver for 
Norges Bilsportforbund.

kontroller På oPPdrAg
Antidoping Norge påtar seg oppdrag i internasjonal idrett. 

Dette kan for eksempel være på vegne av internasjonale 

særforbund, andre nasjonale antidopingbyråer eller i 

forbindelse med internasjonale arrangementer i Norge.

I forkant av OL i Sotsji bisto Antidoping Norge WADA med 

testing av utvalgte utøvere. Dette ble gjort i samarbeid med 

kontrollører fra Russlands antidopingbyrå. Samlet ble det 

gjennomført elleve oppdrag, og innhentet prøver fra 40 

utøvere. I løpet av året har vi påtatt oss testing på vegne 

av en rekke internasjonale særforbund. Antidoping Norge 

har blant annet hatt ansvaret for prøvetakingen under 

Bislett games (friidrett), Arctic Race, Tour des Fjords, Tour 

of Norway (sykkel), skøyte-EM på Hamar, verdenscup i 

orientering, sjakk-OL og IBU-cup (skiskyting). Det er også 

gjort kontroller for andre antidopingbyråer.

testing Av hest
Antidoping Norge har en avtale med Norges Rytterforbund 

om testing av hest. Totalt ble det foretatt tester på 45 hester, 

samlet antall prøver (blod og urin) var på 78 prøver i 2014. 

Toppidrettsavdelingen har utviklet en risikovurdering for 

testing av hest i samarbeid med veterinærene som er 

tilknyttet Stiftelsen. Det har også vært en gjennomgang av 

prosedyrene for testing av hest.

AvtAler med norske orgAnisAsjoner 
Antidoping Norge påtar seg også oppdrag for norske organ-

isasjoner. Flere av aktørene vi leverer et antidopingprogram 

til, er organisasjoner som driver konkurranseaktivitet, men 

som ikke er del av Norges idrettsforbund. Blant dem vi har 

hatt avtale med i 2014 er Det frivillige skyttervesen, Det 

norske Travselskap, Norsk Jockeyklubb og Norges Bilsport-

forbund. Det er også gjennomført dopingkontroller som del 

av avtalen med Politihøgskolen.
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medlemmer
Anstein gjengedal  leder
  Jurist. Tidligere politimester i Oslo.
Kåre Birkeland Professor i endokrinologi. Leder av  
  endokrinologisk avdeling ved Oslo 
  universitetssykehus.
Rigmor Solberg Professor i farmakologi, farmasøytisk  
  institutt, Universitetet i Oslo. 
sekretariat
Niels Kiær  advokat

påtalenemnden

doPingsAker
Det er påtalenemnden i Antidoping Norge som vurderer 

om en sak skal henlegges eller føres for NIFs domsorgan. 

Påtalenemnden avgjør også om saker skal ankes. 

Nemndens medlemmer utnevnes av styret, men tar 

beslutninger uavhengig av styret og Antidoping Norges ad-

ministrasjon. 

Påtalenemnden består av medlemmer med juridisk, 

medisinsk og farmakologisk kompetanse. Annen kompetanse 

innhentes ved behov. Det har vært avholdt tre møter i 2014.

Antidoping Norge påtalte i 2014 for første gang personer i 

idretten for forsøk på innførsel av dopingmidler. Det dreier 

seg om tre personer som har forsøkt å innføre dopingmidler 

hvor disse har blitt beslaglagt av tollvesenet. Antidoping 

Norge har fått utlevert opplysninger om samtlige saker av 

politiet etter at sakene er ferdig behandlet av politiet. Det 

er to tilfeller av forsøk på innførsel av EPO og et tilfelle av 

forsøk på innførsel av det anabole stoffet prasteron (DHEA). 

I alle tilfellene har personene fått to års utestengelse av 

idretten. 

Det foreligger 15 påtaleavgjorte saker i 2014. Til sammen 

er 19 utøvere dømt i NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg 

i 2014, se oversikt på neste side.

saksgang i dopingsaker

!

Potensielle brudd på dopingbestemmelsene.
For eksempel positiv A-prøve

Utøveren blir bedt om å gi forklaring. 
Særforbundet blir informert

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

Antidoping Norges uavhengige påtalenemnd 
vurderer saken opp mot NIFs lov

NIFs domsutvalg vurderer saken 
opp mot NIFs lov

Henleggelse

Henleggelse

Frifinnelse Dom

Frifinnelse Dom

Saksframlegg

Påtalebegjæring

Dom/frifinnelse kan bli stående eller ankes

NIFs appellutvalg vurderer saken 
opp mot NIFs lov

Antidoping Norge er fra 1/1-2015 gitt adgang til å gjennomføre 
forenklet saksbehandling i dopingsaker, jf. NIFs lov § 12-21. Det 

innebærer at saken i sin helhet behandles av Påtalenemnden i 
Antidoping Norge uten at den behandles i NIFs domsutvalg. Ved å 

tilstå regelbruddet kan suspensjonen ilegges fra det tidspunktet 
prøven ble tatt.

!



Pågående eller avsluttede saker etter påtalebegjæring

Saker med dom, fordelt på dopinggruppe

idrett nivå påtale- 
begjæring forhold dopinggruppe domsutvalg dom anke appellutvalg

fotball C 2013 Anabole steroider S1 Anabole stoffer 2014 2 år

fotball C 2013 Anabole steroider S1 Anabole stoffer 2014 2 år

Am.idretter B 2013 Anabole steroider S1 Anabole stoffer 2014 2 år

sykkel B 2013 Testosteron S1 Anabole stoffer 2013 2 år 2014 2 år

ishockey C 2014 Kokain S6 Stimulerende 
midler 2014 2 år

styrkeløft C 2014 Anabole steroider S1 Anabole stoffer 2014 4 år

styrkeløft C 2014 Cannabis S8 Cannabis 2014 4 mnd

sykkel C 2014 Innførsel prasterone S1 Anabole stoffer 2014 2 år 2014 2 år

sykkel C 2014 Innførsel EPO
S2 Peptidhormoner,  
vekstfaktorer og 
relaterte substanser

2014 2 år

sykkel C 2014 Innførsel EPO
S2 Peptidhormoner, 
vekstfaktorer og 
relaterte substanser

2014 2 år 2014 2 år

ishockey C 2012 Metylheksanamin S6 Stimulerende 
midler 2014 10 mnd  

basketball C 2014 Nektelse 2014 2 år

basketball C 2014 Kokain S6 Stimulerende 
midler 2014 2 år

Am. idretter C 2014 Anabole steroider S1 Anabole stoffer 2014 2 år

kickboxing C 2014 Cannabis S8 Cannabis 2014 8 mnd

boksing C 2014 Testosteron S1 Anabole stoffer 2014 2 år

håndbak C 2014 Anabole steroider S1 Anabole stoffer 2014 2 år

håndbak C 2014 Anabole steroider S1 Anabole stoffer 2014 2 år

styrkeløft C 2014 Anabole steroider S1 Anabole stoffer 2014 2 år

Am. idretter B 2014 Buprenorfin S7 Narkotiske stoffer

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

      S1=  Anabole stoffer
 S2=  Peptidhormoner, 
  vekstfaktorer og  
  relaterte substanser         
 S6=  Stimulerende midler
      S8=  Cannabis
      Nektelse

fakta: dopingsaker 
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Kommunikasjon og informasjon

3

V
i merker en økende oppmerksomhet omkring dopingproblematikken, ikke minst knyttet 

til doping som samfunns- og ungdomsproblem. Det gir seg utslag i økt medieoppmerk-

somhet og økende etterspørsel etter foredrag og forebyggende aktiviteter blant nye 

målgrupper.

nettsider 
Antidoping Norge styrket informasjonsavdelingen ved å ansette ny informasjonsrådgiver 

i januar 2014. Det har bidratt til et forsterket fokus på web og sosiale medier. gjennom 

året har organisasjonen nesten doblet antall følgere på Facebook. Ved utgangen av 

2014 hadde vi omtrent 4500 følgere på Facebook. Vi har også etablert oss på Twitter.

Av større utviklingsprosjekter i 2014 innenfor informasjonsområdet vil vi fremheve  

etableringen av nye websider. Dette handlet i hovedsak om å forsterke synlighet 

av det arbeidet vi gjør i samfunnet, og finansiering av dette utviklingsprosjek-

tet er da også hentet fra andre midler enn spillemidlene.

www.antidoping.no hadde i 2014 126.000 besøk, det er en liten økning 

fra 2013. Videoene på YouTube hadde 25.000 visninger.

Antidoping Norge har ved utgangen av året følgende nettsteder:

antidoping.no | rentidrettslag.no | renutover.no | renskole.no | 

rentsenter.no | renidrett.no

informAsjonsmAteriell
Det er løpende vurdert opptrykk av nytt materiell, 

men også i 2014 har Ærlig talt-materiell blitt 

prioritert. Som del av etablering av Kunnskaps-

senteret (se kap. 6) ble det utviklet en ny 

håndbok for helsepersonell. Denne er 

også relevant å bruke mot idretten i visse 

sammenhenger. Mot slutten av året ble det 

jobbet med materiell for å informere om nytt 

regelverk. Her ble det valgt å støtte seg på den 

utøverguiden som WADA har utviklet, blant annet 

etter tett dialog med utøvere. 

«Vi skal være en  
drivkraft i idrettens  

forebyggende 
antidopingarbeid»

strategiplanen 2012-2015
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Blodprøver
på dopingkontrollen

1

Dopingregler
 Bestemmelser om doping og  

 ulovlig medisinering for hest

1

Testing av hest
 Hvordan foregår dopingkontroll av hest?

UTØVERGUIDE
VEILEDNING TIL UTØVERE OM 
DOPINGBESTEMMELSENE

- for en REN idrett og 
et DOPINGFRITT samfunn

ADN Organisasjonsbrosjyre10.indd   1 11.03.2015   18:27:41

1

CHINA and NORWAY collaboration in the field of anti-doping

1

RUSSIA and NORWAY
 collaboration in the field of anti-doping

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

ikke avgi en  
positiv dopingprøve,  

selv ved en feiltakelse.  

Betablokkere

Et utvalg av organisasjonens  
informasjonsmateriell

Nettsider i Antidoping Norge 

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

ikke avgi en 
positiv dopingprøve, 

selv ved en feiltakelse.  

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

ikke avgi en 
positiv dopingprøve, 

selv ved en feiltakelse.  
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Holdningskampanjen Ærlig talt ble lansert i januar 2013 som et 

samarbeid mellom Antidoping Norge og Norges idrettsforbund, 

og med støtte fra Norsk Tipping. Gjennom seks personlige og 

ærlige historier ble ulike sider av antidopingarbeidet formidlet. 

I 2013 hadde kampanjen nesten 80 stoppesteder, i alle landets 

fylker.  Vi opplevde stor etterspørsel etter foredrag, magasiner 

og markedsmateriell.

Det ble derfor besluttet å utvikle med en ny versjon i 2014, med 

fire nye case. Også i år var Norges idrettsforbund og Norsk Tipping 

viktige medspillere, både i utvikling og drift av kampanjen. Ærlig 

talt inngikk for eksempel som en del av NIFs Kunnskapsturne. 

Vi opplever fortsatt at kampanjen har stor gjennomslagskraft 

og et bredt nedslagsfelt. Her er noen av 2014-tallene som viser at 

dette er en kampanje som har nådd ut til mange: 

•	 Nettsiden renidrett.no har hatt 40.000 sidevisninger (mot 

35.000 i 2013)

•	 Videoene er spilt av over 35.000 ganger på nett

•	 Det er delt ut omtrent 3000 magasiner.

•	 Det ble i 2014 arrangert 35 arrangement som kan defineres 

som Ærlig talt-arrangement, med til sammen 4300 tilhørere 

Kampanjen er i tillegg synliggjort på en rekke ulike arenaer. Vi 

fikk blant annet anledning til å vise fram kampanjen internasjon-

alt under et større antidopingseminar i Lausanne, med WADA, 

IOC, nasjonale antidopingbyråer og en lang rekke internasjonale 

særforbund til stede.

Morten Heierdal, som er en av de ti personene som er innlemmet 

i konseptet, har blitt en ettertraktet foredragsholder. Mot slutten 

av året ble han engasjert som foredragsholder på full tid. Totalt 

har Heierdal snakket til omtrent 19.000 personer i 2014 (mer om 

dette under Kunnskapssenterets årsrapport). 

Vi ser at Ærlig talt med små grep kan tilpasses nye målgrupper 

og brukes på nye flater. Kampanjen har bredt om seg gjennom 

at Forsvaret har laget sin egen versjon av magasinet med et 

opplag på 20.000 eksemplarer til utdeling på sesjon, mens 

Virke Trening har finansiert en versjon til bruk blant de som 

trener på treningssenter. Virke har dessuten brukt elementer 

fra kampanjen til å finansiere plakater til treningssentre, og en 

informasjonsvideo som kan vises på skjermer på treningssen-

!

tre. Helsedirektoratet finansierte i tillegg en annonsekampanje, 

med utgangspunkt i samfunnshistoriene fra Ærlig talt (mer om 

denne kampanjen under Kunnskapssenterets årsrapport).

Ærlig tAlt-ArrAngement 2014
Ærlig talt-kampanjen er benyttet på en lang rekke arenaer og på 

ulike flater. Under er listet opp det som vi har definert som rene 

Ærlig talt-arrangement i 2014.

kunnskAPsturneen 2014
Sammen med Norges idrettsforbund og Norsk Tipping 

gjennomførte Antidoping Norge Kunnskapsturneen 2014 under 

tittelen «Ærlig talt – det handler om valg». Her deltok personer 

som deltok i kampanjen, bl.a. Marit Bjørgen, Steffen Kjærgaard, 

Mads Kaggestad og Morten Heierdal. Antidoping Norge bidro 

dessuten med foredragsholdere for øvrig.

Ærlig talt 

Arena/arrangør Antall tilhørere

Ungdomsskole 7 970

Videregående skole 9 1695

Idrettsråd 6 315

Idrettskrets 4 385

Klubb/lag/forening 5 365

sum 31 3730

Idrettsforbundets  
kunnskapsturné 2014  
Universitetet i tromsø
10. oktober kl. 13.00–15.30
FRI ENTRÉ

Norges idrettsforbund, Antidoping Norge og Norsk Tipping har gleden av  
å invitere alle engasjerte i norsk idrett til gratis kunnskapsturné for niende  
år på rad. Tittelen i år er  «Ærlig talt – det handler om valg» med spennende 
foredrag om hva doping gjør og hvordan det påvirker deg, hvordan det  
jobbes med verdiarbeid i idretten. Foredrag til inspirasjon og ettertanke.  
På foredragslisten er blant andre Steffen Kjærgaard, Rune Andersen  
og Morten Heierdal. 

Påmelding:
www.kunnskapsturneen.no 
Frist:
8. oktober

«ÆrlIg talt – det handler om valg»

idrettsforbUndets 
kUnnskapstUrné 2014

kunnskAPsturné
Invitasjon til et av 
arrangementene.

kunnskapsturneen tilhørere

15/8 – Orkdal 250

16/9 – Karmøy 80

10/10 – Tromsø 210

14/10 – Sandefjord (avlyst grunnet lav påmelding)

sum 540

ANTIDOPINg NORgE 201424
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forsvAret
Forsvaret finansierte sin egen versjon av 
Ærlig talt-magasinet. Opptrykk på 20.000 
eksemplarer til utdeling på sesjon.

virke
Sammen med Virke Trening laget 

Antidoping Norge et magasin til
 utdeling på treningssentre.

«Jeg merket ikke at 
bolingen endret meg»
MORTEN HEIERDAL

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

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

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

MAGASINET ER UTGITT I SAMARBEID MED ANTIDOPING NORGE

mArit bjØrgen
Et nytt Ærlig talt-magasin ble lansert høsten 
2014, med fire nye case.

forsvAret
Forsvaret finansierte sin 
egen versjon av Ærlig 
talt-magasinet. Opptrykk 
på 20.000 eksemplarer til 
utdeling på sesjon.

«Alt er mulig om
du jobber hardt»

MARIT BJØRGEN

n SARAHS HISTORIE
«Ett år med doping ga
ti år med bivirkninger»  

n RUNE ANDERSEN
«De som jukser skal aldri
være sikre på ikke å bli tatt»

n STEFFEN KJÆRGAARD
«Løgnen er en mørk kraft som
spiser deg opp innenfra»

AV ANTIDOPING NORGE & NORGES IDRETTSFORBUND 2014MAGASIN & FILMER KAN LASTES NED FRA RENIDRETT.NO
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mediA 
Vi kan særlig merke en økende interesse rundt antidop-

ingarbeidet i regional- og lokalaviser. Dette skyldes en 

økende oppmerksomhet og et økende engasjement, fra 

for eksempel skoler, politi og treningssentre. gjennom 

lokale Ærlig talt-arrangement har vi lykkes med å sette 

tematikken på agendaen. 

Det ble arrangert to pressemøter med godt oppmøte; ett 

i forbindelse med vinter-OL, i samarbeid med Norges 

laboratorium for dopinganalyse, og ett i forbindelse med 

WADA-presidentens besøk i november. I forkant av OL i 

Sotsji ble antidopingarbeidet også utsatt for stor oppmerk-

somhet. Antidoping Norge hadde en kronikk i Aftenposten 

med tittelen «De rene fortjener mer». Mads Dranges 

bok «Den store dopingbløffen» fikk bred dekning i norske 

medier. I andre halvdel av året var dette noe av det som 

medførte størst medieoppmerksomhet: Offentliggjøring 

av sykkelrapporten, lansering av ny Ærlig talt-versjon ble 

et hovedoppslag på Dagsrevyen og en tysk dokumentar 

om Russland og antidoping ble 

naturligvis et tema også i Norge, 

ikke minst sett i lys av at vi har 

hatt et samarbeid med Russlands 

antidopingbyrå de siste årene. >

Sport
søndag12. januar2014

antidoping.  «det er ikke klokt å la bukken 
passe havresekken. sånn er det dessverre 

i for stor grad i inter-nasjonal toppidrett.» Les Idrettsrøsten,  side 31 Vil utestenge nasjoner som ikke tar doping på alvor

DopingkampenMette Bugge 
Daglig leder Anders Solheim 
og styreleder Valgerd Svar-
stad Haugland i Antidoping 
Norge mener at det er mye 
som mangler for å være sik-
ker på at de rene idrettsutø-
verne skal få som de fortje-
ner.

I Idrettsrøsten i Aftenposten i dag 
lister de to opp hva som må til for 

å få fortgang i antidopingarbeidet. 
Det er en del mangler.– Vi etterlyser større vilje til å ryd-

de opp i dopingproblemet. For på 
samme måte som vi vet at for man-

ge dopere slipper unna med juks 
i internasjonal toppidrett, er det 

for mange idretter og nasjoner 
som slipper for lett unna med et 

antidopingprogram som ikke hol-
der mål. 

Et språk de forstårSolheim mener det er aller viktigst 
å få på plass de biologiske profi-

lene. 
– Hver topputøver i risikoutsat-

te styrke- og utholdenhetsidret-
ter bør ha et pass med en testos-

teron- og blodprofil, og på sikt 
også for veksthormonavhengige 

markører. – Det vil øke sannsynligheten 
for å se om det er spesielle utøve-

re som man trenger å følge opp. 
Det burde vært satt som krav slik 

at utøvere ble fulgt opp også med 
blodprøver utenfor konkurranse. 

Internasjonalt er det ikke noe 
helhetlig og koordinert oppføl-

ging av biologiske profiler. Idret-
tene, nasjonale antidopingorga-

nisasjoner og WADA har ikke fått 
til et system der alle må testes med 

blod og urin. Solheim skriver også det kreves 
oppfølging, slik at sentrale aktø-

rer ikke slipper unna med et slett 
antidopingarbeide.Det er i den forbindelse han me-

ner at nasjoner som ikke følger de 
reglene som finnes på området, i 

verste fall burde blitt nektet OL-
adgang. – Det ville være et språk utøvere, 

idretter og nasjoner forstår.Har truetGerhard Heiberg i IOC er helt enig 
med Solheim om at OL-nekt kan 

være et virkemiddel.– Vi har faktisk truet nasjoner 
med utestengelse og det har hjul-

pet. Vi er slett ikke fremmed for 
å nekte nasjoner og idretter ad-

gang til OL i fortsettelsen hvis vi 
ser at det dopes systematisk, sier 

Heiberg.Han forteller at på litt tilbake i ti-
den, måtte det sterk lut til overfor 

nasjoner som Russland og Kina. 
Det ble forstått.– Fattige nasjoner sier at de ikke 

har penger til et godt antido-
pingarbeid. Det kan være en unn-

skyldning, men også en ordent-
lig grunn.Tidligere sykkelrytter Mads Kag-

gestad mener at det å true med 
utestengelse kan virke tilslørende.

– Jeg er opptatt av at det har vært 
forferdelig i sykkelsporten og bra 

at byllen har sprukket. Men er det 
bedre at en idrett har få tester og 

dermed ikke noe dopingproblem? 
Kaggestad mener det er mye in-

konsekvens når det gjelder antido-
pingarbeidet. – Det er opp til hvert enkelt 

særforbund hvordan de vil styre 
testregimet. Får du ikke positive 

prøver, får du heller ikke negativ 
omtale og sponsorene vil like spor-

ten din. Derfor må antidopingar-
beidet bli mye mer uavhengig enn 

det er i dag, og testarbeidet relativt 
likt på tvers av de ulike idrettene. 

– Det er i dag store forskjeller på 
hvor mye og hvor ofte det testes, 

mens folk tror det er standard. Det 
aller verste er der testing finner 

sted, men positive prøver ikke får 
noen konsekvenser. Rene utøvere 

fortjener bedre enn det.
mette.bugge@aftenposten.no

– Å bli utestengt fra OL, er et språk alle 

forstår, mener lederen i Antidoping Norge. 

Alle deltagernasjonene var med på åpningsseremonien i Vancouver-OL for fire år siden. Det er stor forskjell 

på hvilken innsats landene legger ned i arbeidet mot doping.  FOtO: MArk J. terriLL, AP/NtB SCANPiX
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ANGRENDE SYNDER: Steffen Kjærgaard, tidligere proffsyklist, sto frem og innrømmet utvidet bruk av doping i sin aktive karriere. Til helga forteller han sin historie til deltakere på 
Idrettshelga i Tromsø. Det er Troms Idrettskrets store samling i år. Foto: NTB Scanpix

Steffen Kjærgaard og 
Morten Heierdal er to 
av foredragsholderne 
under Idrettshelga til 
Troms Idrettskrets. 
Begge har fortid som 
dopingbrukere.

Idrettshelga er Troms Idretts-
krets årlige samling for utøve-
re, ledere og trenere i idretten. 

Tema for årets arrangement 
er «Ungdomstrender og mor-

gensdagens idrett». Blant fore-
dragsholderne er Steffen Kjær-
gaard, tidligere proffyklist og 
sportssjef i Norges Sykkelfor-
bund, samt Morten Heierdal.

Felles for begge er at de har 
innrømmet utvidet bruk av 
ulovlige dopingmidler i sine 
forskjellige karrierer.

Der Kjærgaard jaktet toppre-
sultater med levebrødet, ble 
Heierdal fengslet på grunn av 
vold mot uskyldige på gata i pe-
riode han spilte fotball .

Nå fortelller de sine historier i 
Tromsø fredag.

– Dette er foredrag i regi av 
Antidoping Norge i samarbeid 
med Norges Idrettsforbund og 
Norsk Tipping, som heter «Ær-

lig talt». De har sterke historier 
å fortelle, som gjør at man ten-
ker seg om når man hører de. Vi 
vil rette fokus mot verdier og 
valg som idretten må ta stilling 
til. Det er mange som lar seg 
friste av å ta snarveier, og disse 
vil kunne fortelle hva det virke-
lig er man tar stilling til med 
valgene, sier organisasjonssjef i 
Troms Idrettslkrets, Sylvi Of-
stad, til Nordlys.

Rettet mot ungdom
Innleggene til Kjærgaard og 
Heierdal er akuelle for alle, 
men idrettskretsen har spesielt 
invitert elever ved videregåen-
de idrettslinjer i Troms.

- Det kommer mange fra NTG 

Tromsø, Tromsdalen og Bardu-
foss. Det er viktig å jobbe med 
forebyggende arbeid innenfor 
ren idrett og antidopingarbeid, 
og da er det viktig at ungdom-
mene får høre disse historiene, 
sier Ofstad.

– Det er viktig at dette arbei-
det tas på alvor, og man reflek-
terer når man hører hva dette 
hadde å si for dem, sier Ofstad.

OL-vinner stiller
Idrettshelga tilbyr et variert 
program i tillegg til Antidoping 
Norge-fokuset. Blant annet vil 
kombinertlegenden Bjarte En-
gen Vik, som har vunnet både-
OL og VM i kombinert, stille .

– Han er med Olympiatop-

pens kunnskapsdel, med tema 
«Vinnerskaller – veien til men-
tal styrke og gode prestasjo-
ner». Dette foredraget ledes av 
Arne Jørstad, som tar med seg 
Bjarte Engen Vik og Tommy Ur-
haug, som tok gull i Paralym-
pisk bordtennis, for å snakke 
om temaet. Bjarte er en utøver 
vi ikke har fått bruke så mye her 
oppe i Troms, men han har sagt 
ja til å stille denne gangen, og 
det er vi veldig glad for, sier Syl-
vi Ofstad.

Arrangementer er gratis for 
alle.

– Vi bruker en del penger på 
dette selv, og det gjør at vi kan 
holde det åpent for alle, sier Of-
stad.

 � Vil bevisstgjøre ungdom under Idrettshelga:

– VI BlIr fortalt sterke 
hIstorIer om dopIngBruk

Telefon: 77 61 05 00 E-post: sporten@nordlys.no Følg oss: facebook.com/nordlyssport

torje d. 
johansen

Leif-Morten 
oLaussen

anders 
Mo hanssen

Torje D. 
johansen
torje.D.Johansen 
@nordlys.no

Journalist

i oslo
WADA-president Sir Craig 
Reedie (nr. 2 f.v.) på presse-
konferanse sammen med 
Olivier Niggli fra WADA, 
NIFs generalsekretær Inge 
Andersen og Anders Solheim. 

Foto: Scanpix
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REGISTRER DIN BEDRIFT PÅ
SPREKERE.NO

I oktober kjører vi i gang igjen!
Bergens Tidende skal for femte år på rad kåre

Bergens sprekeste bedrift. Laget som er mest i aktivitet,
målt i minutter, vinner tittelen Bergens Sprekeste Bedrift.

OM KONKURRANSEN
I perioden 1. til 31. oktober skal ansatte i bedrifter i Bergen konkurrere om
hvem som har de sprekeste ansatte.

I årets konkurranse tillater vi alle former for trening og aktivitet, både
utendørs og innendørs. Du kan registrere kveldsturer med hunden, sykling
til jobben, løpeturer i skauen, fotballtreninger med gjengen, styrketrening
på helsestudio, svømming og padleturer.

Du velger selv om du vil trene sammen med bedriftslaget ditt eller på
egen hånd. Hver enkelt deltaker registrerer aktivitetene sine på sprekere.no
og bidrar på den måten til at laget får poeng.

PÅMELDING
Gå til sprekere.no/konkurranser og meld på bedriften din. Deretter kan
du invitere kolleger med i konkurransen. Hvert lag kan bestå av mellom
fire og ti deltakere, og en bedrift kan ha ubegrenset med lag påmeldt i
konkurransen.

Gå til sprekere.no/konkurranser/bergens-sprekeste-bedrift-2014
for å lese mer.

En tjeneste fraBergensTidende

BERGENS
SPREKESTE BEDRIFT

2014
Krever mer åpenhet i 
antidopingarbeidet  
verden over.
Øystein Vik
oystein.vik@bt.no
eystein rØssum

– Jeg er eneste gjenværende 
kandidat til vervet i WADAs 
executive committee. Det er stor 
sannsynlighet for at det går i 
boks, sier Thorhild Widvey.

Kulturministeren, som også 
har ansvar for idretten, ønsker 
nå å engasjere seg i antido-
pingarbeidet. Etter en liten 
valgkamp, blir hun etter alt å 
dømme innstilt av Europarådets 
ministerkomié, der Thorbjørn 
Jagland er generalsekretær, til 
å representere Europa i styret til 
verdens antidopingbyrå WADA.

– Jeg er opptatt av idrettens 
omdømme og integritet. Idret-
ten skal være dopingfri. Rene 
utøvere skal beskyttes, slik at 
det konkurreres på like premis-
ser, sier Widvey om hvorfor hun 
engasjerer seg.

Sentral rolle
– WADA executive committee er 
det øverste organet i det inter-
nasjonale antidopingarbeidet. 
En norsk representant der er 
en stor anerkjennelse av det 
norske antidopingarbeidet, og 
det gir oss en unik mulighet til å 
påvirke utformingen av arbeidet 
fremover, sier leder i Antidoping 
Norge, Anders Solheim.

Han sier styret Widvey er ak-
tuell for legger direkte føringer 
for det internasjonale antido-
pingarbeidet.

– Jeg synes det er kjempebra 
at en norsk kulturminister stiller 
seg til disposisjon. Dette er den 
mest sentrale posisjonen du kan 
ha i det internasjonale antido-
pingarbeidet. I realiteten er det 
WADA som fastsetter det inter-
nasjonale dopingregelverket og 
hvilke preparater som skal stå på 
dopinglisten, sier Solheim.

Norges første
WADA-styret består av 12 repre-
sentanter. Én hver fra de fem 
verdensdelene Europa, Afrika, 
Amerika, Oceania og Asia. Fem 
representanter fra OL-bevegel-
sen, og til slutt WADAs president 
og visepresident. WADAs såkalte 
executive committee er WADAs 
toppstyre, der de viktigste poli-

tiske beslutningene i organisa-
sjonen blir tatt.

Det sto mellom Thorhild 
Widvey og franske Valérie 
Fourneyron om å bli Europas 
representant, men den franske 
parlamentarikeren ble valgt inn 
i en annen komité i stedet. Der-
med ligger alt til rette for at Wid-
vey blir valgt i oktober som den 
første norske representanten 
noensinne i WADAs hovedstyre.

29 prosent dopet seg
WADA har fått kritikk for å være 
et byrå som mer er opptatt av å 
ta akkurat nok utøvere til å legi-
timere idretten, enn å faktisk ta 
alle som doper seg.

For eksempel sa 29 prosent av 
utøverne som deltok i friidretts-
VM i 2011 i en anonym spør-
reundersøkelse, at de hadde 
dopet seg. Dette kom frem i en 
WADA-undersøkelse. Til sam-
menligning var bare to prosent 
av prøvene WADA tok i 2010 
positive.

Men resultatene ble forsøkt 
skjult av WADA og Det interna-
sjonale friidrettsforbundet, til 
tross for at forskerne som hadde 
gjennomført undersøkelsen 
ville publisere resultatene sine. 
Hele saken ble først avslørt i 
New York Times i fjor.

Widvey sier hun ønsker å 
jobbe for mer åpenhet i WADA.

– Åpenhet og gjennomsiktig-
het er avgjørende for at WADA 
skal være et effektivt organ. Jeg 
er veldig opptatt av mer åpen-
het, sier kulturministeren.

Mer likhet over grensene
Widvey sier hun også vil forsøke 
å harmonisere antidopingar-
beidet verden over. I dag er det 
store forskjeller på hvor seriøst 
hvert land og hvert særforbund 
tar arbeidet med å forebygge og 
avsløre doping.

– WADA-koden er kanskje 
det viktigste virkemiddelet i 
kampen mot doping, og den 
viktigste bidragsyteren til å har-
monisere antidopingarbeidet på 
tvers av landegrensene. Det er 
kjempeviktig at WADA– koden 
blir implementert i hele verden, 
slik at den kan bli et våpen i den 
internasjonale kampen mot do-
ping, sier Widvey, uten at hun 
vil love penger til land som sli-
ter med å bygge opp fungerende 
antidopingbyrå.

Widvey blir  
antidoping-topp

OPTIMIST: Kulturminister Thorhild Widvey har i dag vært i møter med 
IOC sin øverste leder, Thomas Bach. Foto: Håkon Mosvold larsen, scanpix
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SITUASJONEN i Nord-Irak er

dramatisk forverret på få

dager. Terrorhæren ISIL har

jagd hundretusener av krist-

ne, shabaker og yezidier på

flukt i Shingal-fjellene og på

Nineva-slettene. Tusener er

drept, enda flere er mishand-

let, voldtatt og bortført. 

ISIL arbeider systematisk

for å utslette den mosaikken

av folkegrupper dette om-

rådet har rommet i tusenvis

av år. ISIL har også trengt inn

i Kurdistan og truet den kur-

diske hovedstaden Erbil.

Flystøtte fra USA gjorde det

mulig for kurdiske styrker å

drive ISIL et stykke tilbake. 

Kurdistan trenger hjelp for

å overvinne truselen fra fana-

tikerne ved byporten, og om

mulig hjelpe flyktningene

tilbake til sine hjemsteder.

Det er nødvendig å sende

øyeblikkelig humanitær hjelp

til Kurdistan, som har tatt

imot over en million flykt-

ninger i løpet av få uker. Lo-

kale ressurser strekker ikke

til. 
Vi i Norge må bidra med

humanitær hjelp. Men nød-

hjelp fjerner ikke trusselen fra

ISIL, som er krigsvante, nåde-

løse og godt væpnede. 

GRØNN POLITIKK vil alltid

støtte minoriteter og de un-

dertrykte. Mange grønne

politikere har både i Norge og

andre land støttet det kurdis-

ke folk i lang tid. 

Et mangeårig arbeid for å

sikre kurdernes og andre

gruppers sikkerhet i Nord-

Irak må ikke forspilles. Som

grønne politikere føler vi et

ansvar. Vi er kommet til et

punkt der humanitær hjelp og

vakre ord ikke er tilstrekkelig. 

Skal NATO ha mening, må

alliansen nå gripe inn på

kurdisk side. Vi ser derfor

med glede at USA bidrar med

sitt flyvåpen og med våpen-

leveranser til Kurdistan. 

UTVIKLINGA i Midtøsten

den siste tida viser dessuten

tydelig at de statsgrensene

som europeiske stormakter

trakk gjennom området for

hundre år siden er en viktig

drivkraft bak de krigene som

nå raser i området. 

Vi mener det er nødvendig

å trekke disse grensene på

nytt, slik det allerede skjer i

praksis. Ikke minst anerkjen-

ner vi kurderes rett til å opp-

rette en egen, uavhengig stat.

MDG støtter

Kurdistan 

Gamle vaner er ikke syno-

nymt med god dyrevelferd!

Det er lovpålagt å slippe ut dyra.

@HanneSerine

Tronerud er helt på jordet!

Det er ikke kuene.... 

@SorensenAnne

«Hæh? Skal konebanking

plutselig defineres som

mishandling? Vi har jo drevet

med det i århundrer!»
@forsberg

Greit å vite at @InfoMattil-

synet definerer dyreplageri

som tilfeller hvor dyr dør, må

avlives eller sulter i hjel. 
@MarteMunkeli

Uttalelsene til senior-

rådgiver understreker igjen

hvorfor #Mattilsynet ikke er i

stand til å ha ansvar for dyre-

vern. @SaherS

«Dyreplageri er for oss at

dyr dør eller må avlives

eller sultes i hjel». Er det altså

ikke dyreplageri med mindre

dyret dør? @tind3rella

Ikke bidra til institusjonali-

sert dyreplageri. Spis kjøtt

fra dyr som har hatt det bra!

@vidunderfull

Det er dyreplageri at hun-

der må gå i bånd i flere

måneder. @Kjerstigo

Bra! Da blir det forhåpent-

ligvis litt mindre transport

av dyr som om de er en form for

bagasje. @GoodDogCenter

Digger at det er Mattilsy-

net som lager reglene for

hvordan kjæledyr skal ha det i

Norge. Et hvert lite dyr er et

potensielt måltid :D
@HankvonH

Dyreplageri/tortur bør

straffes med fengselsstraff.

Se på amerikansk lovgivning!

@hekkfjell A

KVITRET

Mattilsynets Ole Herman Tro-

nerud mener NOAH ikke bør

slenge rundt seg med ordet «dy-

replageri» i konflikt om at kuer

ikke slipper ut om sommeren.

Harald Nissen

Jan Vindheim 

Bystyrerepresentanter, MDG

NORSK SKOLE presterer på mid-

delmådig nivå og de virkelig gode

resultatene uteblir. Hva skyldes så

dette? 
Kanskje VM i fotball kan gi oss

et hint. Mange land hadde gode

lag, men baserte seg i stor grad på

enkelte stjernespillere. Årets vin-

ner sto for en kollektiv tilnær-

ming og stilte uten de store stjer-

nene, men med et ekstremt vel-

fungerende lag. Kanskje vi kan

lære noe av det? 

Lærerne har hatt en fri arbeids-

tidsordning, hvor den enkelte i

ekstrem grad har anledning til å

komme og gå som de vil. Dette er

en individuell orientering som

ikke skaper gode organisasjoner.

Når samarbeidskulturen på skole-

ne baseres på frivillighet, blir det

vilkårlig og sårbart. 

Mine elever undervises mel-

lom halv ni og halv tre. Det er en

sekstimersdag. Det er rart å se læ-

rere, som ber om mer tid til hver

elev, forlate arbeidsplassen mens

elevene fortsatt er på skolen. 

Rektorer i hele Norge søker

fleksible ordninger og bedre sko-

leresultater. Mange blir overras-

ket over hvor sterkt lærerne og

Utdanningsforbundet står. Men

også over hvor vanskelig det kan

være å ta opp klanderverdige for-

hold, en sprikende praksis eller

rett og slett dårlig utført arbeid. 

I DISSE DAGER skulle mine læ-

rere kommet tilbake fra ordinær

ferie og et visst antall uker avspa-

sering. Dersom streiken avblåses

skal vi jobbe en håndfull uker før

lærerne igjen skal ha en uke fri. Da

er det høstferie for elevene og

høst-avspasering for lærerne. 

ke enig i det. På ungdomstrinnet

er rettebyrden størst ved store

innleveringer og heldagsprøver. I

de periodene bør lærerne gis rike-

lig tid til retting, og gjerne hjem-

me. Men i de ordinære skoleuke-

ne bør man ha mindre egentid og

mer tid på skolen. 

ARBEIDSTIDSORDNINGEN

som lærerne har hatt fram til i dag

har gjort det praktisk talt umulig å

få skolene til å fungere optimalt

som organisasjoner. 

Det er viktig å understreke at

norske lærerne er gode. En del er

fremragende! 

Jeg protesterer høylytt når det

påstås at dårlige lærerne er grunn-

en til skolenes middelmådige re-

sultater. Det er rektor som har an-

svaret for resultatene! 

Som rektor ser jeg imidlertid en

stor utfordring ved en arbeids-

tidsavtale som i liten grad har tatt

inn over seg organisasjonsaspek-

tet ved skole og utdanning. Er

man fornøyd med en sprikende

praksis og halvgode resultater,

bør man videreføre den ordnin-

gen man har hatt fram til i dag. 

Dersom man forventer mer av

norsk skole, bør partene utarbei-

de en avtale som gjør det lettere å

fungere som et lag. Diskusjonen

er svært viktig og kan ikke bare

handle om lærere, KS og sentrale

politikere. Den bør handle om

hvilke forventninger vi alle har til

norsk skole og hvilke grep vi bør

gjøre for å bedre elevenes lærings-

resultater! 

Samarbeidskultur i skolen 

RART: Det er rart å se lærere, som ber om mer tid til hver elev, forlate arbeidsplassen mens elevene

fortsatt er på skolen, skriver forfatteren. 

Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix

,,Ordningen, som

lærerne har hatt

fram til i dag, har gjort det

umulig å få skolene til å

fungere optimalt.

Et komprimert arbeidsår er

krevende og arbeidsdager opp

mot ni timer er vanlig. Til tross

for dette er lærerne forbløffende

lite tilstede på egen arbeidsplass.

Det skaper en situasjon preget av

manglende kommunikasjon inn-

ad i organisasjonen, med påføl-

gende variabel og sprikende prak-

sis. 
Grunnen til at lærerne må for-

late arbeidsplassen tidlig, sies det,

er retting og at retting er noe man

helst bør gjøre hjemme. Jeg er ik-

Per Øyvind 

Strand 
Rektor, 

Kongseik ungdomsskole

«BRUN, MYE MUSKLER, slank

og atletisk, men ikke bolestor»

oppsummerer mange unge gut-

ters syn på drømmekroppen i

Dagbladet Magasinet. 

Sist helgs reportasje om tre-

ning og kroppspress bør være en

tankevekker for mange. Vi opple-

ver at kroppsfokuset som her teg-

nes er med på å initiere bruk av

dopingmidler. Gjennom vårt ar-

beid på videregående skoler i fem

fylkeskommuner, cirka 400 tre-

ningssentre og hos titusenvis av

idrettsaktive, registrerer vi stadig

oftere at trening ses på som et vir-

kemiddel for «skjønnhet» fremfor

sunnhet. 

Varsellampene bør tennes yt-

terligere når det i følge Kripos ble

gjort 351 beslag av anabole andro-

gene steroider i Norge, i andre

halvår av 2013. Dette represente-

rer en økning på hele 60 prosent

sammenlignet med samme perio-

de året før. 

DEN GODE NYHETEN i dette er

at det er et økt fokus på denne

samfunns- og ungdomsutford-

ringen. Det siste er vi i Antido-

ping Norge glade for. Siden også

dopingbruken ble kriminalisert 1.

juli i fjor er det utvilsomt flere

som engasjerer seg i arbeidet, også

blant politi og blant helseperson-

ell.
Alle handlinger har en konse-

kvens, slik er det også med tre-

ning. Riktig trening og sunt kost-

hold gir et utmerket grunnlag for

en sunn, frisk og sterk kropp. 

Dessverre ser vi at stadig flere

søker snarveier gjennom doping-

midler og andre illegale produk-

ter som finnes lett tilgjengelig på

internett, noe som gjør det enk-

lere å falle for fristelsen. 

VI FORSTÅR AT kroppspresset

kan bli så stort at det kan være

fristende å ta en snarvei for å opp-

nå sine mål. Derfor er det viktig at

både media og den enkelte fort-

setter å være årvåkne for hvilket

press særlig de unge rundt oss ut-

settes for, og hvordan de velger å

håndtere det. Vi må gi dem ballast

til å se verdien av en sunn kropp

fremfor en «visuell» kropp.

Vi er på feil kurs når motivet for

trening er utseende. Som sam-

funn tilrettelegger vi for at tre-

ning skal ha en egenverdi og bidra

til glede og god helse. Dersom be-

grunnelsen for trening som kom-

mer til uttrykk i reportasjen får

bre om seg, risikerer vi en ny ung-

domskultur som er like utford-

rende som inaktivitet. Det vil

kunne gå på folkehelsa løs.

Trening for utseendets skyld er farlig 

Anders 
Solheim
Daglig leder, 

Antidoping Norge

Samarbeid
- Dette er et tema som ungdom 
nå skjønner alvoret av. Og så 
tror jeg det er bra at det kommer 
folk utenfra og forteller om det. 
Det har større virkning enn at 
foreldre eller lærere snakker om 
det samme. Jeg er glad for at så 
mange har vært her og snakket 
om disse temaene her i dag. Da 
ser ungdommene at det er 
mange som arbeider i lag om 
dette, sier rektor Laila Bragstad 
ved Testmann Minne skole.

Senere på dagen fikk elevene 
på Leksvik videregående høre 
noenlunde det samme bud-
skapet om doping, narkotika og 
alkohol. Foreldre, skoleansatte 
og andre inviterte fikk deretter 
høre det samme.

Arrangør for informasjonsda-
gen om rus og doping var ulike 
aktører inne skole og helse i 
Leksvik med SLT-koordinator 
Veronica Moan Myran i spissen.

som rullebladet ikke er rent. 
Uten politiattest får du heller 
ikke transportløyve eller lov til å 
kjøpe eksplosiv vare, opplyste 
Gran.

Aha-opplevelser
- At gutter kan få pupper hvis de 
bruker doping, det visste vi ikke. 
Heller ikke at man ikke får bli 
politi eller lærer dersom man 
ikke får politiattest, sa Nikolai 
Killingberg etter seansen i gym-
salen.

- Og så var det greit å få vite at 
man får utsettelse for førerkort 
hvis man har gjort noe galt, sa 
Sara Elise Carlsen Aksnes. 

Ungdommene tror ikke nar-
kobruken er særlig utbredt 
iblant ungdom i Leksvik. Da kan 
alkoholbruk være et større pro-
blem.

- Jeg tror det er en del fyll i 
Leksvik. Det er mange ungdom-
mer som ikke kommer inn på 
fest, og så står de utenfor om-
rådet og drikker, mener Killing-
berg.

dere drikker for mye, blir krop-
pen lammet. Dere kan få 
fallskader, og dere kan risikere å 
gjøre ting som kan føre til 
psykiske plager seinere. Faren 
for voldtekt øker også, fortalte 
Kveinå, som også var en tur inn-
om narkobruk.

- Hasj er det vanligste narko-
tikumet blant 15- til 20-åringer i 
Nord-Trøndelag. To prosent av 
ungdom i Leksvik har prøvd 
hasj. Nesten alltid viser det seg 
at de som prøver hasj har druk-
ket alkohol først, opplyste Kvei-
nå.

Gjør noe ulovlig
Politibetjent Ingeborg Gran job-
ber med å bekjempe alkoholens 
skadevirkning blant ungdom i 
Nord-Trøndelag. Nå er debut-
alderen for bruk av alkohol i fyl-
ket 14,5 år. Målet er å øke den 
15,5 år. Hun fortalte at norsk 
ungdom mellom 15- og 20 år 
drikker fem liter ren alkohol per 
år. I 1990 var volumet bare det 
halve.

Gran hadde en oppfordring til 
ungdomsskoleelevene om å ta 
foreldrene i skole.

- Når mamma og pappa sen-
der med dere alkohol på fest når 
dere er under 18 år, gjør de noe 
ulovlig. Det synes jeg dere kan si 
til dem.

Visumnekt
Å gjøre noe straffbart enten det 
dreier seg om doping, alkohol-
bruk eller narkotika, kan få kon-
sekvenser for livet.

- Dersom man skal få fører-
kort for bil må man være edru-
elig, og det samme gjelder om 
man vil ha tillatelse til å kjøpe 
våpen. Mange studieretninger 
og arbeidsgivere krever politiat-
test, og dersom du ønsker visum 
til USA, kan du få problem der-

kan være sammensatt, ifølge 
Floan. Det kan være ønske om å 
få den perfekte kroppen, man 
kan føle seg mobbet, manglende 
drag på det motsatte kjønn, dår-
lig selvtillit eller ønsket om rask 
fremgang av trening. Det er for-
budt å bruke, eie og kjøpe do-
pingmidler i Norge.

Skader hjernen
Bruk av alkohol er mer utbredt 
enn dopingbruk blant ungdom-
mer, og slik er det nok også i 
Leksvik.

- Vi er veldig opptatt av at dere 
ikke skal drikke alkohol før dere 
fyller 18 år, blant annet fordi det 
skader hjernen deres som ennå 
er under utvikling, sa Thea Kvei-
nå fra Kompetansesenter for rus 
til ungdomsskoleelevene i gym-
salen.

Hun la fram resultater fra Un-
gdata-undersøkelsen, som viser 
hvordan ungdom i Leksvik for-
holder seg til alkoholbruk.

- 20 prosent av guttene og ni 
prosent av jentene i ungdoms-
kolealder i Leksvik har svart at 
de har vært tydelig beruset. For 
ungdom på videregående er tal-
lene henholdsvis 68 og 60 pro-
sent, fortalte Kveinå.

Foreldrenes holdning
Tall fra den samme undersøkel-
sen viser at foreldrenes hold-
ning til alkoholbruk har mye å si 
for avkommets holdning til rus-
midlet.

- Sju av ti gutter som får lov av 
foreldrene, har svart at de har 
vært tydelig beruset, mens bare 
knapt ti prosent av guttene som 
ikke for lov av foreldrene til å 
drikke, har opplyst at de har 
vært tydelig beruset, sa Kvinå.

Hun fortalte om alkoholens 
virkning på kroppen.

- Det er viktig å vite at dersom 

KNUT INGE BLIX FURUSETH
knut.inge.blix.furuseth@fosna-folket.no

Rus og doping stod på timepla-
nen for alle ungdommene i 
Leksvik forrige uke. Represen-
tanter fra politi, Antidoping 
Norge og Kompetansesenter for 
rus informerte om farer og kon-
sekvenser ved bruk av disse 
stoffene.

Ikke macho
- En av bivirkningene ved bruk 
av dopingmidler som anabole 
steroider er at brystkjertlene hos 
gutter kan forstørres. Det er ek-
sempler på at gutter har produ-
sert melk. Det er ikke mye mac-
ho, sa Oddbjørn Floan fra Anti-
doping Norge til ungdomssko-
leelevene fra Leksvik og Van-
vikan, som var samlet på Test-
mann Minne skole.

Floans opplysning fikk det til 
å gå et lite gisp etterfulgt av fni-
sing gjennom den ungdomme-
lige forsamlingen i skolens 
gymsal. Men Floan hadde mer 
på lager.

- Bruk av anabole steroider 
kan føre til at dere mister håret, 
får kviser, sterilitet, økt risiko for 
hjerteinfarkt, økt aggresjon, 
lengdeveksten kan bli ødelagt, 
depresjon og alvorlige psykiske 
skader. Jenter kan få grovere 
stemme og utvikle skjeggvekst, 
forklarte Floan.

Forbudt
Årsaken til at mange lar seg 
friste av å bruke dopingmidler 

- At gutter kan få pup-
per hvis de bruker do-
ping, det visste vi 
ikke, sier Nikolai Killi-
ngberg.

REKTOR Laila Bragstad tror det er viktig at noen andre enn foreldre og 
lærere setter ord på ting.

MATIAS HAMMERVOLD, Hans Erik Lerstad, Hans Martin Undseli Halvorsen, Nikolai Killingberg, Sara Elise Carlsen Aksnes og Thea Tiller synes foredragene om doping og rus var interes-
sante og opplysende.

Fikk aha-opplevelser
på skolen i Leksvik
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Helga Tjelta var en av damene fra Norske Kvinners Sanitetsforening i 
Gjesdal som solgte fastelavnsris til inntekt for nærmiljøet.

Hvorfor har vi fastelavnsris?
Maren ege TjoflåT - tekst og foto

maren.tjoflat@gjesdalbuen.no

Sist uke solgte Norske Kvin-
ners Sanitetsforening i Gjes-
dal fastelavnsris. Damene 
vet godt hva fastelavnsrisen 
ble brukt til før.

HøyTid: Fastelavnsriset skulle 
gjøre kvinner, dyr og mark frukt-
bare ved å piske dem med bjørke-
riset. Dette var spesielt kvinner 
som var unge, gifte eller barnløse 
som ble pisket. Bjørk ble brukt 
fordi det var knyttet en overtro, og 

fordi har knopper på den tiden av 
året, som symboliserer liv. Risen 
som ennå ikke hadde fått blader 
hadde masse fruktbarhetskraft i 
seg, og når knoppene kom ble det 
tolket som en spådom på avling 
og vær.

– Tradisjonen stammer fra gam-
melt av. De pisket kvinnene for at 
de skulle bli fruktbare, forteller 
Helga Tjelta.

Hun har vært med i den Norske 
Kvinners Sanitetsforening i Gjesdal 
i over 40 år, i dag står hun og selger 
fastelavnsris. De har laget over 400 
ris som de solgte på Stasjonen. Pen-
gene for risene pleier de å bruke 

for å støtte nærmiljøet, som for 
eksempel musikkorpset, kirken og 
pysisk helsevern.

– Vi lager 25 bunter hver og 
finner bjørkegreiner, sier Tjelta.

I år hjalp kommunen også med 
å samle greiner til Sanitetsforen-
ing i Gjesdal. Ifølge Tjelta brukte 
de rundt 3 timer på å sette på 
fjærene, men før det plukket de 
greinene og sorterte fjærene etter 
farge.

– De like fargene kommer i en 
pose. Derfor må vi sortere dem slik 
at det blir ti forskjellige farger i 
hver bunke, forteller Tjelta.

Hun er fornøyd med salget hit-

Iren Fjeld og Tuva Stølen håper foreldre også kan bidra til å skape et dopingfritt miljø.

Vil skape et  
dopingfritt miljø

Maren ege TjoflåT - tekst og foto
maren.tjoflat@gjesdalbuen.no

Iren Fjeld og Tuva 
Stølen ved Ålgård 
treningssenter og 
Gjesdal kommune 
inviterer til fore-
drag om doping, for 
å komme et steg 
nærmere et doping-
fritt miljø.
doping: – Noen ganger ser folk 
bare gevinsten, og ikke hva doping-
en gjør med kroppen, forteller 
Fjeld.

I mars i fjor inngikk Ålgård 
sport & helsesenter et samarbeid 
med Antidoping Norge, hvor de 
forpliktet seg til å bli et rent senter. 
De ville vise medlemmene sine, 
hvilke holdninger de har til dop-
ing. 

I år har de tatt et steg videre 
mot et rent senter. 19. mars har de 
i samarbeid med Gjesdal kom-
mune, God oppvekst og Antidop-
ing invitert til et foredrag om dop-
ing, slik at de kan informere ung-
dom, foreldre, helsesøster og politi 
om dopingen.

– I Stavanger Aftenblad sto det 
at Antidoping hadde hatt et fore-
drag i Sandnes. Avisen kommen-
terte at ingen av treningssentrene 
kom dit. Jeg tenkte det var dårlig, 
derfor fikk vi lyst til å ta kontakt 
med Gjesdal kommune, God 
oppvekst for å høre om de var inter-
essert i et samarbeid med oss, for-

teller Tuva Stølen.

ForedraG om dopING
På foredraget kommer Morten Hei-
erdal og Einar Koren fra Antidop-
ing Norge. Heierdal har ti års erfar-
ing med anabole steroider, mens 
Koren er rådgiver for folkehelse. 
De skal snakke både om doping 
innenfor og utenfor organisert 
idrett. I tillegg vil de informere om 
hvordan samfunnet har forandret 
seg, og hvordan sosiale medier 
spiller en rolle. De vil også 
informere om hvordan doping 
lages, hvor det kommer fra og 
hvilke bivirkninger og atferdsen-
dringer som følger med.   

– Dopingen er ute i samfunnet, 
ikke bare blant idrettsutøvere, for-
teller Heierdal.

Stølen og Fjeld synes det er vik-
tig at også foreldre lærer seg teg-
nene til doping blant egne barn 

og de nærmeste i familien. Fjeld 
håper derfor at også foreldre kom-
mer til foredraget sammen med 
barna sine for å lære mer om faren 
ved bruk av doping. De håper det 
kan bli en vekker for folk og at de 
forstår alvoret.

– Treningssenteret blir fort den 
store stygge ulven, men det er ikke 
bare på treningssenteret de doper 
seg. En gjennomsnittlig kunde 
trener 3-5 ganger per uke, det er 
derfor viktig at de hjemme også 
har øynene åpne og passer på. Vi 
er ikke med medlemmene våre 24 
timer i døgnet, forteller Fjeld.

opplærING blaNT de aNSaTTe
Ifølge Fjeld har de ansatte på 
Ålgård treningssenter fått mer inn-
blikk i hva doping gjør med folk 
og er mer obs på hva de ser etter. 
Ifølge Stølen er det ikke bare de 
daglige lederne, men også resep-

sjonister og instruktører som har 
fått opplæring av Antidoping 
Norge.

– Det gjør noe med holdningen 
vår. Vi har enda mer fokus på dop-
ing, forteller Fjeld.

Ålgård sport & helsesenter har 
inngått en avtale med Antidoping 
Norge om gjennomføring av dop-
ingkontroll ved tegn til mistanke. 
Hvert medlem må skrive under på 
en kontrakt når de begynner å 
trene på treningssenteret, der de 
har informert om at de er med i 
Antidoping Norge og at de ikke 
tolerer bruk av doping. Trenings-
senteret har mulighet for å ta 
tester av medlemmer, og hvert 
medlem må skrive under på en 
kontrakt før de begynner. I tillegg 
snakker de ansatte på treningssen-
teret med medlemmene om hvilke 
holdninger de har til doping.

til og tror de får solgt alle innen 
dagen er slutt. I fjor solgte de over 
400 ris i Gjesdal. Ifølge Tjelta er det 

alt fra ung til gammel som kjøper 
riset.

	
Namdalsavisa  
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VIKTIG TEMA: Brit Hildrum i treningssenteret Træn og Namsos og Fosnes-lensmann Stein Erik Granli tok til seg informasjonen fra Morten Heierdal. Det er naivt å tro at dopmisbruk ikke er et problem 

også i Namdalen, mener de to.

Anabole steroider skulle få fart på fotballkarrie-ren til Morten Heierdal (31). Nå oppfordrer han skoler, politi og idretten til å belyse farene ved dopmisbruk.
NAMSOS: Som ung gutt på Furuset i Oslo bar Heierdal på en drøm som også mange  andre unge gutter og jenter bærer på: Han skulle bli fotballspiller. Denne drømmen gjorde ham til dopmisbruker.

– Jeg satset hardt og ønsket å bli god. Det var det som førte meg ut på ville veier.

«Ærlig talt»
Tirsdag sto Heierdal i auditoriet ved Olav Duun videregående 

skole i Namsos og fortalte om sin fortid. Blant tilhørerne var representanter fra politi, skoler, treningssenter og idrettsmiljøet i Namdalen.
I forbindelse med «Ærlig talt», et samarbeidsprosjekt mellom Antidoping Norge og Norges Idrettsforbund, har Heierdal reist rundt om i alle landets fylker og fortalt om farene ved bruk av dopingmidler.

I Namsos serverte han rystende historier. Blant annet om den lugubre kirurgen som skar vekk brystene som fulgte med bruken av anabole steroider. Heierdal også ble voldelig, og han fikk sin lille datter til å undre seg over hvorfor pappa behandlet mamma så dårlig.

– Altfor lite kunnskapI ettertid innser at han hadde et 

problem. Det gjorde han ikke da det sto på.
– Jeg var ingen narkoman. Nei, nei, nei. Jeg var en atlet. I mitt eget sinn var jeg en superatlet.Til slutt innså han at bagatiliseringen i kompisgjengen ikke stemte. Fastlegen sendte ham til et omfattende, og vellykket, avrusingsprogram.

Da var det allerede for seint for noen av kameratene. En hadde hengt seg, en annen fikk hjertestans, mens en tredje kamerat døde i en bilulykke – trolig som følge av det voldsomme temperamentet steroidene medførte.– Hadde jeg visst litt mer om baksida av medaljen, ville jeg kanskje ikke ha begynt, sier Heierdal.Derfor mener han samfunnet skylder de unge mer informasjon.– Det er altfor lite kunnskap. Det er viktig å  vite at å begynne 

med dette er 
som å skrive en 
kontrakt med 
djevelen selv, 
sier Heierdal.

Fulgte med
Blant dem som 
satt og hørte 
på Heierdal 
var Stein Erik 
Granli, lens
mann i Nams os 
og Fosnes, og 
Brit Hildrum, 
antidopingan
svarlig ved treningssenteret Træn i Namsos.

– Vi har ikke hatt dette problemet de siste årene, men forebygging er veldig viktig. Det er naivt å tro at det ikke skjer her, sier Hildrum.
Granli er glad for å se at idret

ten og skoler ønsker å samarbeide med politiet om å få bukt med dopproblemet.
– Vi har en del av ansvaret, men det har også kommunene, idretten og treningssentrene, sier han.

LArS JørGEN K. MoEN 74 21 21 00sport@namdalsavisa.no

– Viktig å informere

STERK HISTORIE: representanter fra politiet, trenings-senter og skoler lyttet til Morten Heierdal historie om sin 
fortid som dopmisbruker.

sport
namdalsavisa.no/sport

TroNDHEiM: Adresseavisen skriver at Petter Northug ønsker et privat støtteapparat under Sotsji–OL til-svarende det han hadde under Tour de Ski. Det vil i så fall bety en egen trener, terapeut og kiropraktor.Northug–trener Nossum har allerede fått klar-signal for OL. Han er en del av det offisielle norske støtteapparatet, men alt tyder på at terapeuten og kiropraktoren må reise til Sotsji på egen hånd. De vil også bli innkvartert på et annet sted enn Northug.
Nå venter hvile i Oslo og så treningsleir i Trønde-lag for det norske gullhåpet. (ANB-NTB)

ønsker privat terapeut

oSLo: 19 år gamle Daniel André Tande har ingen erfaring med skiflyging. Likevel har landslagstrener Alexander Stöckl tatt ham ut til verdens-cuprennet i Kulm
Anders Fannemel, Rune Velta, Ole Marius Ingvaldsen, Robert Johansson og Andreas Stjernen blir også med. Seinere ut i uka avgjører Anders Bardal om han slutter seg til troppen. 

Tar med 19–åring

SATSER UNGT: Land-lagstener i hopp, Alexander Stöckl.

 tirsdag 21. oktober 2014  ·  stavanger aftenblad
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stavanger/varhaug
I kveld står Morten Heierdal for-
an idrettsutøvere, trenere, lagle-
dere og foreldre i Varhaughallen 
med ett mål for øyet; å fortelle 
dem hva dopingbruk gjør med 
kropp og sinn, og bevisstgjøre 
de involverte i Hå-idretten på 
hvor store konsekvensene er 
dersom man faller for fristelsen.

I halvannet år har 32-åringen 
fra Furuset i Oslo reist Norge 
på langs for å holde foredraget 
«Den lange veien tilbake» i regi 
av Antidoping Norge og Ærlig 
talt-kampanjen. Heierdal bygde 
kroppen sin opp med anabole 
steroider. Nå må han bygge opp 
livet sitt igjen. Men han kunne 
ha mistet alt.

Det er derfor han deler histo-
rien sin. Rått, brutalt og ærlig. 
For han unner ikke flere unge å 
oppleve marerittet han har gått 
gjennom.

– Det er utrolig givende å bru-
ke de kjipe erfaringene mine til 
noe positivt, og jeg møter man-
ge fine og dyktige mennesker. 
Tilbakemeldingene jeg får viser 
også hvor aktuelt temaet er. Jeg 
blir kontaktet av mødre, kjæ-

rester, søsken, kompiser, trene-
re og lærere. Fra barnevern til 
idrettsutøvere som på en eller 
annen måte er berørt av doping, 
sier Heierdal til Aftenbladet.

Spilte fotball i 4. divisjon
– Jeg er ikke overrasket over 
hvor omfattende dopingpro-
blemet er, ei heller alderen eller 
antallet på dem som driver med 
dette. Det vet jeg alt om etter ti 
år i dopingmiljøet. Kroppspres-
set i samfunnet er stort, og vel-
dig mange ønsker å ta snarveier 
for å bli større, sterkere, tøffe-
re og mer attraktive. Det er ofte 
viktigere å vinne på banketten 
enn på banen. Det som er mest 
overraskende - og kanskje også 
mest skremmende - er hvor lite 
bevisst mange fagpersoner er 
på dette området, legger han til.

Selv var Morten Heierdal en 
habil fotballkeeper på Furuset. 
Men da han var 16 år og gikk 
fra junior- til seniorfotball, opp-
daget han raskt at han kom til 
kort fysisk. Han var ung og nok-
så spinkel, og var plutselig i du-
ell med store og sterke menn. 
4. divisjonsspilleren begynte på 

treningssenter, og da framgan-
gen med vanlig trening stoppet 
opp, var veien kort til anabole 
steroider.

De tøffe gutta på helsestu-
dioet hadde selvtillit, muskler, 
ekstremt dametekke og et godt 
råd mot alt.

Ti bekmørke år
Det ble starten på et ti år langt 
og bekmørkt kapittel i Mortens 
liv. Fra han var 17-27 år gammel 
proppet han kroppen full av ste-
roider og etter hvert også nar-
kotika. I starten opplevde han 
en voldsom opptur. Han fikk en 
enorm selvtillitsboost og følte 
seg som en konge.

Men da den første dopingku-
ren var over, kom bivirkninge-
ne. Og de kom fortere enn ung-
gutten ville innse.

– Jeg opplevde en drastisk 
endring i psyken, personlig-
heten og væremåten min. Jeg 
«klikket» fort, ble aggressiv, 
ekstremt sjalu og tok større 
sjanser. Jeg var fryktløs, følte 
meg uovervinnelig og mistet 
empatien for andre mennes-
ker. Når kurene var over had-

Fikk livet 
rasert av 
doping – 
advarer 
andre

Antidoping  Holdningskampanjen Ærlig talt

hhHan var den veloppdragne idretts-
gutten som ble en skruppelløs 
voldsmann. Nå reiser Morten  
Heierdal (32) landet rundt for  
å fortelle hvordan dopingbruken 
ødela ham.

de kroppen min ingen egenpro-
duksjon av testosteron lenger, 
og selvbildet kollapset. Fra å få 
tilført sprøyter med opptil 300 
milligram daglig, hadde krop-
pen mistet evnen til å produse-
re sin vante mengde på 7 milli-
gram daglig.

Morten gikk i kjelleren. Brys-
tene hans begynte etter hvert 
å ta kvinnelige former, og han 
oppsøkte en halvseriøs kirurg 
for å få dem operert bort. Også 
det førte til komplikasjoner, og 
fra å være skyhøyt oppe gikk 
han inn i en zoombielignende 
tilstand, ifølge ham selv.

Steroider, hasj og kokain
Han orket ikke å stå opp om 
morgenen, og så ikke meningen 
med livet. Konsekvensen var å 
ta en ny kur. Til slutt brukte han 
steroider hele tiden.

For å få sove om nettene be-
gynte den oppjagede unggutten 
å røyke hasj. Da dopingen ikke 
ga den ønskede «kongefølel-
sen» lenger, gikk Morten over 
til å sniffe kokain.

15 år senere kan 32-åringen 
se tilbake på et tiår fylt med rus-

Ærlig talt

hhStartet: Lansert for første gang  
 i 2013 med seks historier.
hhHva: En kampanje i regi  

 av Norges Idrettsforbund,  
 Antidoping Norge og Norsk  
 Tipping der tidligere doping- 
 misbrukere, pårørende og  
 utøvere med et sterkt standpunkt 
  mot doping tar et oppgjør med  
 ukulturen.
hhHøsten 2014: Fire nye historier;  

 bl.a. Steffen Kjærgaard,  
 Marit Bjørgen og tidligere  
 Wada-direktør Rune Andersen.
hhProsjektleder: Halvor Byfuglien  

 i Antidoping Norge.
hhTallenes tale: I 2013 ble det holdt  

 25 Ærlig talt-kvelder for totalt  
 8200 tilhørere i 19 fylker.  
 50 arrangementer hadde  
 innslag fra kampanjen. Nesten  
 200 medieoppslag, 15.000  
 videovisninger på nett,  
 8500 magasiner og 3000  
 brosjyrer ble utdelt.
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Fotball  Spillerjakt

Jonevret 
finsiktet 
spillere
Stavanger
Viking-treneren overvar fre-
dagens oppgjøret mellom AaB 
og Hobro. 

– Jeg håper å få reist litt mer 
de neste ukene. Det er fortsatt 
noen runder igjen i Skandina-
visk fotball og det hadde vært 
flott å se noen av spillerne vi 
har på blokken, sier Jonevret 
til Aftenbladet. 

Hvilke navn som står på 
blokken eller nøyaktig hvem 
han finsiktet fredag ønsker 
ikke Jonevret å si så mye om. 
Han innrømmer likevel at 
Mads Hvilsom er en spiller 
det var naturlig å se nærmere 
på, men Jonevret tror ikke an-
grepsspilleren blir aktuell for 
Viking. 

Må tenke smart
Hvilsom spiller for Hobro og 
den nyopprykkede klubben 
har overrasket i møtet med 
dansk eliteserie. Hvilsom har 
scoret sju mål på 11 seriekam-
per denne sesongen. 22-årin-
gen har i tillegg 20 mål på 45 
aldersbestemte landskamper 
for Danmark. 

– Jeg ser ingen grunn til å 
flagge at han blir Viking-spil-
ler, for det tror jeg ikke at han 
blir. Det er ikke alltid vi reiser 
for å se på én spiller. Av og til 
reiser vi for å se 22 spillere og 
for å se om noen av dem kan 
være interessante, sier Jonev-
ret. 

Viking-treneren innrøm-
mer at Vikings liste med ak-
tuelle spillere begynner å bli 

lang. Siden det fortsatt ikke 
er klart hva slags økonomis-
ke rammer han har å forholde 
seg til i neste overgangsvindu, 
må klubben se etter spillere i 
alle prisklasser.

– Det er et problem at vi ikke 
vet hvor mye midler vi har til 
rådighet. Slik jeg ser det så er 
det ikke i én bestemt posisjon 
vi har behov for forsterknin-
ger. Vi har behov for en pose 
godt blandet og det kan kom-
me til å koste litt. Vi må tenke 
smart og lete bredt, for vi har 
ikke råd til å bomme på over-
gangsmarkedet, sier Jonevret. 

Liten tid til speiding
I Viking er det sjefsspeider 
Gary Goodchild som har an-
svaret for å ha oversikt over 
hva som rører seg i spillermar-
kedet og Goodchild er ofte på 
reisefot for å se på aktuelle 
spillere.  

Jonevret ser så mange kam-
per som han har anledning til, 
men i høst har det vært dårlig 
med tid til speiding. 

– Etter at Kåre forsvant har 
det blitt vanskeligere å reise 
ut. Jeg må være her så mye 
som mulig, spesielt når det 
går dårlig sportslig. Jeg har 
vært noen turer i Danmark og 
Sverige og det har vært inter-
essante turer, sier Jonevret, 
som var i Sverige senest i star-
ten av oktober der han så to 
kamper – én i Allsvenskan og 
én i Superettan.  

Kurt Arne nilssen
kurt.arne.nilssen@aftenbladet.no

hhI forrige uke var Kjell Jonevret i Danmark for å 
speide på spillere som kan bli aktuelle for Viking. 

Fredag overvar Kjell Jonevret oppgjøret mellom AaB og Hobro. Listen 
over aktuelle spillere er lang, innrømmer svensken.  Foto: Scanpix 

Morten Heierdal ser at boling  
har blitt et hverdagsproblem  
i samfunnet. Nå deler han sine  
arr og erfaringer i håp om at flere 
våkner. Selv lyttet han aldri.  
Nå betaler han prisen.  
Foto: anderS Minge

Antidoping  Holdningskampanjen Ærlig talt

– Stadig flere 
er bekymret
Prosjektleder for Ærlig talt-kam-
panjen, Halvor Byfuglien i Anti-
doping Norge, mener doping-
problemet i det norske samfun-
net er større enn mange er klar 
over.

– Vi får stadig bekymringsmel-
dinger fra politiet, pårørende og 
helsepersonell om doping, noe 
som tyder på at dette er et større 
problem enn mange er klar over. 
Jeg vet ikke om problemet er mer 
utbredt enn tidligere, men det er 
i hvert fall i mye større grad i ferd 
med å komme til overflaten, sier 
Byfuglien.

Sammen med Helsedirekto-
ratet har Antidoping Norge de 
siste årene jobbet med å utvikle 
såkalte «regionale kunnskaps-
nettverk». Disse består av yrkes-
grupper som jobber med risiko-
utsatt ungdom.

– Tilbakemeldingene peker 
tydelig på en økt bekymring og 
mangel på kunnskap om proble-
matikken, sier han.

CAmillA Klovning

– Forbudet  
betyr mye
Siden 1. juli 2013 har kjøp, be-
sittelse og bruk av doping vært 
forbudt i henhold til legemid-
delloven. Før den tid var det 
bare forbudt å importere, pro-
dusere og selge dopingmidler 
til ikke-medisinsk bruk i Nor-
ge. Nå kan kjøp, besittelse og 
bruk av dopingmidler staffes på 
samme måte som besittelse og 
bruk av narkotika.

Halvor Byfuglien i Antido-
ping Norge er glad for at Nor-
ge omsider fikk et forbud som 
også gjelder bruk av doping-
midler.

– Lovforbudet har hjulpet vel-
dig, og bidratt til at stadig flere 
bryr seg. Engasjementet rundt 
dopingproblematikken blir sta-
dig større, mener han.

Morten Heierdal er enig.
– Jeg er veldig positiv til for-

budet. Nettopp det at doping-
bruk ikke var forbudt var ett av 
argumentene selgerne brukte 
overfor meg som tenåring. Det 
var også et argument jeg brukte 
flere ganger overfor mine egne 
foreldre. Jeg tror lista ligger 
høyere for potensielle, nye bru-
kere nå, sier 32-åringen.

CAmillA Klovning
camilla.klovning@aftenbladet.no

”Lovforbudet har hjul-
pet veldig, og bidratt til 
at stadig flere bryr seg. 
Engasjementet rundt  
dopingproblematikken 
blir stadig større.”
Halvor Byfuglien, Antidoping Norge

misbruk, flere voldsdommer, 
psykisk og fysisk terror og av-
rusning. 22. juli i fjor slapp han 
ut av fengsel etter å ha sonet en 
straff for to grove voldsepiso-
der. I ettertid tenker han på all 
smerten han har forårsaket.

– Jeg angrer på veldig man-
ge ting, men det som gjør mest 
vondt er tanken på de uskyldige 
menneskene som har blitt ofre 
for min voldsbruk, og den psy-
kiske påkjenningen jeg har ut-
satt mine nærmeste for. Den to-
tale personlighetsforandringen 
er det mest skremmende ved 
dopingbruken. Jeg ble en helt 
annen på kort tid, sier Heierdal 
til Aftenbladet.

For ni år siden ble han pappa 
til en liten jente, uten at det fikk 
ham til å endre livsførsel. Men 
da den fire år gamle datteren 
en dag tok mot til seg og spurte 
hvorfor pappa alltid var så sint 
på mamma og alle andre, skjed-
de det noe med Morten.

Bekymret for utviklingen
Vendepunktet kom da han en 
tid senere tok seg selv i å leg-
ge opp en stripe kokain på hus-

nøkkelen, midt i arbeidstiden 
på jobb.

– Jeg lurte på hva i all verden 
jeg holdt på med. Så jeg gikk til 
sjefen, la kokainposene på bor-
det og sa; «her er problemet 
mitt». Så la jeg meg inn til av-
rusning, sier Heierdal.

Nå jobber han på heltid for 
Antidoping Norge.

– Jeg er heldig som fortsatt 
står på beina. Mange av dem 
som var i miljøet samtidig som 
meg fungerer ikke i hverdagen. 
Andre har mistet livet. Når vi 
ser hvordan dopingbruk øker i 
alle samfunnslag, er det abso-
lutt grunn til bekymring, sier 
32-åringen, som håper at han 
med dette kan utgjøre en for-
skjell.

– Da jeg selv var bruker fan-
tes det lite troverdig informa-
sjon fra mennesker jeg hadde 
tillit til. Jeg vil belyse baksiden 
av medaljen og få fram alle de 
fæle bivirkningene. De som står 
klar med sin første sprøyte må 
forstå at de risikerer å ødelegge 
livene sine.

CAmillA Klovning
camilla.klovning@aftenbladet.no
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Sammen om kontroLLer: Norge og Russland skal nå starte felles antidopingkontroller i Barents-regionen. Anders Solheim (til venstre) i Antidoping Norge og Igor 

Zagorskij i Det russiske antidopingbyrået er klar for felles front mot doping.  

Foto: amund treLLevik

KIRKENES: Norge og 
Russland øker do-pingsamarbeidet. I Barents-regionen vil 

norske og russiske dopingjegere utføre felles kontroller. Amund Trellevikat@finnmarken.no

Når brytere, fotballspillere og 
friidrettsutøvere samles til 

grensekryssende idrettsarran-
gementer i framtiden, vil det 

kunne dukke opp felles norsk-
russiske dopingjegere.Startet med SotsjiAntidoping Norge skal sammen 

med Det russiske antidoping-
byrået (RUSADA) nå gå i gang 

med felles antidopingarbeid i 

Barents. Siden 2008 har Anti-
doping Norge støttet sine rus-

siske kolleger med å bygge opp 
et effektivt apparat for å fore-

bygge og avsløre doping i idret-
ten, sier Anders Solheim, dag-

lig leder i Antidoping Norge.

– Det bilaterale samarbeidet 
har pågått siden 2008, og star-

tet opprinnelig som en oppkjø-
ring til Sotsji-OL. Vi tar nå dette 

samarbeidet videre og samar-
beidet her i Barents er en vide-

reføring av eksisterende samar-

beidet, sier Solheim til Finn-
marken.

– Finnes en vei uten dop
Denne uken har antidopingby-

råene i Norge, Finland, Sverige, 
Danmark, Island og Russland 

vært samlet i Kirkenes.I Antidoping Norge og Det 
russiske antidopingbyrået øn-

sker man nå å inkludere sven-
ske og finske antidopingbyråer i 

arbeidet i Barents.– Vi kan ikke bekjempe do-
ping ved å kun ta dem som do-

per seg. Vi må arbeide forebyg-
gende og vise at det finnes en 

vei til toppidretten som ikke går 
via doping. Det er utført felles 

kontroller allerede, og vi er 
strålende fornøyd med samar-

beidet, sier Igor Zagorskij, vise-
direktør i RUSADA.Ved å sette like standarder i 

de forskjellige landene vil en 

øke legimiteten til kontrollar-
beidet, mener Solheim og Za-

gorskij.
– I et dopingkontrollperspek-

tiv er det viktig at det arbeidet 
den norske kontrolløren gjør, er 

det samme som den russiske og 
finske. Utøverne blir møtt på 

samme måte og med samme 
verdier og standarder, uansett 

om man er øst eller vest for 
grensa.

– Er det indikasjoner på at 
doping er et problem i denne 

regionen?– Denne regionen er en del av 
både Norge og Russland, og vi 

vet at doping foregår i de to lan-
dene. Så det vil være en veldig 

stor overraskelse dersom do-
ping ikke foregår også her, og 

det ikke er anabole steroider 
også tilgjengelig her.

Norge øker dopingsamarbeidet med Russland
Skal utføre felles dopingkontroller

i mØte: Representanter fra antidopingbyråene i alle de nordiske 

landene, samt Russland, var denne uken samlet i Kirkenes. 

 

Foto: amund treLLevik
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Politianmelder  

dopingbrukere

Arne Hole

– Vi håper at mulig politianmeldelse 

vil ha en avskrekkende effekt fordi 

det kan få en alvorlig konsekvens 

utover idrettskarrièren å bryte norsk 

lov, sier daglig leder av Antidoping 

Norge (ADN), Anders Solheim. 

Med virkning fra 1. juli 2013 ble legemid-

delloven endret slik at det er straffbart «å 

erverve, besitte eller bruke dopingmidler 

uten lovlig adkomst». Nå ønsker ADN å be-

nytte det sterkeste virkemiddelet de har.

Men det er ikke bare de som driver orga-

nisert idrett på ulovlig vis, som kan begyn-

ne å føle seg utrygge. Også de som blir tatt 

for dopingbruk på treningssentrene, kan 

bli politianmeldt.

– Vi ønsker å bidra til at både idrettsakti-

ve og andre som trener, kan ta del i et sunt 

og trygt treningsmiljø uten doping, sier 

Solheim.
– Vi har opplevd at folk avslutter medlem-

skapet på treningssenteret når det oppstår 

mistanke om doping. Jeg er stolt av at man-

ge treningssentre ønsker å bidra til et rent 

treningstilbud.

Styrker det juridiske

I forbindelse med sin nye praksis har Anti-

doping Norge Britha Røkenes som juridisk 

rådgiver.
– Vi har ønsket å styrke jusporteføljen i 

egen organisasjon. Det er en konsekvens 

av skjerpet lovgivning og samarbeidsavta-

le med Toll- og politidirektoratet, fortsetter 

Solheim, som presiserer at det ikke bare er 

med sin prøvetagning at ADN prøver å be-

kjempe doping.

– 2. september skal vi ha et seminar i Oslo 

med fokus på ungdommens bruk av do-

pingmidler. Det er allerede 250 påmeldte 

som er opptatt av risikoutsatte ungdom-

mer – det vil si helsepersonell, politikere, 

trenere, ansatte på treningssentre og læ-

rere. Dopingproblematikken er virkelig 

kommet på dagsordenen det siste året et-

ter at dopingbruk er kriminalisert. Flere 

engasjerer seg i antidopingarbeidet, og det 

er vi glad for. 

Aggressiv adferd

Doping ble tidligere i hovedsak forbundet 

med toppidrett. Men det er mange år si-

den også andre grupper fattet interesse for 

snarveien.

– Vi ønsker at de som skal jobbe med anti-

doping også er kjent med motivene for do-

pingbruk hvor kroppsfokusering står sen-

tralt og at de er i stand til å se faresignalene. 

Dette dreier seg ofte om fysiske forandrin-

ger og aggressiv adferd. Det å bygge mus-

kler og tenke på utseendet betyr stadig mer 

for mange.

– Er det andre land som anmelder do-

pingmisbrukere?

– Ja, i Sverige er bruk av doping kriminali-

sert, som i Norge. I enkelte land i Sør-Europa 

er idretten regulert gjennom statlig lovgiv-

ning, herunder også antidopingarbeidet. I 

for eksempel sykkelritt vil du kunne opp-

leve at politiet aksjonerer. 

10–15 saker i året

Er dopingproblemet økende eller synkende 

i Norge? Det kan ikke Solheim gi noe eksakt 

svar på, men problemet er der.

– I et historisk perspektiv har vi hatt 10–15 

saker pr. år i idretten. Vi har inntrykk av at 

det er mindre doping i internasjonal top-

pidrett enn tidligere fordi risikoen for å bli 

avslørt er blitt større. Vi kan likevel ikke se 

bort fra at det i enkelte miljøer brukes mi-

krodoser som er vanskelig å spore fordi de 

forsvinner fort ut av kroppen, men da blir 

jo også effekten mindre.

– Problemet er større utenfor den or-

ganiserte idretten?

– Det er nok flere brukere innenfor tre-

nings- og kroppskulturen. Ønsket om å ska-

pe seg den perfekte kroppen blir viktigere 

for stadig flere. Det brukes både ekstreme 

dietter og dopingmidler. Vi har en helse-

utfordring, sier daglig leder i Antidoping 

Norge, Anders Solheim.

Snart foreligger kanskje den første 

idrettsrelaterte politianmeldelsen for do-

pingbruk. På treningssentre er kunder al-

lerede politianmeldt.

arne.hole@aftenposten.no

Brukere av dopingpreparater går en risikabel 

fremtid i møte. Fra i dag vil Antidoping norge 

politianmelde dem.

Daglig leder av Antidoping Norge Anders Solheim vil begynne å politianmelde folk som blir tatt for bruk av dopingmidler. Foto: Heiko Junge, ntB scAnpix
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Liverpool (ANB-NTB):
Liverpool-kaptein Ste-
ven Gerrard avslørte
tirsdag at han har gitt
nesten 1 million kroner
til familier som ble
berørt av Hillsborough-
tragedien i 1989.

Antidoping Norge:

Gerrard med
stor donasjon
til Hillsbo-
rough-ofrene

Nannskog gir
seg i TV 2
Oslo (ANB-NTB): TV 2
mister et populært fotball-
fjes etter at Daniel Nann-
skog har bestemt seg for å
slutte i kanalen.

Den tidligere Stabæk-spis-
sen har vært fotballekspert
for TV 2 siden han la opp i
2010.

Han fortsetter i sin rolle i
svenske SVT ved siden av
andre prosjekter hjemme i
Stockholm.

– Det har vært en fantastisk
reise i TV 2 Sporten, og det
er med tungt hjerte jeg forla-
ter et unikt arbeidsmiljø.

Oslo (ANB-NTB): Ver-
densmester Magnus Carl-
sen (23) er mannen å slå
når den ypperste sjakkeli-
ten møtes i Zürich Chess
Challenge.

Carlsen storfavoritt
før stjernemøte

Det mener internasjonal mester
Torstein Bae. Han er redaktør i
Norsk Sjakkblad og var NRKs
sjakkekspert under VM-kampen
mellom Carlsen og indiske Vis-
wanathan Anand i november i
fjor. Det endte med norsk tri-
umf.

Bae har store forventninger til
Carlsen også i Zürich. Der stil-
ler noen av verdens beste sjakk-
spillere. Den internasjonale
storturneringen starter onsdag
og varer en snau uke.

– Det er klart at Magnus er den
store favoritten her, slik som i
alle andre turneringer han spil-
ler. Han har gått fra triumf til
triumf i alle år og er i tillegg
verdensmester. Det blir nok det
partiet de andre ser mest fram
til, men også gruer seg mest til,
sier sjakkeksperten til NTB.

Tidenes felt
Foruten Carlsen, som topper

rankinglisten til Det internasjo-
nale sjakkforbundet (FIDE), er
også verdenstoer Levon Aro-
nian og -treer Hikaru Nakamura
med i Zürich. I tillegg stiller
Fabiano Caruana, Boris Gelfand
og Vishy Anand. 

Startfeltet omtales som tidenes
beste. 

– At det bare er seks spillere
gjør det litt lettere å komme opp
i astronomiske høyder med et
ratingsnitt på over 2800. Det er
vel for første gang. Men arran-
gøren har sine ord i behold. Det
er en historisk turnering med et
enormt felt, forteller Bae.

Aronian nevnes som en mulig
motstander når Carlsen skal for-

svare VM-tittelen sin til høsten.
Hvem nordmannen skal møte,
blir klart først etter kandidattur-
neringen i mars.

Tror på seier
Turneringen i Sveits er Carl-

sens første siden han ble ny ver-
densmester. Bae tror vi vil få se
en selvsikker norsk 23-åring.

– Jeg tror Magnus vil vise den
selvtilliten han har hatt over
lang tid og som kanskje er blitt
enda større som verdensmester.
Han vil dominere, ta føringen
fra start og vinne, spår sjakkek-
sperten.

STORFAVORITT: Magnus Carlsen er mannen å slå når den ypperste sjakkliten møtes i Zürich Chess
Challenge.   Det mener internasjonal mester Torstein Bae. Her ser vi Carlsen fra idrettsgallaen tidli-
gere i måneden.      Foto: Terje Pedersen, ANB

Antidoping Norge er skeptisk til
hvor mye det vil hjelpe i jakten
på juksemakerne.

Sammen med Norges labora-
torium for dopinganalyse arran-
gerte stiftelsen tirsdag et semi-
nar om antidopingarbeidet i for-
kant av Sotsji-OL. 

Totalt skal det gjennomføres
2453 dopingtester i forbindelse
med lekene i Russland. Det er
en økning på 14 prosent fra i
Vancouver i 2010. Andelen tes-
ter utenfor konkurranse er økt
med 57 prosent sammenlignet

med for fire år siden (1269 mot
807).

Større tidsrom
Men det spørs hvor stor effekt

det vil ha med å stoppe dopings-
ynderne. IOKs antidopingpro-
gram settes i gang først torsdag
denne uken. 

– Det er for sent. Det må byg-
ges opp et testregime i et mye
større tidsrom, sier daglig leder
Anders Solheim i Antidoping
Norge.

For dopingjegerne er det vik-
tig med hyppige tester fordi
tidsperioden for å finne spor av
forbudte stoffer ofte er kortva-
rig.

– IOK har begrenset sitt
ansvar i antidopingarbeidet til
under de olympiske leker. I

mellomperiodene har de bidratt
til finansieringen av WADA
(Verdens antidopingbyrå). En
av utfordringene til antidoping-
arbeidet er at antallet WADA-
kontroller vel egentlig er blitt
færre, legger han til.

Biologiske profiler
Likevel sier Solheim det fort-

satt er viktig å teste også i kon-
kurranse. 

– Det finnes stoffer som bare
er forbudt i konkurranse, for
eksempel stimulerende midler.
Derfor er det viktig at det gjø-
res, men den testingen alene vil
ikke bidra til et rent arrange-
ment.

– Skal du ha det, er du nødt til
å følge opp utøverne god tid i
forkant. De analytiske begrens-

ninger vi har i dag, er grunnen
til at vi begynte å lage biologis-
ke profiler. Vi synes det bør
være obligatorisk å ha en slik
profil, som WADA har tilgang
til, for å få stille til start i en
konkurranse som OL, sier Sol-
heim.

OL i Sotsji arrangeres 7. til 23.
februar.

Gerrard har donert 1000
pund (drøyt 10.000 kroner)
for hver av de 96 Liverpool-
supporterne som døde i kata-
strofen, skriver Liverpool
Echo.

Kapteinen har selv familiæ-
re bånd til Hillsborough-
ulykken ettersom fetteren
Jon-Paul Gilhooley var blant
de omkomne.

– Det er noe jeg har hatt
lyst til å gjøre en stund. Jeg
synes timingen er riktig, og
etter å ha snakket med klub-
ben, har jeg bestemt meg for
å gjøre det nå, sier Gerrard til
avisen.

Han har donert pengene til
the Hillsborough Family
Support Group. Stiftelsens
styreleder Margaret Aspinall
hyller gesten.

– Det er en beundringsver-
dig gest av Steven, og vi kan
ikke takke ham nok. Det er
mye penger, og det vil hjelpe
familiene stort gjennom vårt
arbeid, sier hun.

Vond hendelse
Tragedien på Hillsborough

i Sheffield er ansett som den
verste episoden i britisk
idrettshistorie. De 96 ofrene,
alle Liverpool-fans, ble
klemt i hjel etter at for
mange tilskuere ble sluppet
inn på arenaen.

I fjor konkluderte et uav-
hengig utvalg med at 41 av
personene som døde kunne
ha overlevd om de hadde fått
raskere medisinsk hjelp.
Senere i år innledes nye
etterforskninger av tragedien
og politiets håndtering av
situasjonen.

Oslo (ANB-NTB): Den
internasjonale olympiske
komité (IOK) lover et
rekordantall dopingkon-
troller under Sotsji-OL.

– OL-testingen 
starter for sent

STØRRE TIDSROM: Det må
bygges opp et testregime i et
mye større tidsrom, sier daglig
leder Anders Solheim i antido-
ping Norge.     Foto: Nettavisen
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Sport på TV
NRK1
10.30 ALPINT
V-cup. Slalåm 1. omgang, menn.
2. omgang på NRK2 kl. 13.40

11.15 SKISKYTING
V-cup. Jaktstart kvinner.

12.00 LANGRENN
V-cup. Klassisk lagsprint,
kvinner og menn.

12.50 SKØYTER
EM. 1500 m kvinner.

13.25 SKISKYTING
V-cup. Jaktstart menn.

14.05 SKØYTER
EM. 1500 mmenn.

14.40 HOPP
V-cup. Skiflyging.

16.00 SKØYTER
EM. 10.000 mmenn.

22.45MOTORSPORT
NM rally. Sigdalsrally.

NRK2
13.10 SKØYTER
EM. 1500 m kvinner forts.

14.20 HOPP
V-cup. Skiflyging.

14.40 KOMBINERT
V-cup. Hopp lag (sprint).

15.00 KOMBINERT
V-cup. Stafett (2 x 7,5 km).

15.30 SKØYTER
EM. 5000 m kvinner.

TV 2
09.00 LANGRENN
Ski Classics 2014: La Diagonela.

15.55 HÅNDBALL
EM: Island – Norge, menn.

TV 2 SPORT PREMIUM
14.55 FOTBALL
Premier League. Newcastle –
Manchester City.

17.00 FOTBALL
Premier L. Stoke – Liverpool.

TV 2 SPORT
18.10 HÅNDBALL
EM for menn. Spania – Ungarn.

20.25 HÅNDBALL
EM for menn. Danmark –
Makedonia.

MAX
18.55 FOTBALL
La Liga. Espanyol – Real Madrid.

CANAL9
14.55 FOTBALL
Serie A. Cagliari – Juventus.

20.40 FOTBALL
Serie A. Sassuolo – Milan.

CMORE FOTBALL
12.25 FOTBALL
Serie A. Torino – Fiorentina.

14.55 FOTBALL
Serie A. Roma – Genoa.

16.55 FOTBALL
La Liga. Real Betis – Osasuna.

21.00 FOTBALL
La Liga. Levante – Málaga.

CMORE LIVE
11.55 FOTBALL
La Liga. Getafe – Rayo Vallecano.

VIASAT FOTBALL
20.55 FOTBALL
Ligue 1. Lille – Reims.

01.00 BASKETBALL
NBA. San Antonio Spurs –
Minnesota Timberwolves.

VIASAT HOCKEY
21.05 ISHOCKEY
NHL. Washington Capitals –
Buffalo Sabres.

01.05 ISHOCKEY
NHL. New York Rangers –
Philadelphia Flyers.

VIASAT SPORT
19.00 AM. FOTBALL
NFL. Divisional Playoffs: Carolina
Panthers – San Francisco 49ers.

22.30 AM. FOTBALL
NFL. Divisional Playoffs: Denver
Broncos – San Diego Chargers.

02.05 ISHOCKEY
NHL. Anaheim Ducks – Detroit
Red Wings.

VIASAT GOLF
11.30 GOLF
Volvo Golf Champions. Eur. Tour.

01.00 GOLF
Sony Open in Hawaii. PGA Tour.

EUROSPORT
09.30 VINTERSPORT
Se NRKs tablåer.

16.00 SNOOKER
Masters i London, Storbritannia.
Dag 1. Forts. kl. 20.00.

18.30 DART
VM i Frimley Green. Finale.

01.00 TENNIS
Australian Open. Dag 1.

EUROSPORT 2
10.30 AKING
Verdenscup i Oberhof, Tyskland.

11.30 VINTERSPORT
Se NRKs tablåer.

20.00 ALPINT
Freestyle: FIS Verdenscup i
Breckenridge.

01.00 TENNIS
Australian Open. Dag 1.

SVT1
09.30 VINTERSPORT
Se NRKs tablåer.

15.00 HÅNDBALL
Elitserien.

TV 4
11.15 SKISKYTING
Damernas jaktstart.

13.20 SKISKYTING
Herrarnas jaktstart.
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Da Thomas Bach nylig tok over 
som IOC-president, slo han fast 
at Sotsji-OL kom til å ha tidenes 
«tøffeste» antidopingprogram 
under et vinter-OL.

Idrettsutøverne legger grunn-
laget for sine prestasjoner gjen-
nom mange års hard trening i 
forkant av et OL. Uten et solid og 
målrettet forarbeid er utøverne 
sjanseløse. Slik er det med anti-
dopingarbeidet også. IOC-presi-
dentens ambisjon er god, men 
testregimer under lekene alene 
er lite egnet for å sikre rene vin-
terleker. 

Går for tregt
Vi skulle gjerne sett at antido-
pingarbeidet var kommet len-
ger. Vi etterlyser en større vilje til 
å rydde opp i dopingproblemet. 
For på samme måte som vi vet at 
for mange dopere slipper unna 
med juks i internasjonal toppi-
drett, er det for mange idretter 
og nasjoner som slipper for lett 
unna med et antidopingpro-
gram som ikke holder mål. 

Her er åtte områder som vi me-
ner bør prioriteres høyere for 
at de rene skal få som fortjent:

1. UAVHENGIGHET. Det er ikke 
klokt å la «bukken passe havres-
ekken». Sånn er det dessverre i 
for stor grad i internasjonal top-
pidrett. Vi må få på plass uav-
hengige kontrollinstanser og 
frittstående domsinstanser slik 
at maktfordelingsprinsippet 
følges.  

2. KRAV OM PROFILER. Antido-
ping Norge etablerte nylig en 
nordisk enhet for profilarbeid 
i samarbeid med Dopinganaly-
sen i Oslo og antidopingbyråer 
i de nordiske landene for øvrig. 
Arbeidet med biologiske profi-
ler er et nytt og viktig verktøy 
i antidopingarbeidet, men det 
har selvfølgelig lite for seg hvis 
det ikke er vilje eller kunnskap 
til å bruke verktøyet på best mu-
lig måte. Sporingstiden for en 
rekke dopingmidler er svært 
kort, mens den prestasjonsfrem-
mende effekten ofte kan være 
lang. Ved hjelp av profiler er vi 
bedre i stand til å drive målrettet 
testing. Det er også mulig å ute-
stenge utøvere basert på bevis 
fra biologiske profiler. 

For fire år siden tok Antido-
ping Norge sammen med Nor-

ges Idrettsforbund et initiativ 
overfor WADA. Vi mente WADA 
sammen med IOC burde kreve 
at topputøverne i utholdenhets-
idretter som skiskyting, lang-
renn og skøyter i Vancouver-OL 
hadde en blodprofil. Heller ikke 
til OL i Sotsji er dette på plass 
som et obligatorisk krav for alle 
utøvere. Vi mener et slikt krav vil 
kunne satt fortgang i internasjo-
nalt profilarbeid. 

3. TETTERE POLITISAMARBEID. 
Antidopingorganisasjonene er 
avhengige av et tettere samar-
beid med politiet. Vi kan ikke 
ha det slik at myndigheter sit-
ter på opplysninger om doping-
bruk blant utøvere uten at det 
gis tilgang og kan følges opp av 
idrettens antidopingorganisa-
sjoner. Her har WADA ledet vei, 
gjennom samarbeid med blant 
andre Interpol. Denne uka star-
tet hovedrettssaken i «Operasjon 
Gilde» i Trøndelag – den største 
avsløringen av et dopingnett-
verk i Norge. Det vil være naivt å 
utelukke at et slikt omfattende 
nettverk ikke kan ha forgreinin-
ger til den organiserte idretten.

4. STYRKET HOLDNINGSAR-
BEID. For lenge har det i enkelte 
land og idretter vært aksept for 
dopingbruk. Det forebyggende 
og holdningsskapende antido-
pingarbeidet må prioriteres 
høyere. Også i Norge er vi avhen-
gig av at nasjonale særforbund, 
idrettskretser og lokale idretts-
lag engasjerer seg i antidoping-
arbeidet. Norges idrettsfor-
bunds nye handlingsplan mot 
doping vil styrke det forebyg-
gende antidopingarbeidet i alle 
idrettens organisasjonsledd.

5. STILLHETEN MÅ BRYTES. Det 
er ikke først og fremst kontroll-
arbeidet som har flyttet antido-
pingarbeidet framover de siste 
årene. Det handler vel så mye 
om utøvere som har stått fram 
og fortalt om omfattende do-
pingbruk i internasjonal toppi-
drett, mange av dem etter mas-
sivt press. Vi tror fortsatt det er 
for mange som forholder seg til 

«stillhetens lov» og ikke forteller 
det de vet.  

6. NASJONER MÅ HJELPES. Det er 
ikke å forvente at alle land i ver-
den skal få på beina et effektivt 
antidopingprogram. Særlig må 
det prioriteres å styrke arbeidet 
i store idrettsnasjoner. Antido-
ping Norge har bidratt med vei-
ledning og råd i etableringen av 
antidopingorganisasjoner i Kina 
før OL i Beijing og fram mot Sot-
sji har vi bistått russerne. Vi har 
nå tilbudt Kenya vår bistand.

7. RESSURSER TIL FORSKNING. 
De siste årenes dopingavslørin-
ger og -innrømmelser har for en 
hel verden fortalt at det er store 
begrensninger i kontrollarbei-
det. For å avsløre den sofistikerte 
dopingen kreves store ressurser 
og kunnskap. Det handler om å 
ta den rette prøven, til rett tid og 
analysere etter de rette stoffene. 
Uten gode analysemetoder, er 
jukset svært vanskelig å avsløre. 

8. MAKT BAK KRAVENE. Det er 
mye bra med det nye interna-
sjonale regelverket som nylig 
ble vedtatt, og som trer i kraft 1. 
januar 2015. Regler er imidlertid 
lite verdt hvis de ikke håndhe-
ves. 

Vi mener det er på høy tid at 
det stilles makt bak kravene. 
Hvis det i bestemte idretter og 
nasjoner ikke prioriteres å ta 
dopingprøver av topputøvere 
verken på trening eller i konkur-
ranse, må WADA trekke opp det 
røde kortet og melde fra til IOC. 

Å gå til det skritt å utestenge 
en nasjon eller idrett fra et OL vil 
være dramatisk, men vi ser ikke 
bort fra at det er et nødvendig 
virkemiddel. Det er i alle fall et 
språk som ikke er til å misforstå, 
og en tydelig melding om at det 
menes alvor i arbeidet med å be-
skytte en ren og rettferdig idrett.

De rene fortjener mer
Antidoping. Vinter-OL nærmer seg. Vi mener det burde 
vært gjort mer for å sikre rene medaljevinnere i Sotsji.

Idrettsrøsten

Anders 
Solheim 
Daglig leder,  
Antidoping 
Norge 

Valgerd Svar-
stad Haugland
Styreleder,  
Antidoping 
Norge

Johann Mühlegg (i midten) var full av dopingmidler da han vant jakt-
starten foran Thomas Alsgaard (t.v.) og Frode Estil under OL i Salt Lake i 
2002. Da gikk tyskeren for Spania. Foto: tor richardsen, ntB scanPiX 

Hva mener du?
pSi din mening på Twitter! 

Bruk hashtag  
#sportsdebatt

7. avd: 11 Fleetfoot Hanover (32)
Rangering: 1. avd: 10, 2. avd: 11-
12 (str. 3 og 6), 3. avd: 14-13-3, 4. 
avd: 4-1 (str. 5), 5. avd: 1-3-4-11-
7, 6. avd: 11-8-14-5-6-7-2-3-4, 7. 
avd: 2-4-11 (str. 7 og 8).
Omsetning: Kr. 13.557.619.

V5 Bergen

Utbetaling, 5 rette: Kr. 332
1. avd: 4 Åsakjappen (11.008)
2. avd: 4 Romleskaft (7689)
3. avd: 10 Ulsrud Tea (7504)
4. avd: 12 Harbour L. (4098)
5. avd: 3 Vertigo Bjørn (2298)
Rangering: 1. avd: 4 (str. 7, 15), 2. 
avd: 4 (str. 1), 3. avd: 10, 4. avd: 
11-12 (str. 3, 6), 5. avd: 14-13-3.
Omsetning: Kr. 1.174.830.

V4 Bergen

Utbetaling, 4 rette: Kr. 26.938.
1. avd:  1 Alsaker Fantom (6561)
2. avd:  7 Alexandria Ås (1171)
3. avd:  4 Kafka D. (84)
4. avd: 11 Fleetfoot Hanover (39)
Rangering: 1. avd: 4-13-1 (str. 5), 
2. avd: 1-4-3-11-7, 3. avd: 14-11-
8-6-5-7-2-4, 4. avd: 2-4-11 (str. 
7 og 8).
Omsetning: Kr. 1.400.796.

Dagens Dobbel Bergen

DD-1:  4 Kafka D.
DD-2: 11 Fleetfoot Hanover
Odds: 232,48.

Omsetning: Kr. 948.229.
Strøket: DD-1: – DD-2: 7,8.

Travtips
V4-tips Harstad

V4-FORSLAG: 140 REKKER = 280 
KRONER 
1. avd.: 5 Wild Masa, 9 You Bell, 6 
Cesna, 4 Live Your Dream og 14 
Notorious.
2. avd.: 8 Lykke Even og 11 Moe 
Granar.
3. avd.: Alle 14.
4. avd.: 5 Bjønnum Fakse. 

LØRDAG 11. JANUAR

 OMSETNING :  67 841 712,-
VINNERTALL: 4-5-7-11-23-24-28
TILLEGGSTALL: 10-12-16
Superlotto:
Neste trekning: 19.04.2014

1. PREMIE: Gull-Lotto
    (7 rette)
2. PREMIE: 77 660,-
    (6 + 1 rette)
3. PREMIE: 6 605,-
    (6 rette)
4. PREMIE: 200,-
    (5 rette)
5. PREMIE: 45,-
    (4 + 1 rette)
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antidoping.  «det er ikke klokt å la bukken 
passe havresekken. sånn er det dessverre 

i for stor grad i inter-nasjonal toppidrett.» Les Idrettsrøsten,  side 31 Vil utestenge nasjoner som ikke tar doping på alvor

DopingkampenMette Bugge 
Daglig leder Anders Solheim 
og styreleder Valgerd Svar-
stad Haugland i Antidoping 
Norge mener at det er mye 
som mangler for å være sik-
ker på at de rene idrettsutø-
verne skal få som de fortje-
ner.

I Idrettsrøsten i Aftenposten i dag 
lister de to opp hva som må til for 

å få fortgang i antidopingarbeidet. 
Det er en del mangler.– Vi etterlyser større vilje til å ryd-

de opp i dopingproblemet. For på 
samme måte som vi vet at for man-

ge dopere slipper unna med juks 
i internasjonal toppidrett, er det 

for mange idretter og nasjoner 
som slipper for lett unna med et 

antidopingprogram som ikke hol-
der mål. 

Et språk de forstårSolheim mener det er aller viktigst 
å få på plass de biologiske profi-

lene. 
– Hver topputøver i risikoutsat-

te styrke- og utholdenhetsidret-
ter bør ha et pass med en testos-

teron- og blodprofil, og på sikt 
også for veksthormonavhengige 

markører. – Det vil øke sannsynligheten 
for å se om det er spesielle utøve-

re som man trenger å følge opp. 
Det burde vært satt som krav slik 

at utøvere ble fulgt opp også med 
blodprøver utenfor konkurranse. 

Internasjonalt er det ikke noe 
helhetlig og koordinert oppføl-

ging av biologiske profiler. Idret-
tene, nasjonale antidopingorga-

nisasjoner og WADA har ikke fått 
til et system der alle må testes med 

blod og urin. Solheim skriver også det kreves 
oppfølging, slik at sentrale aktø-

rer ikke slipper unna med et slett 
antidopingarbeide.Det er i den forbindelse han me-

ner at nasjoner som ikke følger de 
reglene som finnes på området, i 

verste fall burde blitt nektet OL-
adgang. – Det ville være et språk utøvere, 

idretter og nasjoner forstår.Har truetGerhard Heiberg i IOC er helt enig 
med Solheim om at OL-nekt kan 

være et virkemiddel.– Vi har faktisk truet nasjoner 
med utestengelse og det har hjul-

pet. Vi er slett ikke fremmed for 
å nekte nasjoner og idretter ad-

gang til OL i fortsettelsen hvis vi 
ser at det dopes systematisk, sier 

Heiberg.Han forteller at på litt tilbake i ti-
den, måtte det sterk lut til overfor 

nasjoner som Russland og Kina. 
Det ble forstått.– Fattige nasjoner sier at de ikke 

har penger til et godt antido-
pingarbeid. Det kan være en unn-

skyldning, men også en ordent-
lig grunn.Tidligere sykkelrytter Mads Kag-

gestad mener at det å true med 
utestengelse kan virke tilslørende.

– Jeg er opptatt av at det har vært 
forferdelig i sykkelsporten og bra 

at byllen har sprukket. Men er det 
bedre at en idrett har få tester og 

dermed ikke noe dopingproblem? 
Kaggestad mener det er mye in-

konsekvens når det gjelder antido-
pingarbeidet. – Det er opp til hvert enkelt 

særforbund hvordan de vil styre 
testregimet. Får du ikke positive 

prøver, får du heller ikke negativ 
omtale og sponsorene vil like spor-

ten din. Derfor må antidopingar-
beidet bli mye mer uavhengig enn 

det er i dag, og testarbeidet relativt 
likt på tvers av de ulike idrettene. 

– Det er i dag store forskjeller på 
hvor mye og hvor ofte det testes, 

mens folk tror det er standard. Det 
aller verste er der testing finner 

sted, men positive prøver ikke får 
noen konsekvenser. Rene utøvere 

fortjener bedre enn det.
mette.bugge@aftenposten.no

– Å bli utestengt fra OL, er et språk alle 

forstår, mener lederen i Antidoping Norge. 

Alle deltagernasjonene var med på åpningsseremonien i Vancouver-OL for fire år siden. Det er stor forskjell 

på hvilken innsats landene legger ned i arbeidet mot doping.  FOtO: MArk J. terriLL, AP/NtB SCANPiX
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171 tyrkere ble tatt for doping på ett årDOPING
Mette Bugge 

– Dopingproblemet har vokst 

de siste årene, og slik kan vi 
ikke ha det, sier Rüstü Güner, 

som leder kommisjonen ned-
satt av landets parlament. 
171 tyrkiske utøvere ble tatt i 

doping i 2013.
50-åringen har i 25 år vært aktiv i 

kampen mot doping. Direktøren 
på universitetssykehuset i Anka-

ra mener det er livsnødvendig å 
komme uvesenet til livs i idretten.

– Av de 171 aktive var det 137 som 
hadde positiv dopingprøve og 34 

som nektet å avlegge prøve. Det 
ble tatt 1558 tester totalt, fortel-

ler han.
Tidligere var det enkelte særfor-

bund som tok tester av sine egne. 
I 2011 ble kommisjonen nedsatt, 

på slutten av samme år kom tes-
tingen i gang.I 2012 ble det bare tatt 500 prø-

ver. Det viste seg vanskelig å av-
dekke noen av de stoffene som ut-

øverne benyttet, men så kom det 
nye analysemetoder. Dermed satt 

flere i garnet.– Det overrasket utøverne.  Fra øverste holdIdrettene friidrett, vektløfting, bo-
dybuilding og tradisjonell bry-

ting har vist seg som verstingene.
– Det er ille når en av våre utø-

vere løper med landets flagg etter 
en seier, og så viser det seg at hun 

eller han var dopet, sier Osman 
Askin Bak. Han sitter i parlamentet, og er i 

Norge sammen med åtte kolleger 
fra alle de fire partiene. Bak synes 

det er uakseptabelt at aktive skal 
benytte forbudte stoffer for å nå 

til topps.– Vi har opplevd at en body-
builder døde. Regjeringen er vel-

dig opptatt av dette, og har gitt 
penger for at vi også skal få på 

plass et antidopingarbeid, sier 
han.

Uviss fremtidTyrkia har fått ros fra internasjo-
nale særforbund og Verdens Anti-

dopingbyrå (WADA) for viljen til å 
rydde opp. Det er inngått avtaler med alle 

særidretter, bortsett fra fotball, 
som har sitt eget system.

Både Güner og Bak skryter av 
Antidoping Norge, som blant an-

net har tatt delegasjonen med til 
et norsk laboratorium for doping-

analyse, to departementer og Nor-
ges Idrettsforbund.– Vi har lært mye om hvor viktig 

det er å utdanne kontrollører og 
heve kunnskapen på dette feltet. 

Norge er et av de beste eksemple-
ne for oss, sier Güner. Tas på alvorHan og de andre kom direkte fra 

England, der de også fikk mye in-
formasjon.– Vi setter stor pris på at en stor 

idrettsnasjon som Tyrkia tar anti-
dopingarbeidet på alvor. Vi synes 

også det er svært hyggelig at de vel-
ger å reise akkurat til Norge for å få 

innsikt i hvordan vi driver vårt anti-
dopingarbeid, sier Anders Solheim, 

daglig leder av Antidoping Norge.
mette.bugge@aftenposten.no

Fakta

Doping i TyrkiaXX I 2011 satte det tyrkiske parla-
mentet ned en egen dopingko-
mité for å rydde opp i ukulturen.

XX I 2013 ble 1558 dopingtester tatt. 
Det resulterte i 171 saker. 
XX En delegasjon fra Tyrkia har 
denne uken vært i Storbritannia 
og Norge for å lære av antido-
pingarbeidet i landene. 

Nå har de fått nok. Parlamentet i Tyrkia har satt ned en egen 

dopingkommisjon. I går var dopingjegere i Norge for å lære.

Asli Cakır Alptekin vant olympisk gull for Tyrkia på 1500 meter under London-OL. Et år senere ble hun utestengt for uregelmessige blodverdier.  

FoTo: PHIL NoBLE, rEuTErs/NTB scaNPIx

Rustu Güner og Osman Askin Bak 

er foregangsfigurer i det tyrkiske 

antidopingarbeidet. Nå er de i 

Norge for å lære av sine kolleger. 

FoTo: METTE BuGGE

Sverre Lunde Pedersen 
(21) åpnet tøft og fikk be-

talt med en sterk annen-
plass på 5000 meter i ver-

denscupen i tyske Inzell 
i går. 

Osingen ble kun slått 
av den nederlandske 

stjernen Jorrit Bergs-
ma, som nylig tok gull 

(10.000 m) og bronse 
(5000 m) i Sotsji-OL. Pedersen klokket inn 

til tiden 6.19,48. Han var 
5,4 sekunder bak suvere-

ne Bergsma.  – Dette var et godt løp 
av Sverre. Han turte å 

åpne tøffere enn vanlig 
og holdt inn hele veien. 

En god opplevelse, sa far 
og landslagstrener Jarle 

Pedersen til NTB.

SKØYTER
Lunde Pedersen på seierspallen

Norge gikk på sitt annet 
strake tap da Island vant 

2–1 i Algarve Cup i går. 
Lene Mykjåland utlig-

net for Norge fra straffe-
merket åtte minutter før 

slutt, men det holdt ikke 
til poeng. Like etterpå ut-

nyttet Harpa Thorsteins-
dottir en norsk marke-

ringsglipp og avgjorde 
kampen for Island.Dermed står Norge 

med null poeng etter to 
kamper i landslagstur-

neringen i Portugal. Ons-
dag tapte fotballjentene 

0–1 for Kina.– Det ble mye av det 
samme som i kampen 

mot Kina. Vi hadde stor 
dominans i spill og sjan-

ser, men fikk ikke uttel-
ling. Det ble for tamt på 

den siste tredjedelen av 
banen, sa landslagssjef 

Even Pellerud til fotball.
no.

Norge møter Tyskland 
i neste runde mandag. 

(NTB)

FOTBALL
Landslaget  tapte igjen

Nina Løseth (25) klatret 
fem plasser og ble num-

mer ni i verdenscupens 
storslalåmrenn i Åre i 

går. 
Løseth endte totalt 2,13 

sekunder bak vinnerti-
den til Anna Fenninger 

fra Østerrike. Løseth var nummer 14 
etter første omgang. Fen-

ninger gjorde som dagen 
før og suste inn til en ny 

verdenscupseier. Hun slo Viktoria Re-
bensburg fra Tyskland 

med 61 hundredels se-
kund. Jessica Lindell-Vi-

karby sørget for hjemme-
jubel da hun kjørte seg 

opp fra sjette- til tredje-
plass og inn på pallen. 

Svensken var 68 hun-
dredeler bak Fenninger, 

som også ledet etter før-
ste omgang. (NTB)

ALpiNT
Kjørte seg  opp til 9. plass
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Brasil er på etterskudd. 

IOC har bedt Norge 

om hjelp til å lede anti-

dopingarbeidet før og 

under OL i 2016.

Mette Bugge
mette.bugge@aftenposten.no

Brasils nasjonale antidopingar-

beid er foreløpig ikke oppe og 

går, og det bare to år før OL og 

Paralympics.
Mens London-OL på samme 

tid hadde 12-14 ansatte som job-

bet med antidoping, har Brasil 

én. Deres antidopingbyrå har 

dessuten mistet akkrediterin-

gen, forteller Rune Andersen i 

Antidoping Norge (ADN).

Spesialrådgiveren er kommet 

hjem etter 12 år i WADA, verdens 

antidopingbyrå, med hovedsete 

i Canada. Han sitter nå i IOCs 

gruppe som skal hjelpe brasilia-

nerne til å få et antidopingsys-

tem som fungerer før og under 

OL. Norge kommer til å få en 

sentral rolle når sommerlekene 

arrangeres i Rio i 2016.

Vil ha ren idrett

– IOC kan ikke leve med at 

antidopingarbeidet ikke er bra 

i en nasjon som skal ha OL/PL. 

Derfor er meldingen til brasilia-

nerne meget klar: Hvis ikke dere 

skjerper antidopingarbeidet fra 

nå, kan vi risikere at fristelsen 

for å dope seg før OL blir for 

stor. Noen kan komme til å ta 

snarveier, sier Andersen.

Han forteller at IOC tar 

arbeidet med ren idrett svært 

alvorlig, ved årlig å bevilge 90 

millioner kroner til WADA.

– Dessuten kom IOC i som-

mer, ved president Thomas 

Bach, med en ekstrabevilgning 

på 60 millioner kroner. IOC skal 

ha kreditt for å ta tak i dette. 

Organisasjonen får mye kritikk, 

men jeg synes det er riktig at de 

får ros på dette området.

Norge pådriver

IOC har nedsatt en gruppe som 

skal sørge for at alt blir på stell. 

Det er første gang det skjer at et 

nasjonalt antidopingbyrå blir 

bedt om å bistå i å utvikle et 

antidopingsystem i OL. Det er 

en stor anerkjennelse.

– Hvorfor Norge, en liten na-

sjon i den store sammenhengen?

– Fordi vi blir lagt merke til 

internasjonalt i antidoping-

arbeidet. Både ved å komme 

med forslag som har fått gjen-

nomslag, ved å engasjere seg i 

dette arbeidet i Kina, Russland 

og Kenya, og i tillegg har bistått 

Sør-Afrika og Tyrkia. Norge har 

vært på offensiven og en pådri-

ver i mange, sier 52-åringen.

Han var selv leder av anti-

dopingarbeidet under OL på 

Lillehammer i 1994.

Lavt nivå
Mens Andersen har fått plass i 

arbeidsgruppen nedsatt av IOC, 

er Antidoping Norges daglige 

leder Anders Solheim blitt leder 

av en styringsgruppe i Europa-

rådet. Norge har tatt flere posi-

sjoner, men oppfølging av Rio er 

Andersens ansvar sammen med 

tre andre.
– Vi hadde et møte i juli for å 

finne ut hvor Brasil sto, og kon-

klusjonen var at nivået var lavt.

IOCs egen koordinator Gil-

bert Felli har flyttet til Rio for 

å følge opp vertsbyen som skal 

samle verdens beste sommero-

lympiere, mens arbeidsgruppen 

har hatt møte og satt opp 27 

punkter som skal iverksettes.

– Amerikanerne får ansvaret 

for å lære opp alle dem som skal 

følge utøvere til kontroller og 

ta prøvene. Ett år før OL må alt 

være klart, sier Andersen.

Rio-OL får 
norsk hjelp

tilbake: Rune Andersen er kommet tilbake til Norge etter 12 år som direktør i WADA, verdens antidoping

byrå. Nå skal han bruke erfaringen for å hjelpe IOC og OL i Rio.  
FOTO: METTE BUGGE

fakta

Antidoping i Rio

n Det skal tas 5000 doping

prøver i OL og 2000 i 

Paralympics.
n Hvis ikke Brasils eget labo

ratorium blir godkjent i tide, 

må det hver dag sendes prø

ver til Lausanne med fly. Det 

skjedde under fotballVM.

n 1000 mennesker skal 

utdannes for å kunne følge 

utøverne og ta prøver i OL 

og Paralympics.
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DOPTATT:Tre
skiskyttere fra

Russland og Litauen har
avgitt positive doping-
prøver og er suspen-
dert inntil sakene deres
er behandlet, opplyste
IBU i går.
IBU opplyste ikke når

prøvene ble avgitt eller
hvilke stoffer de inne-
holdt spor etter. (NTB)

NANNSKOG
FERDIG I TV 2:

Daniel Nannskog
slutter som fotball-
ekspert for TV 2.

– Det har vært en
fantastisk reise i TV 2
Sporten, og det er
med tungt hjerte jeg
forlater et unikt ar-
beidsmiljø, sier han til
kanalen. (NTB)

Maren Lundby hoppet seg opp fra
femteplass og tok bronse i junior-VM
i hopp i går. Sara Takanashi vant opp-
skriftsmessig.
17-årige Takanashi har vært se-
songens suverene kvinnehopper og
vært på pallen i samtlige verdenscup-
renn.
Lundby endte 16,7 poeng bak Taka-

nashi og var altså to og et halvt poeng
bak sølvvinner ColineMattel. (NTB)

Bronse til Lundby

Sotsji. I perioden mellom 30. ja-
nuar og 23. februar kan du med
andre ord vente deg svært få posi-
tive dopingprøver.
I Vancouver-OL ble det tatt

2149 prøver. Én av dem var posi-
tiv.
– Du skal være enten dum, ha

dårlige rådgivere eller være svært
uheldig for å teste positivt, skri-
ver Drange i boka fra innsida av
dopingkampen.

Wadamå følge opp
For det er ikke i mesterskapene
man doper seg. Det er i periodene
før mesterskapene de uærlige ut-
øverne kan tas. Og når det i etter-
kant av London-OL for knappe to
år siden ble kjent at ingen på Ja-
maica ble testet i løpet av det siste
halve året før lekene, skjønner alle
at det står dårlig til med antidop-
ingarbeidet i store deler av ver-
den.
Da hjelper det heller ikke at

Wada i stadig større grad kut-
ter ned på antallet tester uten-
om konkurranser. I kombina-
sjon med manglende, eller i
beste fall haltende nasjonale
antidopingbyråer, gir det store
hull i antidopinggarnet.
– Alle kan si at de gjør sitt. Og

det er det som er problemet. Vi
gjør også vårt, men det er ikke
nok. Derfor skulle jeg ønske at
Wada tok litt mer ansvar og sør-
get for at flere fulgte opp det re-
gelverket som er der. Vi kan godt
blåse i hva det er de driver med i
Russland, Kina og andre steder,
vi, men den som taper på det er jo
de rene utøverne. Forhåpentligvis
er en del av dem norske, sier Sol-
heim.

ULLEVAAL STADION (Dagbla-
det): Dopingjegerne har lenge
visst at testregimet deres ikke er
godt nok til å fange dem som vir-
kelig vil jukse i idretten. De siste
åras avsløringer av den utstrakte
dopingen i syklingen, og historie-
ne om hvordan utøverne har
holdt seg «rene» i testene, har
skapt frustrasjon blant dem som
jobber for å holde idretten dop-
ingfri.
Og blant utøverne som ikke

doper seg.
Derfor sluttet også den tidlige-

re avdelingslederen i Antidoping
Norge, Mads Drange, i organisa-
sjonen og skrev boka «Den store
dopingbløffen» i stedet.

Har ikke sjanse
I boka peker Drange på det prob-
lematiske i at det er idrettsforbun-
dene som selv står for mestepar-
ten av den internasjonale testin-
gen, og at disse forbundenenatur-
lig nok også har økonomiske inte-
resser i å teste minst mulig, og i å
avsløre færrest mulig.
Den bindingen har til og

med det internasjonale anti-
dopingbyrået Wada, som får
halve budsjettet sitt fra den in-
ternasjonale olympiske komi-
té.
– Vi greier ikke løse antidop-

ingarbeidet om vi skal verne om
de kommersielle interessene
samtidig. Jeg tror ikke vi har sjan-
se om vi ikke får flere uavhengige
byråer, sier daglig leder i Antido-
ping Norge, Anders Solheim.

Dum ved positiv test
I morgen tar IOC over dopingtes-
tingen av alle dem som skal delta i

DERFOR
Antidoping Norge
tror ikke på positive
dopingprøver under
OL i Sotsji om
knappe to uker.
Det er ikke det
samme som at in-
gen doper seg.

DOPTATT:Asafa Powell ble tatt for doping i fjor. Jamaica har fått mye kritikk for lite aktiv kampmot
doping på hjemmebane. Foto: Carlos Barria / Reuters / NTB Scanpix

Tekst: John Rasmussen
jor@dagbladet.no

MÅHAHJELP: For å ta flere,
mener leder i Antidoping Norge,
Anders Solheim.

DOPING

Vi greier ikke løse antidopingarbeidet
om vi skal verne om de kommersielle
interessene samtidig.

Anders Solheim, Antidoping Norge

slipper doperne unna

Både doping-
laboratoriet i
Moskva og det
russiske anti-
dopingbyrået
(RUSADA) an-
klages samti-
dig for å ha
utro tjenere i
sine egne rek-
ker: En positiv
dopingprøve
«forsvinner»
dersom mekti-
ge personer
ønsker det,
hevdes det i fil-
men.

Sjokkerende
– Det er fryktelig sjokkeren-
de. Detaljene er skuffende, si-
er WADA-topp David How-
man etter å ha studert bevis-
materialene ARD sitter på.

Også i Norge reage-
res det:

– Det er klart at
vi blir bekymret.
Det er naturlig
at WADA hånd-
terer dette vide-
re som tilsynsor-
gan. Samtidig vil
vi også ta opp infor-
masjonen som er
fremkommet med
russerne, sier Anders Sol-
heim, daglig leder i Antido-
ping Norge, til VG.

Antidoping Norge har si-
den 2009 vært med på å bygge
opp RUSADA som organisa-
sjon.

Bare de tre siste årene har
Utenriksdepartementet
brukt 900 000 kroner på den

russiske organisasjonen. På
seks år er beløpet trolig rundt
halvannen million kroner.

Russerne har blant annet
fått opplæring i prøvetag-
ning, forebyggende arbeid og

organisasjonsbyg-
ging.

– Det finnes folk i
det russiske

sportsministeriet
som ikke ønsker
noen form for

påvirkning uten-
fra, fra organisa-

sjoner som WADA
og Antidoping Norge,

sier den tyske ARD-
journalisten Hajo Seppelt til
VG.

Det er han som har laget
dokumentarfilmen som nå
vekker voldsomme reaksjo-
ner.

– Hvordan opplevde du
åpenhetskulturen i det
russiske antidopingbyrå-
et?

INFOsporten !
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KREVER 
om russisk doping

Antidoping Norge til VG:
– Klart vi blir bekymret
Norske myndigheter har brukt halvannen million kroner på å bygge opp det
russiske antidopingbyrået. Nå kommer anklagene om omfattende korrupsjon i
organisasjonen.
Den tyske fjernsynskanalen
ARD viste i går en dokumen-
tar der det rettes knallharde
anklager om korrupsjon og
dopingbruk blant russiske
toppidrettsutøvere.

Flere kilder hevder at så
godt som alle utøvere på høyt
nivå bruker forbudte stoffer,
og at det hele er nøye regis-
sert av navngitte trenere på
nasjonalt nivå.

◗ RUSADA, som er Russlands
svar på Antidoping Norge, ble
etablert i 2008.
◗ Antidoping Norge har i seks år
jobbet med å bygge opp sin rus-
siske søsterorganisasjon.
◗ I en dokumentarfilm vist på
ARD i går, rettes det konkrete
anklager om korrupsjon i RUSA-
DA, det russiske friidrettsmiljøet
og ved dopinglab-en i Moskva.
◗ Varsleren er blant annet en
person som i tre år jobbet for
RUSADA.
◗ Ifølge varsleren «forsvinner»
positive dopingprøver dersom
mektige personer ønsker det.
◗ Det blir hevdet at «alle» i rus-
sisk toppidrett bruker doping, og
at det hele er iscenesatt av profi-
lerte trenere på høyt nivå.
◗ En russisk trippelvinner av Chi-
cago-maraton skal angivelig ha
betalt 3,6 millioner kroner for å få
delta i London-OL selv om hun
var under dopingmistanke i
2011.
◗ Friidrettspresidenten i Russ-
land nekter enhver befatning
med doping, og toppsjefen i RU-
SADA tilbakeviser anklagene i
ARDs film.

– De ga oss først et intervju
uten noe problem. Da vi se-
nere spurte om en offisiell ut-
talelse på konkrete opplys-
ninger, så skrev de bare at de
jobbet etter WADA-koden.
Det er ikke et veldig detaljert
svar, sier tyskeren.

Avviser alle
påstander

RUSADA-direktør Nikita Ka-
maev avviser alle påstande-
ne som kommer frem i doku-
mentaren.

– Disse historiene stemmer
ikke med realitetene, sier
han.

I gårsdagens dokumentar-
film rettes hovedfokuset mot
russisk friidrett. Men også i
idretter som langrenn, svøm-
ming, sykkel og skiskyting
slipper enkelte utøvere å bli
testet, påstås det.

Hovedkildene i filmen er
ekteparet Julia og Vitalji Ste-
panov.

Hun er en dopingutestengt
friidrettsutøver. Han jobbet i
tre år som antidopingjeger i
RUSADA. De to møtte hver-

Bare i går kom det to nye
dopingsaker i russisk friidrett:
Sprinteren Dmitrij Khomutov

(metenolon) og sleggekasteren
Mikhail Feropontov (ikke
møtt til dopingkontroll).

Anders K.
Christiansen

Øyvind
Askeland BEKYMRET: Antidoping

Norge-sjef Anders Solheim.

REAGERER: WADA iverksetter gransking i etterkant av den 
et dystert bilde av antidopingarbeidet i Russland og forholdene i topp-

Telefon: 22 00 00 00
E-post: sporten@vg.no
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TEGNER ET
SKREMMENDE

BILDE
Dopingbeskyldninger
mot russisk idrett er
ikke nytt. Det nye er at
beskyldningene kommer
innenfra.

Foreløpig er det vanskelig å vite hva
opplysningene i den tyske TV-doku-
mentaren vil lede til, men reaksjonene
er krasse. Når WADA-sjefen David

Howman betegner materialet som fryktelig
og sjokkerende, er det vanskelig å tolke
ham annerledes enn at antidopingbyrået
vil agere. På hvilken måte skal blir in-
teressant å se, men byrået har strengt tatt
intet valg. Om bare deler av det som kom-
mer frem er riktig, er russisk idrett en
større dopingsmørje enn noen kunne ane.

For det er doping satt i system påstan-
dene i dokumentaren handler om. Dette er
ikke enkeltstående miljøer som opererer på
egen hånd, men et fordekt apparat som
hjelper utøvere fra ulike idretter opp og
frem på ulovlig vis. Alt sammen kunne ha
vært lett å avvise om det kom utenfra, men
får eksplosiv kraft når opplysningene i
hovedsak bringes frem av en russisk ut-
øver og en tidligere russisk antidopingje-
ger.

Mistanken mot den russiske idretten
har alltid vært der, og statistikken over
dopingtatte utøvere snakker for seg selv,
men det er mange som har trodd at kul-
turen hadde endret seg til det bedre. Om
dokumentaren som ble sendt på den tyske
TV-kanalen ARD i går kveld stemmer, er
det slett ikke slik. Da ligner strukturen i
russisk idrett fortsatt faretruende på stats-
dopingen i gamle DDR, og i så fall er det
skremmende.

For lite er mer effektivt enn et over-
ordnet system som krever bruk av doping,
og som legger til rette for det. DDR, som
var først med å gjøre det til et nasjonalt
satsingsområde, oppnådde fantastiske
resultater fra slutten av 60-tallet. Ni gull i
OL i 1968 ble øket til 40 i 1976. Utøverne fra
den østlige delen av Tyskland var ikke til å
stoppe før landet brøt sammen og jukset
avslørte seg selv.

Og det var et brutalt og kynisk system
som åpenbarte seg.

– For hver olym-
pisk gullmedalje fin-
nes det 350 invalide, sa
den tidligere østtyske
storhopperen Hans-
Georg Aschenbach om
systemet han selv

hadde vært en del av.
Da skjønner vi bed-
re hva et statsstyrt
dopingregime kan
lede til, og hvilket
alvor som ligger
bak beskyldningene
den russiske topp-
idretten ganske
plutselig har fått
kastet mot seg.

Så fortsettelse
følger.

Vi går spen-
nende tider i
møte.

SVAR
g-korrupsjon

andre i forbindelse med
en dopingtest i 2009.

– Julia sitter på en e-
post fra RUSADA der de
ber henne møte opp hos
dem for å ta en doping-
prøve, og betale for den
selv. Det er ikke forenlig
med godt antidopingar-
beid i mine øyne, sier
Seppelt til VG.

Helt nødvendig
Vitalji Stepanov fortel-
ler at det innimellom
ringte folk fra det russis-

ke sportsministeriet
mens han jobbet i anti-
dopingbyrået.

– De ville vite hvilken
utøver som hadde testet
positivt. Dersom det var
en ukjent utøver, så for-
løp saken som den skul-
le. Dersom det var en
profilert utøver, eller et
ungt medaljehåp for
fremtiden, så skjedde
det en «feil», hevder han.

I filmen snakker også
den utestengte diskos-
kasteren Jevgenija Pe-
cherina. Hun får spørs-

mål om hvor mange rus-
siske landslagsutøvere
hun tror doper seg.

– De fleste. 99 prosent,
svarer Pecherina.

Julia Stepanova sier
det samme: Uten doping
kan man nå et visst nivå
i Russland. Men skal
man kjempe om medal-
jer, er forbudte stoffer
nødvendig. Selv navngir
800-meterløperen profi-
lerte trenere som skal ha
hjulpet henne med juk-
set.

WADA sendte i går ut

en pressemelding der de
understreker at opplys-
ningene fra Tyskland nå
skal granskes nøye.
Samtidig sier WADAs
forskningssjef, Olivier
Rabin, at man har und-
ret seg over RUSADA
tidligere:

– Vi har lurt på hvor-
for enkelte prøver, som
burde blitt rapportert
som positive, ikke er
blitt det.

TYSK JOURNA-
LIST: Hans-Joachim
Seppelt. Foto: ARD

DOPINGTATT: Julia Stepanova (tidligere
Rusanova) er en av varslerne i filmen. Foto: AP

VARSLER: Vitalji
Stepanov jobbet tre år i
RUSADA. Foto: ARD

tyske dokumentarfilmen sendt på ARD i går kveld. I filmen tegnes det
idretten i landet. Dette bildet er fra dopinglaboratoriet i Lausanne. Foto:

REUTERS

E-post: anderskc@vg.no
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møter samme 
lag igjen
Håndballsesongen har akkurat 
startet og Sandnessjøens 
damelag har spilt én kamp. I helga 
skal de spille kamp nummer to, og 
det er samme lag som i serieåp-
ningen på samme bane. Årsaken 
er at 4. divisjon er trippel serie, og 
at lagene nødvendigvis må møtes 
to ganger  på samme bane.

Herrelagene til SIL og BIL har 
spillefri, men BILs damelag skal til 
Overhalla og spille sin andre 
kamp.

Kvinner 4. div. avd. 07
Rørvik - Kolvereid  22-19
Overhalla – Rørvik  (lør)
Rana – Kolvereid  (lør)
Overhalla - Rørvik  (lør)
Sandnessjøen – Kolvereid  (søn)
Overhalla – Brønnøysund  (søn)
Rana HK 4 4 0 0 100 - 57 8
Sandnessjøen 1 1 0 0 21 - 13 2
Rørvik 1 1 0 0 22 - 19 2
Brønnøysund 1 0 0 1 19 - 26 0
Overhalla 2 0 0 2 26 - 43 0
Kolvereid 3 0 0 3 44 - 74 0
Mosjøen HK har trukket laget

gutter 16 avdeling 4
Steinkjer 2 - Brønnøysund  (lør)
Steinkjer 3 - Brønnøysund 2  (lør)
Steinkjer 2 - Brønnøysund 2  (lør)
Steinkjer 3 - Brønnøysund  (lør)
Namsos - Brønnøysund  (søn)
Namsos - Brønnøysund 2  (søn)
S.sjøen 3 3 0 0 64 - 49 6
Steinkjer2 2 2 0 0 63 - 34 4
Steinkjer3 2 1 0 1 54 - 37 2
Br.sund 2 1 0 1 53 - 44 2
Namsos 1 1 0 0 17 - 11 2
Rørvik 1 0 0 1 11 - 17 0
Br.sund2 2 0 0 2 44 - 62 0
Inderøy 3 0 0 3 32 - 84 0
Kolvereid og S.sjøen 2 har trukket laget

Futsalserien
Denne uka startet futsalserien 
lokalt på Helgeland med to 
midtukekamper i Ranahallen.

1. divisjon menn Helgeland
Bossmo-Svartisen Futsal  0-7
Stål Racing-Nesna  5-2
Flere kamper spilles på Nesna lørdag
Tabell
Svartisen Futsal 1 1 0 0 7 - 0 3
Stål Racing 1 1 0 0 5 - 2 3
Herøy/Dønna 0 0 0 0 0 - 0 0
King Kenny 0 0 0 0 0 - 0 0
Mosjøen 0 0 0 0 0 - 0 0
Stål Futsal 0 0 0 0 0 - 0 0
Åga IL 0 0 0 0 0 - 0 0
Nesna 1 0 0 1 2 - 5 0
Bossmo 1 0 0 1 0 - 7 0

Halv milliard
I løpet av neste år foreslår 
Arbeiderpartiet å tilføre idretten 
en halv milliard kroner for å bøte 
på den akutte krisen i anleggssek-
toren. 

Etterslepet av finansieringen 
av allerede realiserte anlegg er på 
2,2 milliarder kroner. I tillegg er 
momskompensasjonen bare for 
inneværende år avkortet med 50 
millioner kroner.

– Du kan si mye om OL-debat-
ten. Men den sørget i alle fall for 
at veldig mange ble oppmerk-
somme på noe som har vært en 
utfordring for idretten lenge, 
nemlig etterslepet på anleggssek-
toren, sier Rigmor Aasrud til 
Avisenes Nyhetsbyrå.

ser på søKnad
Regjeringspartiene sa nei til 
søknad om statsgaranti for å søke 
OL til Oslo i 2022. Nå skal 
idrettsstyret evaluere hele 
søknadsprosessen.
Det er ikke bare den siste runden 
idrettslederne skal se nærmere 
på, men også søknadene som ble 
behandlet i 2014 og 2018 som 
heller ikke førte fram.

Ingen har avgitt do-
pingprøve ennå, men 
de regner med at det 
kan skje. Da er det 
nyttig å vite litt mer 
om hvordan det fore-
går.
Per Vikan
per@helg.no
908 84 433

Oddbjørn Floan fortalte både 
om antidopingarbeidet som 
gjøres i Norge, og hvordan en 
dopingkontroll skal gjennom-
føres, da han var på besøk på 
Mosjøen videregående skole i 
går og snakket med elevene på 
idrettslinja.

Han var også på besøk på 

Sandnessjøen videregående på 
sin Helgeland-tur.

– Jeg har bedt meg selv oppo-
ver, og jeg er ofte på besøk på 
idrettslinjene. Det er ikke så 
lenge siden jeg var på Helge-
land, og da besøkte jeg også 
klubber, sier han.

testes fra 15 år
Fra man er 15 år kan man bli 
testet for doping hvis man hol-
der på med idrett, og Floan me-
ner det er viktig at unge idretts-
utøvere vet hvilke plikter og 
rettigheter de har i forhold til 
dopingkontroll.

– Jeg tror jeg kommer til å bli 
testet en gang i framtida, sier 
Ingrid Andersen som driver 
med fotball.

Hun fikk ny informasjon som 

også gjaldt henne selv.
– Jeg tar allergimedisin, og nå 

vet jeg at jeg må ha det klart 
hvis jeg kommer i en test. Det er 
også mange medisiner man må 
søke om å få bruke, sier hun.

Sebastian Jarnæs spiller også 
fotball, og på sommerens Nor-
way Cup fikk de klar beskjed 
om at de kunne bli testet.

– Vi måtte forberede oss på at 
vi kunne bli testet. Det er ikke 
bare toppidrettsutøvere som 
må avgi dopingprøver, sier han.

12-15 hvert år
I går fikk elevene høre at det 
blir gjort nesten 3000 tester i 
året, og at svært mange tester 
blir gjort i breddeidretten.

– Det er 12 til 15 personer som 
avgir positiv prøve hvert år, og 

straffen varierer fra noen må-
neder til to år. De som får kor-
test straff er de som blir tatt for 
bruk av rusmidler. Det er ofte 
ikke relatert til idrettskonkur-
ranser, men det går utover 
idrettskarrieren, sier han.

Fotballspiller Sindre Leirvik 
er ikke i tvil om at det finnes do-
ping i Mosjøen, men har ikke 
selv blitt tilbudt det.

– Det vi skal passe ekstra godt 
på er bruken av kosttilskudd. 
Det er nyttig å vite at man kan 
få for eksempel proteinpulver 
som inneholder steroider, sier 
han.

PS! Antidoping Norge tester 
overalt. På treningssentre, på 
skoler, på treningsfeltene, i tre-
ningshallene og i konkurranser.

nyttig info om 
dopingtester

antidoping norge: Oddbjørn Floan fra det trønderske kontoret i Antidoping Norge var på besøk på Mosjøen videregående skole i går. 
Han holdt foredrag for elevene på idrettslinja, og Ingrid Andersen (fra venstre), Birgit Farbu, Sebastian Jarnæs, Sindre Leirvik og Jacob Engås 
syns det var nyttig. Foto: per viKan

BilFinger Cup: Simon 
Røstad (t.v.)  vant superfinalen i 
fjor foran Jostein Rørvik.

Skytterne på Helgeland 
drar i gang sesongen.
gudmund røsdal
per@helg.no
908 84 433

sdfg
fgh Fredag og lørdag starter 

årets sesong for inneskyting, og 
det er Alteren skytterlag i Rana 
som er første arrangør. De fleste 
skytterlag har startet treningen 
foran sesongen.

I Vefsn skyttersamlag starter 
Bilfinger Cup til uka. Auster-
bygda skytterlag inviterer til 

første stevne tirsdag, onsdag og 
torsdag. Cupen er opplagt som 
tidligere med 8 stevner totalt, 
fire før jul og fire etter jul. Cu-
pen avsluttes med superfinale 
der alle klassevinnere skyter en 
mesterskapsomgang. 

I juli neste år blir det stor-
mønstring av skyttere på 
Skotsmyra og Drevjamoen un-
der NNM. 450 deltakere ventes, 
og med familier blir det over 
1000 personer.

Hovedkomiteen er i full gang 
med forberedelsene til dette 
storstevnet.

skytterne i gang
I kveld, lørdag og søndag 
spilles første runde av årets 
eliteserie i futsal i Trondheim.
Kampene blir streamet 
direkte på NFF TV og 
Helgelendingens nettsider.

Lørdag spiller Vegakame-
ratene mot Sjarmtrollan fra 
Tromsø klokka 12, og søndag 
møter de KFUM Oslo til kamp 
klokka 10 på formiddagen.

Alle de andre kampene 
sendes også direkte uten 
kommentatorer.

vegaKam på 
weB-tv
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Mener norskeTIER OM 

ANTIDOPING NORGE MED 

Antidoping Norge har intervjuet30 personer i norsk sykkel-sport om doping. De tror en-kelte holdt tilbake informasjon.Det kommer frem av en 19 sider lang

sluttrapport som VG har fått tilgang

til.
– Når vi har pratet med folk, har vi

opplevd to ulike virkelighetsforståel-

ser: Den ene siden hevder å ha vært

naiv. De har ikke sett noe som
helst. Den andre siden sier
at dersom du har vært en
del av sykkelsporten, må
du ha lukket både ører og
øyne om du ikke har fått
med deg noe, sier daglig
leder i Antidoping Norge, An-
ders Solheim (bildet).– Har noen innrømmet å ha 

dopet seg overfor dere?– Det ser jeg ikke noen grunn til å

uttale meg om. Det har heller ikke

vært intensjonen med prosjektet.

Dersom det hadde vært forhold knyt-

tet til siste åtte år, ville det gitt grunn-

laget for en egen dopingsak.
I den ferske rapporten går det frem

at flere av intervjuobjektene tror

sjansen er stor for at norske utøvere

kan ha vært involvert og benyttet –

eller benytter – dopingmidler.
Det har gått halvannet år siden

Antidoping Norge startet arbeidet

med rapporten: I alt 30 personer ble

kalt inn til samtaler for å fortelle om
erfaringene fra internasjonal sykkel-

sport. Noen av møtene skal ha vart i

opp mot 3,5 timer.Deltagerne ble lover full fortrolig-

het i håp om at flest mulig ville for-

telle åpent om erfaringer med syk-

kelsportens skyggesider.

Taushetens lovMen mye tyder på at den såkalte

«omertaen» – taushetens lov – fortsatt

preger sykkelsporten.Sykkelpresident Harald Tiede-

mann Hansen har sett rapporten VG

sitter på, og er enig i konklusjonen til

Antidoping Norge.– Vi sitter med et
klart inntrykk av atnoen vet mer enn de for-

teller. Det er nesten på-
fallende at noen kanvære så naive som degir uttrykk for. Er det

mulig? spør han.– Tror du enkelte inorsk sykkelsport har en mørk
fortid?

– Jeg vil ikke mistenkeliggjøre

noen. Det kan jeg ikke gjøre. Vi kan

selvsagt stusse, men vi har ikke

grunnlag for å kaste mistanke.
I de fortrolige samtalene med Anti-

doping Norge gis det blant annet ut-

trykk for følgende:■ Nesten ingen var overrasket over

avsløringene de siste årene fordi «alle

brukte doping i sykkelsporten tidlige-

re».
■ Noen mente at definisjonen av do-

ping i deler av internasjonal sykkel-

sport, var det man kunne bli tatt for –

ikke WADAs forbudsliste.
■ Mange mener fordømmelsen av

Steffen Kjærgaard i media har gjort

terskelen høyere for at andre norske

syklister skal innrømme dopingbruk.
Det siste er ikke sykkelpresidenten

enig i. Han representerer et forbund

som ønsket Kjærgaard utestengt i ti

år – men uten å lykkes.

– Det er ikke én utøver som har inn-

rømmet noe som helst før de har vært

kjørt helt opp i et hjørne. Det er ingen

som dukker opp når UCI prater om

amnesti, illustrerer Tiedemann Han-

sen.

Skremt av ukulturen
Enkelte utøvere har overfor Antido-

ping Norge fortalt om hvor åpenbart

dopingproblemet var tidlig på 90-

tallet. Det avvises atbruken kun foregikk ilukkede miljøer, slikandre har hevdet.Dag Erik Pedersen(bildet) syklet to seson-
ger i det dopingbefengte PDM-laget

i Nederland. I verdens beste lag opp-

levde han en ukultur han ikke likte.

Dopingbruk var utbredt. Da lagka-

merat Johannes Draaijer døde av

hjertesvikt, mistet Pedersen full-

stendig lysten på å fortsette karrie-

ren.
I 2010 ba NRK-profilen andre nor-

ske sykkelryttere om å fortelle alt

de vet. Selv var han aldri en del av

den nederlandske ukulturen, under-

streker han.– Jeg forstår konklusjonen om at

folk trolig sitter inne med ting de

vet, men selv har jeg fortalt alt, sier

Pedersen til VG.Han ble utestengt i én måned for

Anders K.Christiansen

«Antidoping Norgesitter igjen med etinntrykk av at flereintervjuobjekter vetmer enn de fortellerangående syklister ogpotensielle brudd pådopingbestemmelsene». Sitat fra rapporten

INNRØMMELSEN: Steffen Kjærgaard er den eneste norske proffsyklisten som er kommet med en omfattende dopingtilståelse. Her fra pres

Telefon: 22 00 00 00E-post: sporten@vg.no
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OMFATTENDE RAPPORT:

efedrin-bruk på 80-tallet. Pedersen

hevder han fikk i seg stoffet gjen-

nom helt vanlig medisin som allere-

de var godkjent av UCIs lege.
– Hvorfor står taushetskultu-

ren så sterkt i sykkelsporten?
– Det har vært en oppfatning at jo

mer negativ omtale sporten opple-

ver, jo vanskeligere var det å holde

sirkuset i gang og skaffe sponsorer.

Man forsvarte de flotte glansbildene

utad, men snakket ikke om hvor

beinhardt fokus det var på resulta-

ter, og presset på å prestere. Det har

vært viktig å holde seg inne med de

rette folkene. Snakket man, så var

man ferdig.

Vil forbedre miljøet
I Antidoping Norge har man lært

mye om landeveissykkel de siste åre-

ne. Også gjennom mange samtaler

med Steffen Kjærgaard.

Anders Solheim vil bruke kunnska-

pen til å gi morgendagens syklister et

bedre arbeidsmiljø.– Flere har sagt at doping ikke har

vært noe stort samtaletema, fordi det

ikke var et problem i laget. Vi vil ska-

pe et klima der kommende syklister

kan diskutere doping, og hva som er

akseptabelt – og ikke akseptabelt, sier

han.

E-post:anderskc@vg.no

INFO
sporten !Fakta om prosjektet■ Antidoping Norge har intervjuet 30

personer tilknyttet norsk sykkelsport.
■ Personene er lovet anonymitet i håp
om full åpenhet.■ Gi muligheten til å bidra for en ren

sykkelsport i fremtiden.■ Har ikke hatt til hensikt å drive 
etterforskning mot enkeltpersoner.

ssekonferansen på Ullevaal stadion 23. oktober for to år siden. Generalsekretær Bjørn Sætre (til venstre) og sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen sitter ved hans side. Foto: HELGE MIKALSEN
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DOPING 
I IDRETTEN

IOCs nye president, Thomas Bach.

Antidoping Norge får full støtte for kravene de fremsatte i gårsdagens Aftenposten. – Det er
ille at de ulike særforbundene har forskjellig dopingprosedyrer, mener Johan Kaggestad.

– Et uavhengig organ må 
styre kampen mot doping 
Mette Bugge 
Kjetil Flygind 
Kurt Haugli 
Odd inge aas
 
 
– Det viktigste i dopingkam-
pen er å få på plass et habilt, 
overstatlig organ som styrer 
dopingkampen. Det må ha 
forgreininger til politiet.

Det mener Johan Kaggestad, tidli-
gere trener og velkjent røst for TV2 

under Tour de France. Han synes 
innspillene fra Antidoping Norge 
ved daglig leder Anders Solheim 
og styreleder Valgerd Svarstad 
Haugland, er ærlige og redelige.

Han mener det viktigste frem-
over er at ikke idretten selv skal be-
stemme omfanget av testing. I dag 
er det ofte økonomi, vilje og evne 
som avgjør. Derfor tror han at et 
slikt organ uten bindinger i noen 
retning, er den eneste veien å gå.

Både han og mange andre er for-
skrekket over hvor ulik praksisen 

er. På en konferanse i Madrid for 
få år siden kom det frem at halv-
parten av idrettene ikke hadde tes-
ting utenfor konkurranse.

Politiet må med
– I årenes løp er det altfor man-
ge idrettsledere som har ønsket 
å stikke hodet i sanden og håpe 
at dopingproblemene forsvinner 
av seg selv. Slik var det i friidrett 
under president Nebiolo og i syk-
ling ved tidligere president Hein 
Verbruggen. 

Selv fant han 118 medaljevin-
nere fra EM, OL og VM som var av-
slørt som juksere i perioden 2000 
til 2012. 

Det viser at dopingkampen må 
intensiveres og at flere tiltak må 
på plass.

– I fotball er det vel knapt en test 
utenfor konkurranse, og det sam-
me gjelder tennis. Og til de som 
sier at det ikke finnes spillere som 
doper seg i fotball, minner jeg om 
at spillere på Juventus på slutten 
av 90-tallet systematisk brukte 

EPO. Fotball er en utholdenhets-
idrett.

Dopere vil vinne i OL
Even Wetten, tidligere skøytever-
densmester på 1000 meter og nå 
ekspertkommentator hos NRK, 
sier han ikke tror på et dopingrent 
OL i Sotsji om få uker. 

– Fordi man hele tiden må løpe 
etter doperne. Om det ikke er 
umulig, så er det i hvert fall en 
ekstremt vanskelig kamp. Vi har 
sett at det er blitt rullet opp do-

Londons borgermester Boris 
Johnson (t.v.) og tidligere IOC-
president, Jacques Rogge vif-
ter med det olympiske flagget 
under avslutningsseremonien 
for London-OL i 2012. Snart er 
det klart for vinter-OL i Sotsji, 
men få tror på leker som er 
dopingfrie. Foto: JeFF  
J. Mitchell/Ap/Ntb scANpix

Johan Kaggestad, sykkelkommen-
tator og tidligere trener

Skipresident Erik Røste

Erik Wetten, skøyteekspert og 
tidligere verdensmester

Anders Besseberg, president i Det 
internasjonal skiskytterforbundet

Tore Bøygard, president i Det  
norske skiskytterforbundet
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I Aftenposten i går anmodet 
styreleder Valgerd Svarstad 
Haugland og daglig leder An-
ders Solheim om bedre hold-
ninger til doping hos utøvere 
og ledere. De ba også om at de 
som vet noe, står frem. 

Det er vakkert tenkt. Men de 
og vi vet at flere av medaljevin-
nerne i OL i Sotsji har en do-
pinghistorie å fortelle – hvis de 
hadde vært ærlige.

For doping har eksistert, og 
vil eksistere, så lenge det er ære 
og penger å tjene. Så skrøpelige 
er vi, vi i menneskeslekten.

Nå mener Antidoping Norge 
at en del land og idretter som 
ikke tar dopingproblemet på 
alvor, bør utestenges fra OL. At 
det kommer til å skje, tror nok 
heller ikke de.

Bukk og havre
Derfor legger Haugland og Sol-
heim også inn noen konkrete 
ønsker i sin åtte punkts liste for 
å komme dopingen til livs.

Deres første punkt er at buk-
ken ikke lenger settes til å passe 
havresekken. 

Det er velment og viktig. Pro-
blemet er at idretten alltid har 
stelt med sitt. Altså: Lage re-
glene selv og straffe selv etter 
sine egne straffebestemmelser, 
enten straffen er et rødt kort, 
bøter, poengtrekk, karantener 
eller noe annet.

Nå vil Antidoping Norge en-
ten avlive bukken eller fjerne 
havresekken. Ett av midlene er 
å innlede et tettere samarbeid 
med politiet. «Det er naivt å tro 
at de omfattende dopingnett-
verkene som er avslørt, ikke har 
forgreininger til idretten», skri-
ver de. 

Og det er her det er grunn til 
å ta en tenkepause.

Betenkelig
Hva krever et slikt samarbeid? 
For det første at politiet fin-
ner dette samfunnsproblemet 
stort nok til å prioritere det. 
Men enda viktigere. At idretten 
må implementere samfunnets 
strafferettslige prinsipper.

Politiet kan aldri påta seg å 
forvalte et «privat» regime for 
lovoppfølging og straff av den 
typen idretten holder seg med.

Hvis idretten skal tilpasse seg 
samfunnets øvrige lov- og retts-
system, betyr det også å ivareta 
den samme rettssikkerheten. 

Idrettens hang til å straffe 
idrettsutøvere etter egne re-
gler, ofte med store personlige 
konsekvenser for utøveren, har 
altfor ofte stått i strid med de 
prinsipper for alminnelig retts-
sikkerhet som et demokratisk 
samfunn skal bygge på. 

I den gode saks tjeneste er 
mange av dopingmotstander-
ne så fordømmende og døm-
mende at det er vanskelig å 
følge med for en som ønsker å 
se doping i en større sammen-
heng. 

Idrettens største problem er 
ikke samfunnets største pro-
blem.

Blodprofiler
Mer realistisk er forslaget om at 
hver idrettsutøver i utholden-
hetsidretter som skiskyting, 
langrenn og skøyter skal doku-
mentere sin egen blodprofil. 
WADA har ikke nådd frem med 
dette før, og heller ikke i Sotsji-
OL er dette på plass. Slikt koster, 
men Antidoping ber samtidig 
om større midler til både til 
forskning og dopingjakt.

Igjen – Antidoping Norge skal 
ha ros for at de aldri går lei. 
Men det er som ellers. Slik de 
kriminelle ligger foran et res-
sursgispende politi, vil doperne 
og deres leger og forskere alltid 
vil ha et forsprang på doping-
jegerne. Derfor er det grunn til 
å tro at Antidoping Norge om 
fem år kan skrive en ny kronikk 
om kampen mot doping, og 
innholdet vil være omtrent det 
samme. Men for all del: Det vil 
være feil å gi opp. Det er bedre 
at noen blir tatt enn at ingen 
blir det. Bare man ikke innbil-
ler seg at idretten noen gang 
blir rettferdig.
ola.bernhus@aftenposten.no

Dopingkampen. Ære være Anti
doping Norge, som fortsatt tror  
på det gode i idretten. Det kan  
ikke være lett.

m Nå vil Anti doping 
Norge enten av-

live bukken eller fjerne 
havresekken

Er idretten god?

Kommentar
Ola Bernhus

å Kommentator 

Les 
mer

Tjener grovt.  Lager 
steroider for 15 kroner 
– selger dem for 1000. 
 Se Nyhet, side 4–5

pingsak etter dopingsak, nesten 
uavhengig av idrett, de siste årene, 
og jeg tror ikke den opprydningen 
er ferdig, sier Wetten.

Han er overbevist om at rene ut-
øvere kommer til å bli slått av do-
pede utøvere i Sotsji. 

Ny handlingsplan
Skipresident Erik Røste leder et 
av landets største og mektigste 
særforbund. På Skitinget til vå-
ren skal det behandles og vedtas 
en ny handlingsplan mot doping. 
Selv om norsk skisport ikke har 
opplevd dopingskandaler, skal 
det forebyggende settes enda mer 
fokus på. 

– Vi kan først og fremst påvirke 
internt i Norge. På styremøtet i be-
gynnelsen av februar, vil vi inngå 
en avtale med Antidoping Norge 
som «rent særforbund», forklarer 
Røste.

Han har ikke noen land som 
han mistenker henger etter innen 
skisporten. 

– Jeg har ikke god oversikt i alle 
land, men mitt inntrykk er at FIS 
(Det internasjonale skiforbundet) 
tar antidoping på det sterkeste al-
vor.

Presidenten i Norges Skiskytter-
forbund, Tore Bøygard, er enig i at 

antidopingarbeidet går for sakte. 
– IBU har på mange måter tatt 

antidopingarbeidet på alvor. Men 
når WADA og IOC skal inn i dette så 
tar det tid. Altfor lang tid. 

– To år altfor lite
Skiskyting har vært rammet av 
en del alvorlige dopingsaker. 
Den verste i nyere tid er fra 2009 
da tre russiske løpere ble avslørt 
som juksemakere like før VM. Bøy-
gard er klokkeklar på en ting. Det 
er alt for milde straffer for dem 
som blir tatt for juks. 

– Når en utøver har vært gjen-
nom alle ankeinstanser og er do-
pingdømt, så skal du ut av idret-
ten. To år er altfor lite. De må 
utestenges på livstid, slår Bøygard 
kontant fast. 

Presidenten i Det internasjonale 
skiskytterforbundet, Anders Bes-
seberg, er enig i at det fortsatt er 
for stor forskjell på antidoping-
arbeidet som blir gjort interna-
sjonalt.  Skiskyting innførte blod-
profiler allerede i 1995. 

– Vi har en blodprofil på Bjørn-
dalen helt fra midten av 90-tallet. 
Vi tester kontinuerlig og vi mener 
at vi har et godt antidopingarbeid 
innenfor skiskytingen, sier Bes-
seberg. 

Fakta

Dette er saken
XX Anders Solheim og Valgerd Svar-
stad Haugland, daglig leder og 
styreleder i Antidoping Norge, 
skrev i går innlegget «De rene 
fortjener mer» i Idrettsrøsten i 
Aftenposten. 
XX De mener antidopingarbeidet 
internasjonalt går for tregt, og at 
testregimet som gjennomføres 
i forbindelse med OL i Sotsji 
ikke er egnet for å sikre rene 
vinterleker. 
XX De la frem åtte punkter de me-
ner må prioriteres høyere: uav-
hengige kontrollinstanser, krav 
om biologiske profiler, tetter 
politisamarbeid, styrket hold-
ningsarbeid, stillheten fra dem 
som vet noe må brytes, nasjoner 
som henger etter må hjelpes, 
ressurser til forskning og det må 
settes makt bak kravene. 

tirsdag 16. september 2014
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 åDOPING
METTE BUGGE  

Den tidligere proffsyklis-ten og senere sportssjefen i Norges Cykleforbund kom-mer med nye innrømmelser i forbindelse med holdnings-kampanjen «Ærlig Talt», som Antidoping Norge har i sam-arbeid med Norges Idretts-forbund.

Snart to år etter pressekonferan-sen på Ullevaal stadion, der en sla-gen mann fortalte om sine år med bruk av dopingmidler, skal ytter-ligere et par mørke brikker frem i lyset. På pressekonferansen 23. oktober 2012 fikk Kjærgaard spørs-mål om han hadde prøvd bloddo-ping. Han svarte nei.Det var ikke sant. Han prøvde blodtransfusjon én gang, men ønsket ikke å fortsette.
Mange og lange samtalerKjærgaard, søvnløs i flere uker før nyheten sprakk, klarte ikke å si alt som det var i blitzregnet. Presset var for stort. Han var ikke seg selv. Men det føltes likevel godt å lette på trykket.
– Jeg hadde levd i en tørketrom-mel i flere uker, men jeg var hel og sov faktisk godt den første natten etterpå, sier han.

I «Ærlig Talt» bedyrer vestfoldin-gen at det ikke er noen flere hem-meligheter igjen, for han fortalte umiddelbart etterpå alt til Antido-ping Norges representanter.I mange og lange samtaler, flere av dem fant sted i en idrettshall i Vestfold, var det også represen-tanter fra det amerikanske anti-dopingbyrået (USADA) til stede på deler av samtalene. Der kom det frem at han også hadde sam-arbeidet med Dr. Michele Ferra-ri. Det var legen som ble kalt Dr. Evil, fordi han lurte hver eneste dopingtest, slik det ble beskrevet i boken The Secret Race, som Ty-ler Hamilton ga ut. Hamilton var Kjærgaards og Lance Armstrongs lagkamerat i US Postal Service.
Ingen kjemi– Steffens samarbeid med Ferrari varte over et par måneder og to samtaler: en oppstarts- og en av-slutningssamtale, sier kameraten Per-Espen Løchen.Steffen brukte aldri Ferrari til konsultasjoner som angikk do-ping, kun trening. Som Hamil-ton beskriver i boken, var det en kombinasjon Ferrari var ekspert på. Det var heller ingen god kjemi mellom dem, og de var uenige om veien videre. Ferrari ville at Stef-fen skulle trene i og flytte til var-mere strøk om vinteren, men Stef-fen ville trene hjemme i Norge og 

blant annet gå på ski, sier Løchen til Aftenposten.Han fulgte Kjærgaard som jour-nalist for NTB i store deler av Kjær-gaards karrière. Begge kommer fra Tønsberg, og de ble gode ven-ner. Løchen husker veldig godt at han i 2002, i Kjærgaards hjemby Oudenarde i Belgia, rettet blikket mot proffsyklisten og sa:– Nå har du én sjanse. Enten for-teller du meg sannheten, eller så kommer jeg aldri til å tilgi deg hvis løgnen kommer for en dag. Har du noen gang dopet deg?Steffen Kjærgaard svarte nei.
Livsløgnen– Det er vondt å vite at jeg har holdt gode venner for narr, sier Kjærgaard, som syntes det var kjempeenkelt å lyve i starten. Da nettet snørte seg sammen rundt ham, da spørsmålene ble hyppigere og mer intense, ble det mye verre. Da danske Bjarne Riis sto frem i 2007, vurderte han å for-telle alt, men det skjedde ikke.Kjærgaard dro ut som en god temporytter, med de beste hold-ningene. Det skjedde nemlig ikke noe de to første årene i profflaget TVM, men da han ikke fikk forny-et kontrakt der, men hos danske Chicky World i nivå to, og heller ikke der hang med, begynte han å tenke annerledes.– Jeg kontaktet en lege i Belgia, 

fikk tak i EPO og kortison. Det var relativt enkelt. Løchen hadde ingen grunn til å tro noe vondt om Kjærgaard. Men vendepunktet kom på en syden-tur de to kameratene dro med familiene sine til Kanariøyene i 2012. Igjen var det avisskriverier, Steffen hadde kommet med noen ulne uttalelser om at han hadde brukt sprøyter uten å vite hva inn-holdet var.
– Jeg sa til ham at når du kom-mer hjem, må du gå ut og fortelle 

i klartekst at du aldri har brukt do-ping. Du kan ikke holde på sånn. Det blir sådd tvil om deg. Du må være klarere i budskapet.
Sjokket
Telefonen ringte hjemme hos Løchen en tidlig tirsdagsmorgen, få dager etter ferien. – Jeg fikk sjokk. Steffen gråt flere ganger i løpet av samtalen. Han fortalte sin historie, hvilke stof-fer, når, hvor mye og hvor ofte, sier Løchen, som i dag er Kjærgaards rådgiver.

Kjærgaard har måttet konsen-trere seg om å redde seg selv og familien sin, ta seg av kone og to barn og reparere ekteskap og vennskap. 41-åringen sier han ikke kommer til å la seg intervjue av noen etter dette. Det som skal sies, er sagt i «Ærlig talt».For Antidoping Norge ble Kjær-gaards historie en øyeåpner.– Han har gitt oss større innsikt i hva som foregikk i US Postal og in-ternasjonal sykkelsport, sier Halv-or Byfuglien, leder av kommuni-kasjon- og samfunnsavdelingen i Antidoping Norge.– Steffen har vært veldig snak-kesalig etter pressekonferansen i 2012. Vi synes han har en viktig historie å fortelle. Derfor ønsket vi å ta den inn i «Ærlig Talt»-sam-menheng. Det er en historie verdt å lytte til.  

Han fortalte ikke alt da han ble avslørt som juksemaker. Nå faller de siste skjelettene ut av skapet.

Steffen Kjærgaard er nå student, men tenker hver dag på løgnene han har levd på. I siste nummer av Antidoping Norge-magasinet «Ærlig talt» snakker han om løgnene.  

Foto: MorteN rakke/aNtidopiNg Norge

Profil

Steffen Kjærgaard
XX Født: 24. mai 1973 i TønsbergXX Tidligere sykkelrytter og sports-sjef i Norges Cykleforbund.XX Representerte Norge under sommer-OL i Barcelona i 1992.XX Vant verdenscupen i banesyk-ling i 1993

XX Profesjonell i TVM i 1995, deret-ter Team Chicky World og fra 1999 til 2003 i US Postal. Deltok i Tour de France to ganger. Innrømmet i 2012 å ha dopet seg systematisk med EPO og kortison fra 1998 til 2003.XX Er i dag student og bor med familien på Nøtterøy.

Steffen Kjærgaards siste hemmeligheter:   Prøvde bloddoping   Samarbeidet med dopinglege

60 MENINGER

FREDAG 15. AUGUST 2014

SITUASJONEN i Nord-Irak er

dramatisk forverret på få

dager. Terrorhæren ISIL har

jagd hundretusener av krist-

ne, shabaker og yezidier på

flukt i Shingal-fjellene og på

Nineva-slettene. Tusener er

drept, enda flere er mishand-

let, voldtatt og bortført. 

ISIL arbeider systematisk

for å utslette den mosaikken

av folkegrupper dette om-

rådet har rommet i tusenvis

av år. ISIL har også trengt inn

i Kurdistan og truet den kur-

diske hovedstaden Erbil.

Flystøtte fra USA gjorde det

mulig for kurdiske styrker å

drive ISIL et stykke tilbake. 

Kurdistan trenger hjelp for

å overvinne truselen fra fana-

tikerne ved byporten, og om

mulig hjelpe flyktningene

tilbake til sine hjemsteder.

Det er nødvendig å sende

øyeblikkelig humanitær hjelp

til Kurdistan, som har tatt

imot over en million flykt-

ninger i løpet av få uker. Lo-

kale ressurser strekker ikke

til. 
Vi i Norge må bidra med

humanitær hjelp. Men nød-

hjelp fjerner ikke trusselen fra

ISIL, som er krigsvante, nåde-

løse og godt væpnede. 

GRØNN POLITIKK vil alltid

støtte minoriteter og de un-

dertrykte. Mange grønne

politikere har både i Norge og

andre land støttet det kurdis-

ke folk i lang tid. 

Et mangeårig arbeid for å

sikre kurdernes og andre

gruppers sikkerhet i Nord-

Irak må ikke forspilles. Som

grønne politikere føler vi et

ansvar. Vi er kommet til et

punkt der humanitær hjelp og

vakre ord ikke er tilstrekkelig. 

Skal NATO ha mening, må

alliansen nå gripe inn på

kurdisk side. Vi ser derfor

med glede at USA bidrar med

sitt flyvåpen og med våpen-

leveranser til Kurdistan. 

UTVIKLINGA i Midtøsten

den siste tida viser dessuten

tydelig at de statsgrensene

som europeiske stormakter

trakk gjennom området for

hundre år siden er en viktig

drivkraft bak de krigene som

nå raser i området. 

Vi mener det er nødvendig

å trekke disse grensene på

nytt, slik det allerede skjer i

praksis. Ikke minst anerkjen-

ner vi kurderes rett til å opp-

rette en egen, uavhengig stat.

MDG støtter

Kurdistan 

Gamle vaner er ikke syno-

nymt med god dyrevelferd!

Det er lovpålagt å slippe ut dyra.

@HanneSerine

Tronerud er helt på jordet!

Det er ikke kuene.... 

@SorensenAnne

«Hæh? Skal konebanking

plutselig defineres som

mishandling? Vi har jo drevet

med det i århundrer!»
@forsberg

Greit å vite at @InfoMattil-

synet definerer dyreplageri

som tilfeller hvor dyr dør, må

avlives eller sulter i hjel. 
@MarteMunkeli

Uttalelsene til senior-

rådgiver understreker igjen

hvorfor #Mattilsynet ikke er i

stand til å ha ansvar for dyre-

vern. @SaherS

«Dyreplageri er for oss at

dyr dør eller må avlives

eller sultes i hjel». Er det altså

ikke dyreplageri med mindre

dyret dør? @tind3rella

Ikke bidra til institusjonali-

sert dyreplageri. Spis kjøtt

fra dyr som har hatt det bra!

@vidunderfull

Det er dyreplageri at hun-

der må gå i bånd i flere

måneder. @Kjerstigo

Bra! Da blir det forhåpent-

ligvis litt mindre transport

av dyr som om de er en form for

bagasje. @GoodDogCenter

Digger at det er Mattilsy-

net som lager reglene for

hvordan kjæledyr skal ha det i

Norge. Et hvert lite dyr er et

potensielt måltid :D
@HankvonH

Dyreplageri/tortur bør

straffes med fengselsstraff.

Se på amerikansk lovgivning!

@hekkfjell A

KVITRET

Mattilsynets Ole Herman Tro-

nerud mener NOAH ikke bør

slenge rundt seg med ordet «dy-

replageri» i konflikt om at kuer

ikke slipper ut om sommeren.

Harald Nissen

Jan Vindheim 

Bystyrerepresentanter, MDG

NORSK SKOLE presterer på mid-

delmådig nivå og de virkelig gode

resultatene uteblir. Hva skyldes så

dette? 
Kanskje VM i fotball kan gi oss

et hint. Mange land hadde gode

lag, men baserte seg i stor grad på

enkelte stjernespillere. Årets vin-

ner sto for en kollektiv tilnær-

ming og stilte uten de store stjer-

nene, men med et ekstremt vel-

fungerende lag. Kanskje vi kan

lære noe av det? 

Lærerne har hatt en fri arbeids-

tidsordning, hvor den enkelte i

ekstrem grad har anledning til å

komme og gå som de vil. Dette er

en individuell orientering som

ikke skaper gode organisasjoner.

Når samarbeidskulturen på skole-

ne baseres på frivillighet, blir det

vilkårlig og sårbart. 

Mine elever undervises mel-

lom halv ni og halv tre. Det er en

sekstimersdag. Det er rart å se læ-

rere, som ber om mer tid til hver

elev, forlate arbeidsplassen mens

elevene fortsatt er på skolen. 

Rektorer i hele Norge søker

fleksible ordninger og bedre sko-

leresultater. Mange blir overras-

ket over hvor sterkt lærerne og

Utdanningsforbundet står. Men

også over hvor vanskelig det kan

være å ta opp klanderverdige for-

hold, en sprikende praksis eller

rett og slett dårlig utført arbeid. 

I DISSE DAGER skulle mine læ-

rere kommet tilbake fra ordinær

ferie og et visst antall uker avspa-

sering. Dersom streiken avblåses

skal vi jobbe en håndfull uker før

lærerne igjen skal ha en uke fri. Da

er det høstferie for elevene og

høst-avspasering for lærerne. 

ke enig i det. På ungdomstrinnet

er rettebyrden størst ved store

innleveringer og heldagsprøver. I

de periodene bør lærerne gis rike-

lig tid til retting, og gjerne hjem-

me. Men i de ordinære skoleuke-

ne bør man ha mindre egentid og

mer tid på skolen. 

ARBEIDSTIDSORDNINGEN

som lærerne har hatt fram til i dag

har gjort det praktisk talt umulig å

få skolene til å fungere optimalt

som organisasjoner. 

Det er viktig å understreke at

norske lærerne er gode. En del er

fremragende! 

Jeg protesterer høylytt når det

påstås at dårlige lærerne er grunn-

en til skolenes middelmådige re-

sultater. Det er rektor som har an-

svaret for resultatene! 

Som rektor ser jeg imidlertid en

stor utfordring ved en arbeids-

tidsavtale som i liten grad har tatt

inn over seg organisasjonsaspek-

tet ved skole og utdanning. Er

man fornøyd med en sprikende

praksis og halvgode resultater,

bør man videreføre den ordnin-

gen man har hatt fram til i dag. 

Dersom man forventer mer av

norsk skole, bør partene utarbei-

de en avtale som gjør det lettere å

fungere som et lag. Diskusjonen

er svært viktig og kan ikke bare

handle om lærere, KS og sentrale

politikere. Den bør handle om

hvilke forventninger vi alle har til

norsk skole og hvilke grep vi bør

gjøre for å bedre elevenes lærings-

resultater! 

Samarbeidskultur i skolen 

RART: Det er rart å se lærere, som ber om mer tid til hver elev, forlate arbeidsplassen mens elevene

fortsatt er på skolen, skriver forfatteren. 

Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix

,,Ordningen, som

lærerne har hatt

fram til i dag, har gjort det

umulig å få skolene til å

fungere optimalt.

Et komprimert arbeidsår er

krevende og arbeidsdager opp

mot ni timer er vanlig. Til tross

for dette er lærerne forbløffende

lite tilstede på egen arbeidsplass.

Det skaper en situasjon preget av

manglende kommunikasjon inn-

ad i organisasjonen, med påføl-

gende variabel og sprikende prak-

sis. 
Grunnen til at lærerne må for-

late arbeidsplassen tidlig, sies det,

er retting og at retting er noe man

helst bør gjøre hjemme. Jeg er ik-

Per Øyvind 

Strand 
Rektor, 

Kongseik ungdomsskole

«BRUN, MYE MUSKLER, slank

og atletisk, men ikke bolestor»

oppsummerer mange unge gut-

ters syn på drømmekroppen i

Dagbladet Magasinet. 

Sist helgs reportasje om tre-

ning og kroppspress bør være en

tankevekker for mange. Vi opple-

ver at kroppsfokuset som her teg-

nes er med på å initiere bruk av

dopingmidler. Gjennom vårt ar-

beid på videregående skoler i fem

fylkeskommuner, cirka 400 tre-

ningssentre og hos titusenvis av

idrettsaktive, registrerer vi stadig

oftere at trening ses på som et vir-

kemiddel for «skjønnhet» fremfor

sunnhet. 

Varsellampene bør tennes yt-

terligere når det i følge Kripos ble

gjort 351 beslag av anabole andro-

gene steroider i Norge, i andre

halvår av 2013. Dette represente-

rer en økning på hele 60 prosent

sammenlignet med samme perio-

de året før. 

DEN GODE NYHETEN i dette er

at det er et økt fokus på denne

samfunns- og ungdomsutford-

ringen. Det siste er vi i Antido-

ping Norge glade for. Siden også

dopingbruken ble kriminalisert 1.

juli i fjor er det utvilsomt flere

som engasjerer seg i arbeidet, også

blant politi og blant helseperson-

ell.
Alle handlinger har en konse-

kvens, slik er det også med tre-

ning. Riktig trening og sunt kost-

hold gir et utmerket grunnlag for

en sunn, frisk og sterk kropp. 

Dessverre ser vi at stadig flere

søker snarveier gjennom doping-

midler og andre illegale produk-

ter som finnes lett tilgjengelig på

internett, noe som gjør det enk-

lere å falle for fristelsen. 

VI FORSTÅR AT kroppspresset

kan bli så stort at det kan være

fristende å ta en snarvei for å opp-

nå sine mål. Derfor er det viktig at

både media og den enkelte fort-

setter å være årvåkne for hvilket

press særlig de unge rundt oss ut-

settes for, og hvordan de velger å

håndtere det. Vi må gi dem ballast

til å se verdien av en sunn kropp

fremfor en «visuell» kropp.

Vi er på feil kurs når motivet for

trening er utseende. Som sam-

funn tilrettelegger vi for at tre-

ning skal ha en egenverdi og bidra

til glede og god helse. Dersom be-

grunnelsen for trening som kom-

mer til uttrykk i reportasjen får

bre om seg, risikerer vi en ny ung-

domskultur som er like utford-

rende som inaktivitet. Det vil

kunne gå på folkehelsa løs.

Trening for utseendets skyld er farlig 

Anders 
Solheim
Daglig leder, 

Antidoping Norge
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Helga Tjelta var en av damene fra Norske Kvinners Sanitetsforening i 
Gjesdal som solgte fastelavnsris til inntekt for nærmiljøet.

Hvorfor har vi fastelavnsris?
Maren ege TjoflåT - tekst og foto

maren.tjoflat@gjesdalbuen.no

Sist uke solgte Norske Kvin-
ners Sanitetsforening i Gjes-
dal fastelavnsris. Damene 
vet godt hva fastelavnsrisen 
ble brukt til før.

HøyTid: Fastelavnsriset skulle 
gjøre kvinner, dyr og mark frukt-
bare ved å piske dem med bjørke-
riset. Dette var spesielt kvinner 
som var unge, gifte eller barnløse 
som ble pisket. Bjørk ble brukt 
fordi det var knyttet en overtro, og 

fordi har knopper på den tiden av 
året, som symboliserer liv. Risen 
som ennå ikke hadde fått blader 
hadde masse fruktbarhetskraft i 
seg, og når knoppene kom ble det 
tolket som en spådom på avling 
og vær.

– Tradisjonen stammer fra gam-
melt av. De pisket kvinnene for at 
de skulle bli fruktbare, forteller 
Helga Tjelta.

Hun har vært med i den Norske 
Kvinners Sanitetsforening i Gjesdal 
i over 40 år, i dag står hun og selger 
fastelavnsris. De har laget over 400 
ris som de solgte på Stasjonen. Pen-
gene for risene pleier de å bruke 

for å støtte nærmiljøet, som for 
eksempel musikkorpset, kirken og 
pysisk helsevern.

– Vi lager 25 bunter hver og 
finner bjørkegreiner, sier Tjelta.

I år hjalp kommunen også med 
å samle greiner til Sanitetsforen-
ing i Gjesdal. Ifølge Tjelta brukte 
de rundt 3 timer på å sette på 
fjærene, men før det plukket de 
greinene og sorterte fjærene etter 
farge.

– De like fargene kommer i en 
pose. Derfor må vi sortere dem slik 
at det blir ti forskjellige farger i 
hver bunke, forteller Tjelta.

Hun er fornøyd med salget hit-

Iren Fjeld og Tuva Stølen håper foreldre også kan bidra til å skape et dopingfritt miljø.

Vil skape et  
dopingfritt miljø

Maren ege TjoflåT - tekst og foto
maren.tjoflat@gjesdalbuen.no

Iren Fjeld og Tuva 
Stølen ved Ålgård 
treningssenter og 
Gjesdal kommune 
inviterer til fore-
drag om doping, for 
å komme et steg 
nærmere et doping-
fritt miljø.
doping: – Noen ganger ser folk 
bare gevinsten, og ikke hva doping-
en gjør med kroppen, forteller 
Fjeld.

I mars i fjor inngikk Ålgård 
sport & helsesenter et samarbeid 
med Antidoping Norge, hvor de 
forpliktet seg til å bli et rent senter. 
De ville vise medlemmene sine, 
hvilke holdninger de har til dop-
ing. 

I år har de tatt et steg videre 
mot et rent senter. 19. mars har de 
i samarbeid med Gjesdal kom-
mune, God oppvekst og Antidop-
ing invitert til et foredrag om dop-
ing, slik at de kan informere ung-
dom, foreldre, helsesøster og politi 
om dopingen.

– I Stavanger Aftenblad sto det 
at Antidoping hadde hatt et fore-
drag i Sandnes. Avisen kommen-
terte at ingen av treningssentrene 
kom dit. Jeg tenkte det var dårlig, 
derfor fikk vi lyst til å ta kontakt 
med Gjesdal kommune, God 
oppvekst for å høre om de var inter-
essert i et samarbeid med oss, for-

teller Tuva Stølen.

ForedraG om dopING
På foredraget kommer Morten Hei-
erdal og Einar Koren fra Antidop-
ing Norge. Heierdal har ti års erfar-
ing med anabole steroider, mens 
Koren er rådgiver for folkehelse. 
De skal snakke både om doping 
innenfor og utenfor organisert 
idrett. I tillegg vil de informere om 
hvordan samfunnet har forandret 
seg, og hvordan sosiale medier 
spiller en rolle. De vil også 
informere om hvordan doping 
lages, hvor det kommer fra og 
hvilke bivirkninger og atferdsen-
dringer som følger med.   

– Dopingen er ute i samfunnet, 
ikke bare blant idrettsutøvere, for-
teller Heierdal.

Stølen og Fjeld synes det er vik-
tig at også foreldre lærer seg teg-
nene til doping blant egne barn 

og de nærmeste i familien. Fjeld 
håper derfor at også foreldre kom-
mer til foredraget sammen med 
barna sine for å lære mer om faren 
ved bruk av doping. De håper det 
kan bli en vekker for folk og at de 
forstår alvoret.

– Treningssenteret blir fort den 
store stygge ulven, men det er ikke 
bare på treningssenteret de doper 
seg. En gjennomsnittlig kunde 
trener 3-5 ganger per uke, det er 
derfor viktig at de hjemme også 
har øynene åpne og passer på. Vi 
er ikke med medlemmene våre 24 
timer i døgnet, forteller Fjeld.

opplærING blaNT de aNSaTTe
Ifølge Fjeld har de ansatte på 
Ålgård treningssenter fått mer inn-
blikk i hva doping gjør med folk 
og er mer obs på hva de ser etter. 
Ifølge Stølen er det ikke bare de 
daglige lederne, men også resep-

sjonister og instruktører som har 
fått opplæring av Antidoping 
Norge.

– Det gjør noe med holdningen 
vår. Vi har enda mer fokus på dop-
ing, forteller Fjeld.

Ålgård sport & helsesenter har 
inngått en avtale med Antidoping 
Norge om gjennomføring av dop-
ingkontroll ved tegn til mistanke. 
Hvert medlem må skrive under på 
en kontrakt når de begynner å 
trene på treningssenteret, der de 
har informert om at de er med i 
Antidoping Norge og at de ikke 
tolerer bruk av doping. Trenings-
senteret har mulighet for å ta 
tester av medlemmer, og hvert 
medlem må skrive under på en 
kontrakt før de begynner. I tillegg 
snakker de ansatte på treningssen-
teret med medlemmene om hvilke 
holdninger de har til doping.

til og tror de får solgt alle innen 
dagen er slutt. I fjor solgte de over 
400 ris i Gjesdal. Ifølge Tjelta er det 

alt fra ung til gammel som kjøper 
riset.
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Førsteårselevene ved 

Thor Heyerdahl har 

denne uken fått høre 

om dopingens mørke 

bakside. – Jeg prøver 

å være en motvekt til 

de som vil gi et posi-

tivt bilde av doping-

bruk, sier Morten 

Heierdal.

Torgrim Skogheim

ts@op.no

958 14 530

anabole steroider

 ■ Anabole Androgene 

Steroider er avledet av 

testosteron og virker inn 

på hjerne, lever, ben og 

hårsekker.

 ■ Brukes medisinsk, men mest 

assosiert med dopingbruk, 

som tilfører mellom 10-100x 

mer enn medisinsk dosering. 

Blir som å ta 600 Ibux i 

stedet for 6.

 ■ Steroider omsettes for rundt 

tre milliarder kroner årlig.

Kilde: antidoPing norge

For han vet hva det dreier seg 

om etter selv å ha brukt anabo-

le steroider i ti år.

Han kom seg ut av det og 

sammen med Therese Torger-

sen utgjør de to av Antidoping 

Norges foredragsholdere, som 

blant annet er ut på skolene og 

forteller om dopingkonsekven-

ser.
– Vi vet det er mye fokus på 

kropp blant ungdom, og det 

kommer mye påvirkning fra 

media. Antidoping er ikke bare 

jakten på idrettsutøvere, men 

vi jobber også med å forebygge 

doping som et helse- og sam-

funnsproblem, sier Torgersen.

Hun nevner at sosiale medier 

bidrar til det økte kroppsfoku-

set, og blant lugubre produsen-

ter av preparater er ukritisk 

ungdom en yndet målgruppe.

endret personlighet

Heierdal var en ivrig fotball-

keeper i sin ungdom, som gjer-

ne ville nå nye høyder. Da styr-

ketreningen stagnerte fikk han 

noen «tips» av de store gutta 

ved treningsstudioet. Etter litt 

overtaling satte han den første 

sprøyten med anabole steroi-

der under en pizzakveld med 

en av gutta.

– Det ga en helt vanvittig ef-

fekt, det skal jeg ikke juge om. 

Men det førte også med seg an-

dre ting. Jeg fikk et eksplosivt 

temperament, ble sykelig sjalu 

og empatien forsvant. Det ble 

mange slåsskamper og i trafik-

ken var jeg hissig nok til å følge 

etter biler som kuttet inn foran 

meg, bare for å banke opp sjåfø-

ren, forteller Heierdal.

Kroppene våre produserer et 

sted mellom 5-11mg naturlig te-

stosteron. Heierdal satte sprøy-

ter som inneholdt mellom 250-

300mg anabole androgene ste-

roider, som kan forklares som 

syntetisk testosteron.

Overskuddet av testosteron 

blir omdannet til østrogen og 

en av bivirkningene er at menn 

utvikler pupper. I en video på 

ØP-nett forteller Heierdal hvor-

dan det gikk for han da han 

skulle operere vekk sine.

skremmende

Elev August Holbein sier det 

var skremmende å høre om alle 

bivirkningene, som manne-

puppene.

– Det var interessant å høre 

historien hans, sier Holbein 

som selv ikke opplever mye 

snakk om doping i sin om-

gangskrets.

skremt av dop-

konsekvenser
Preventivt: Antidoping Norge har denne uken vært på Thor Heyerdahl og fortalt førsteårselevene om hva doping gjør med kroppen. 

Særlig Morten Heierdals foredrag om hans egne erfaringer satte dypt inntrykk elevene. 

Foto: torgrim sKogHeim

Ødelagt: Morten Heierdal forteller om ganske grufulle 

konsekvenser av sin omgang med anabole steroider.
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Fotball  Spillerjakt

Jonevret 
finsiktet 
spillere
Stavanger
Viking-treneren overvar fre-
dagens oppgjøret mellom AaB 
og Hobro. 

– Jeg håper å få reist litt mer 
de neste ukene. Det er fortsatt 
noen runder igjen i Skandina-
visk fotball og det hadde vært 
flott å se noen av spillerne vi 
har på blokken, sier Jonevret 
til Aftenbladet. 

Hvilke navn som står på 
blokken eller nøyaktig hvem 
han finsiktet fredag ønsker 
ikke Jonevret å si så mye om. 
Han innrømmer likevel at 
Mads Hvilsom er en spiller 
det var naturlig å se nærmere 
på, men Jonevret tror ikke an-
grepsspilleren blir aktuell for 
Viking. 

Må tenke smart
Hvilsom spiller for Hobro og 
den nyopprykkede klubben 
har overrasket i møtet med 
dansk eliteserie. Hvilsom har 
scoret sju mål på 11 seriekam-
per denne sesongen. 22-årin-
gen har i tillegg 20 mål på 45 
aldersbestemte landskamper 
for Danmark. 

– Jeg ser ingen grunn til å 
flagge at han blir Viking-spil-
ler, for det tror jeg ikke at han 
blir. Det er ikke alltid vi reiser 
for å se på én spiller. Av og til 
reiser vi for å se 22 spillere og 
for å se om noen av dem kan 
være interessante, sier Jonev-
ret. 

Viking-treneren innrøm-
mer at Vikings liste med ak-
tuelle spillere begynner å bli 

lang. Siden det fortsatt ikke 
er klart hva slags økonomis-
ke rammer han har å forholde 
seg til i neste overgangsvindu, 
må klubben se etter spillere i 
alle prisklasser.

– Det er et problem at vi ikke 
vet hvor mye midler vi har til 
rådighet. Slik jeg ser det så er 
det ikke i én bestemt posisjon 
vi har behov for forsterknin-
ger. Vi har behov for en pose 
godt blandet og det kan kom-
me til å koste litt. Vi må tenke 
smart og lete bredt, for vi har 
ikke råd til å bomme på over-
gangsmarkedet, sier Jonevret. 

Liten tid til speiding
I Viking er det sjefsspeider 
Gary Goodchild som har an-
svaret for å ha oversikt over 
hva som rører seg i spillermar-
kedet og Goodchild er ofte på 
reisefot for å se på aktuelle 
spillere.  

Jonevret ser så mange kam-
per som han har anledning til, 
men i høst har det vært dårlig 
med tid til speiding. 

– Etter at Kåre forsvant har 
det blitt vanskeligere å reise 
ut. Jeg må være her så mye 
som mulig, spesielt når det 
går dårlig sportslig. Jeg har 
vært noen turer i Danmark og 
Sverige og det har vært inter-
essante turer, sier Jonevret, 
som var i Sverige senest i star-
ten av oktober der han så to 
kamper – én i Allsvenskan og 
én i Superettan.  

Kurt Arne nilssen
kurt.arne.nilssen@aftenbladet.no

hhI forrige uke var Kjell Jonevret i Danmark for å 
speide på spillere som kan bli aktuelle for Viking. 

Fredag overvar Kjell Jonevret oppgjøret mellom AaB og Hobro. Listen 
over aktuelle spillere er lang, innrømmer svensken.  Foto: Scanpix 

Morten Heierdal ser at boling  
har blitt et hverdagsproblem  
i samfunnet. Nå deler han sine  
arr og erfaringer i håp om at flere 
våkner. Selv lyttet han aldri.  
Nå betaler han prisen.  
Foto: anderS Minge

Antidoping  Holdningskampanjen Ærlig talt

– Stadig flere 
er bekymret
Prosjektleder for Ærlig talt-kam-
panjen, Halvor Byfuglien i Anti-
doping Norge, mener doping-
problemet i det norske samfun-
net er større enn mange er klar 
over.

– Vi får stadig bekymringsmel-
dinger fra politiet, pårørende og 
helsepersonell om doping, noe 
som tyder på at dette er et større 
problem enn mange er klar over. 
Jeg vet ikke om problemet er mer 
utbredt enn tidligere, men det er 
i hvert fall i mye større grad i ferd 
med å komme til overflaten, sier 
Byfuglien.

Sammen med Helsedirekto-
ratet har Antidoping Norge de 
siste årene jobbet med å utvikle 
såkalte «regionale kunnskaps-
nettverk». Disse består av yrkes-
grupper som jobber med risiko-
utsatt ungdom.

– Tilbakemeldingene peker 
tydelig på en økt bekymring og 
mangel på kunnskap om proble-
matikken, sier han.

CAmillA Klovning

– Forbudet  
betyr mye
Siden 1. juli 2013 har kjøp, be-
sittelse og bruk av doping vært 
forbudt i henhold til legemid-
delloven. Før den tid var det 
bare forbudt å importere, pro-
dusere og selge dopingmidler 
til ikke-medisinsk bruk i Nor-
ge. Nå kan kjøp, besittelse og 
bruk av dopingmidler staffes på 
samme måte som besittelse og 
bruk av narkotika.

Halvor Byfuglien i Antido-
ping Norge er glad for at Nor-
ge omsider fikk et forbud som 
også gjelder bruk av doping-
midler.

– Lovforbudet har hjulpet vel-
dig, og bidratt til at stadig flere 
bryr seg. Engasjementet rundt 
dopingproblematikken blir sta-
dig større, mener han.

Morten Heierdal er enig.
– Jeg er veldig positiv til for-

budet. Nettopp det at doping-
bruk ikke var forbudt var ett av 
argumentene selgerne brukte 
overfor meg som tenåring. Det 
var også et argument jeg brukte 
flere ganger overfor mine egne 
foreldre. Jeg tror lista ligger 
høyere for potensielle, nye bru-
kere nå, sier 32-åringen.

CAmillA Klovning
camilla.klovning@aftenbladet.no

”Lovforbudet har hjul-
pet veldig, og bidratt til 
at stadig flere bryr seg. 
Engasjementet rundt  
dopingproblematikken 
blir stadig større.”
Halvor Byfuglien, Antidoping Norge

misbruk, flere voldsdommer, 
psykisk og fysisk terror og av-
rusning. 22. juli i fjor slapp han 
ut av fengsel etter å ha sonet en 
straff for to grove voldsepiso-
der. I ettertid tenker han på all 
smerten han har forårsaket.

– Jeg angrer på veldig man-
ge ting, men det som gjør mest 
vondt er tanken på de uskyldige 
menneskene som har blitt ofre 
for min voldsbruk, og den psy-
kiske påkjenningen jeg har ut-
satt mine nærmeste for. Den to-
tale personlighetsforandringen 
er det mest skremmende ved 
dopingbruken. Jeg ble en helt 
annen på kort tid, sier Heierdal 
til Aftenbladet.

For ni år siden ble han pappa 
til en liten jente, uten at det fikk 
ham til å endre livsførsel. Men 
da den fire år gamle datteren 
en dag tok mot til seg og spurte 
hvorfor pappa alltid var så sint 
på mamma og alle andre, skjed-
de det noe med Morten.

Bekymret for utviklingen
Vendepunktet kom da han en 
tid senere tok seg selv i å leg-
ge opp en stripe kokain på hus-

nøkkelen, midt i arbeidstiden 
på jobb.

– Jeg lurte på hva i all verden 
jeg holdt på med. Så jeg gikk til 
sjefen, la kokainposene på bor-
det og sa; «her er problemet 
mitt». Så la jeg meg inn til av-
rusning, sier Heierdal.

Nå jobber han på heltid for 
Antidoping Norge.

– Jeg er heldig som fortsatt 
står på beina. Mange av dem 
som var i miljøet samtidig som 
meg fungerer ikke i hverdagen. 
Andre har mistet livet. Når vi 
ser hvordan dopingbruk øker i 
alle samfunnslag, er det abso-
lutt grunn til bekymring, sier 
32-åringen, som håper at han 
med dette kan utgjøre en for-
skjell.

– Da jeg selv var bruker fan-
tes det lite troverdig informa-
sjon fra mennesker jeg hadde 
tillit til. Jeg vil belyse baksiden 
av medaljen og få fram alle de 
fæle bivirkningene. De som står 
klar med sin første sprøyte må 
forstå at de risikerer å ødelegge 
livene sine.

CAmillA Klovning
camilla.klovning@aftenbladet.no
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Sammen om kontroLLer: Norge og Russland skal nå starte felles antidopingkontroller i Barents-regionen. Anders Solheim (til venstre) i Antidoping Norge og Igor 

Zagorskij i Det russiske antidopingbyrået er klar for felles front mot doping.  

Foto: amund treLLevik

KIRKENES: Norge og 
Russland øker do-pingsamarbeidet. I Barents-regionen vil 

norske og russiske dopingjegere utføre felles kontroller. Amund Trellevikat@finnmarken.no

Når brytere, fotballspillere og 
friidrettsutøvere samles til 

grensekryssende idrettsarran-
gementer i framtiden, vil det 

kunne dukke opp felles norsk-
russiske dopingjegere.Startet med SotsjiAntidoping Norge skal sammen 

med Det russiske antidoping-
byrået (RUSADA) nå gå i gang 

med felles antidopingarbeid i 

Barents. Siden 2008 har Anti-
doping Norge støttet sine rus-

siske kolleger med å bygge opp 
et effektivt apparat for å fore-

bygge og avsløre doping i idret-
ten, sier Anders Solheim, dag-

lig leder i Antidoping Norge.

– Det bilaterale samarbeidet 
har pågått siden 2008, og star-

tet opprinnelig som en oppkjø-
ring til Sotsji-OL. Vi tar nå dette 

samarbeidet videre og samar-
beidet her i Barents er en vide-

reføring av eksisterende samar-

beidet, sier Solheim til Finn-
marken.

– Finnes en vei uten dop
Denne uken har antidopingby-

råene i Norge, Finland, Sverige, 
Danmark, Island og Russland 

vært samlet i Kirkenes.I Antidoping Norge og Det 
russiske antidopingbyrået øn-

sker man nå å inkludere sven-
ske og finske antidopingbyråer i 

arbeidet i Barents.– Vi kan ikke bekjempe do-
ping ved å kun ta dem som do-

per seg. Vi må arbeide forebyg-
gende og vise at det finnes en 

vei til toppidretten som ikke går 
via doping. Det er utført felles 

kontroller allerede, og vi er 
strålende fornøyd med samar-

beidet, sier Igor Zagorskij, vise-
direktør i RUSADA.Ved å sette like standarder i 

de forskjellige landene vil en 

øke legimiteten til kontrollar-
beidet, mener Solheim og Za-

gorskij.
– I et dopingkontrollperspek-

tiv er det viktig at det arbeidet 
den norske kontrolløren gjør, er 

det samme som den russiske og 
finske. Utøverne blir møtt på 

samme måte og med samme 
verdier og standarder, uansett 

om man er øst eller vest for 
grensa.

– Er det indikasjoner på at 
doping er et problem i denne 

regionen?– Denne regionen er en del av 
både Norge og Russland, og vi 

vet at doping foregår i de to lan-
dene. Så det vil være en veldig 

stor overraskelse dersom do-
ping ikke foregår også her, og 

det ikke er anabole steroider 
også tilgjengelig her.

Norge øker dopingsamarbeidet med Russland
Skal utføre felles dopingkontroller

i mØte: Representanter fra antidopingbyråene i alle de nordiske 

landene, samt Russland, var denne uken samlet i Kirkenes. 

 

Foto: amund treLLevik

Antidoping Norge, Halvor By-
fuglien, til Dagbladet.

Lager rapport
Som fagsjef er Cappelen godt vant
med å kvalitetssjekke antidoping-
arbeid.
Hun gjennomgår nå doku-

menter, prosedyrer, regelverk,
planlegging og gjennomfø-
ring. Alle UCIs rutiner måles
opp mot internasjonal stan-
dard.
Cappelen jobber sammen med

eksperter fra det finske antidop-
ingbyrået, og håper å kunne sende
sin rapport til INADO om noen
uker. Derfra går rapporten videre
til UCI.
– Vi kan ikke uttale oss om de

funnene vi har gjort før eventuelt
UCI går ut med det selv, sier By-
fuglien til Dagbladet.
– Men vi mener det er svært

positivt at UCI nå gjennomgår bå-
de fortid og nåtid. Begge deler er
viktig, sier han.

UCI er midt i en storstilt moder-
niseringsprosess etter at briten
Brian Cookson tok over som pre-
sident etter irske Pat McQuaid i
fjor.
Onsdag opprettet Cookson

en uavhengig kommisjon som
skal etterforske UCIs doping-
problemer de siste åra, og spe-
sielt det faktum at forbundet
selv skal ha dekket over flere
positive dopingtester.

Grundig gransking
Ved siden av granskinga av tidli-
gere problemer, ønsker Cookson å
forsikre seg om at UCIs nåværen-
de antidopingarbeid er tilfreds-
stillende.
Der kommer Antidoping

Norge inn i bildet.
For å gjennomføre granskinga

tok Cookson kontakt med INA-
DO (Institutt for de nasjonale an-
tidopingbyråene), som videre
kontaktet sine norske kolleger.
Resultatet er at Antidoping

Norges fagsjef Anne Cappelen
har gransket UCIs antidoping-
rutiner siden desember.
– Det handler om en gjennom-

gang av UCIs program i dag. Det
er en systemrevisjon som er helt
separat i forhold til det arbeidet
den uavhengige kommisjonen
gjør, sier kommunikasjonsleder i

Kvalitetssjekker
UCIs antidopingarbeid
Før jul fikk Antido-
ping Norge dette
oppdraget: Finn ut
omDet Internasjo-
nale sykkelforbundet
(UCI) er gode nok på
antidopingarbeid.

NORSKHJELP: Her forlater Alberto Contador en dopingkontroll
under Tour de France i sommer. Nå får UCI hjelp av Antidoping
Norge. Foto: Pascal Guyot / AFP / NTB Scanpix

Tekst: Pål Marius Tingve
pmt@dagbladet.no

Vi mener det er svært
positivt at UCI nå
gjennomgår både

fortid og nåtid.
Halvor Byfuglien,

kommunikasjonsleder i Antidoping Norge

ANTIDOPING

Det internasjonale sykkel-
forbundet får norsk hjelp

GRANSKER UCI:Anne Cappe-
len i Antidoping Norge har
gransket UCIs antidopingsruti-
ner.
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tormentormen

ar på plass ved treningsfeltet utenfor Cardiff.

Solskjær har ikke ønsket å snak-
ke med pressen den siste uka,
men klubben holder en presse-
konferanse i morgen der Solskjær
og Magnus Wolff Eikrem er til
stede.
Det er første gang den norske

duoen uttaler seg til pressen etter
at overgangen ble klar onsdag.
Ståle Solbakken tror ikke

Solskjær vil gjøre det til en
vane å hente nordmenn.
– Jeg tror ikke det kommer flere

norske kjøp allerede nå. Eikrem
og Mats Møller Dæhli blir nok de
eneste, sier Solbakken.
Møller Dæhlis overgang ventes

å bli klar innen kort tid. 18-årin-
gen er fortsatt Molde-spiller

PÅ FELTET:
Magnus
Wolff Eik-
rem trente
sammen
med sine
nye lag-
kamerater i
går. Dette er
fra trenings-
feltet rett
utenfor
Cardiff.
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Liverpool (ANB-NTB):
Liverpool-kaptein Ste-
ven Gerrard avslørte
tirsdag at han har gitt
nesten 1 million kroner
til familier som ble
berørt av Hillsborough-
tragedien i 1989.

Antidoping Norge:

Gerrard med
stor donasjon
til Hillsbo-
rough-ofrene

Nannskog gir
seg i TV 2
Oslo (ANB-NTB): TV 2
mister et populært fotball-
fjes etter at Daniel Nann-
skog har bestemt seg for å
slutte i kanalen.

Den tidligere Stabæk-spis-
sen har vært fotballekspert
for TV 2 siden han la opp i
2010.

Han fortsetter i sin rolle i
svenske SVT ved siden av
andre prosjekter hjemme i
Stockholm.

– Det har vært en fantastisk
reise i TV 2 Sporten, og det
er med tungt hjerte jeg forla-
ter et unikt arbeidsmiljø.

Oslo (ANB-NTB): Ver-
densmester Magnus Carl-
sen (23) er mannen å slå
når den ypperste sjakkeli-
ten møtes i Zürich Chess
Challenge.

Carlsen storfavoritt
før stjernemøte

Det mener internasjonal mester
Torstein Bae. Han er redaktør i
Norsk Sjakkblad og var NRKs
sjakkekspert under VM-kampen
mellom Carlsen og indiske Vis-
wanathan Anand i november i
fjor. Det endte med norsk tri-
umf.

Bae har store forventninger til
Carlsen også i Zürich. Der stil-
ler noen av verdens beste sjakk-
spillere. Den internasjonale
storturneringen starter onsdag
og varer en snau uke.

– Det er klart at Magnus er den
store favoritten her, slik som i
alle andre turneringer han spil-
ler. Han har gått fra triumf til
triumf i alle år og er i tillegg
verdensmester. Det blir nok det
partiet de andre ser mest fram
til, men også gruer seg mest til,
sier sjakkeksperten til NTB.

Tidenes felt
Foruten Carlsen, som topper

rankinglisten til Det internasjo-
nale sjakkforbundet (FIDE), er
også verdenstoer Levon Aro-
nian og -treer Hikaru Nakamura
med i Zürich. I tillegg stiller
Fabiano Caruana, Boris Gelfand
og Vishy Anand. 

Startfeltet omtales som tidenes
beste. 

– At det bare er seks spillere
gjør det litt lettere å komme opp
i astronomiske høyder med et
ratingsnitt på over 2800. Det er
vel for første gang. Men arran-
gøren har sine ord i behold. Det
er en historisk turnering med et
enormt felt, forteller Bae.

Aronian nevnes som en mulig
motstander når Carlsen skal for-

svare VM-tittelen sin til høsten.
Hvem nordmannen skal møte,
blir klart først etter kandidattur-
neringen i mars.

Tror på seier
Turneringen i Sveits er Carl-

sens første siden han ble ny ver-
densmester. Bae tror vi vil få se
en selvsikker norsk 23-åring.

– Jeg tror Magnus vil vise den
selvtilliten han har hatt over
lang tid og som kanskje er blitt
enda større som verdensmester.
Han vil dominere, ta føringen
fra start og vinne, spår sjakkek-
sperten.

STORFAVORITT: Magnus Carlsen er mannen å slå når den ypperste sjakkliten møtes i Zürich Chess
Challenge.   Det mener internasjonal mester Torstein Bae. Her ser vi Carlsen fra idrettsgallaen tidli-
gere i måneden.      Foto: Terje Pedersen, ANB

Antidoping Norge er skeptisk til
hvor mye det vil hjelpe i jakten
på juksemakerne.

Sammen med Norges labora-
torium for dopinganalyse arran-
gerte stiftelsen tirsdag et semi-
nar om antidopingarbeidet i for-
kant av Sotsji-OL. 

Totalt skal det gjennomføres
2453 dopingtester i forbindelse
med lekene i Russland. Det er
en økning på 14 prosent fra i
Vancouver i 2010. Andelen tes-
ter utenfor konkurranse er økt
med 57 prosent sammenlignet

med for fire år siden (1269 mot
807).

Større tidsrom
Men det spørs hvor stor effekt

det vil ha med å stoppe dopings-
ynderne. IOKs antidopingpro-
gram settes i gang først torsdag
denne uken. 

– Det er for sent. Det må byg-
ges opp et testregime i et mye
større tidsrom, sier daglig leder
Anders Solheim i Antidoping
Norge.

For dopingjegerne er det vik-
tig med hyppige tester fordi
tidsperioden for å finne spor av
forbudte stoffer ofte er kortva-
rig.

– IOK har begrenset sitt
ansvar i antidopingarbeidet til
under de olympiske leker. I

mellomperiodene har de bidratt
til finansieringen av WADA
(Verdens antidopingbyrå). En
av utfordringene til antidoping-
arbeidet er at antallet WADA-
kontroller vel egentlig er blitt
færre, legger han til.

Biologiske profiler
Likevel sier Solheim det fort-

satt er viktig å teste også i kon-
kurranse. 

– Det finnes stoffer som bare
er forbudt i konkurranse, for
eksempel stimulerende midler.
Derfor er det viktig at det gjø-
res, men den testingen alene vil
ikke bidra til et rent arrange-
ment.

– Skal du ha det, er du nødt til
å følge opp utøverne god tid i
forkant. De analytiske begrens-

ninger vi har i dag, er grunnen
til at vi begynte å lage biologis-
ke profiler. Vi synes det bør
være obligatorisk å ha en slik
profil, som WADA har tilgang
til, for å få stille til start i en
konkurranse som OL, sier Sol-
heim.

OL i Sotsji arrangeres 7. til 23.
februar.

Gerrard har donert 1000
pund (drøyt 10.000 kroner)
for hver av de 96 Liverpool-
supporterne som døde i kata-
strofen, skriver Liverpool
Echo.

Kapteinen har selv familiæ-
re bånd til Hillsborough-
ulykken ettersom fetteren
Jon-Paul Gilhooley var blant
de omkomne.

– Det er noe jeg har hatt
lyst til å gjøre en stund. Jeg
synes timingen er riktig, og
etter å ha snakket med klub-
ben, har jeg bestemt meg for
å gjøre det nå, sier Gerrard til
avisen.

Han har donert pengene til
the Hillsborough Family
Support Group. Stiftelsens
styreleder Margaret Aspinall
hyller gesten.

– Det er en beundringsver-
dig gest av Steven, og vi kan
ikke takke ham nok. Det er
mye penger, og det vil hjelpe
familiene stort gjennom vårt
arbeid, sier hun.

Vond hendelse
Tragedien på Hillsborough

i Sheffield er ansett som den
verste episoden i britisk
idrettshistorie. De 96 ofrene,
alle Liverpool-fans, ble
klemt i hjel etter at for
mange tilskuere ble sluppet
inn på arenaen.

I fjor konkluderte et uav-
hengig utvalg med at 41 av
personene som døde kunne
ha overlevd om de hadde fått
raskere medisinsk hjelp.
Senere i år innledes nye
etterforskninger av tragedien
og politiets håndtering av
situasjonen.

Oslo (ANB-NTB): Den
internasjonale olympiske
komité (IOK) lover et
rekordantall dopingkon-
troller under Sotsji-OL.

– OL-testingen 
starter for sent

STØRRE TIDSROM: Det må
bygges opp et testregime i et
mye større tidsrom, sier daglig
leder Anders Solheim i antido-
ping Norge.     Foto: Nettavisen
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forebyggende Aktiviteter
Antidoping Norge ønsker å være en drivkraft i det 

forebyggende antidopingarbeidet, men er samtidig tydelig 

på at idretten selv må legge til rette for og gjøre en innsats 

for å sette antidoping og verdiarbeid på agendaen. Vi tror 

utvilsomt på at veien å gå er å forankre antidopingarbeidet i 

planverk, det være seg i særforbund, krets eller idrettslag.

Norges idrettsforbunds tiltaksplan mot doping, med 49 

konkrete tiltak, er i så måte et viktig bidrag. Planen ble 

ferdigstilt i 2014 og Antidoping Norge ser fram til å bistå i 

arbeidet med å sette tiltakene ut i live. 

foredrAg ⁄ sAmtAler
Antidoping Norge har et eget foredragsholderkorps som 

holder foredrag for ulike organisasjonsledd i norsk idrett 

og for målgrupper utenfor den organiserte idretten. 

For stiftelsen er det viktig å kunne tilby et attraktivt og 

oppdatert forebyggende program. I løpet av 2014 er det 

foretatt noen endringer for å spisse foredragsholderpro-

grammet. I dette ligger det å sette opp ulike foredragshol-

dere mot spesifikke målgrupper. Vi har i tillegg innført egne 

autorisasjonsprøver, som er tilpasset henholdsvis idretten 

og det som gjøres mot samfunnet for øvrig.

Det ble i løpet av 2014 gjennomført 147 forebyggende tiltak 

i idretten, mot totalt 33 ulike særforbund.113 av tiltakene 

er foredrag for utøvere og klubber. Det er gjennomført 

flest foredrag i fotball, sykkel, ski og fleridrettslag. I tillegg 

har mange av Ærlig talt-arrangementene hatt utøvere og 

idrettsledere som deltakere.

rent sÆrforbund
Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og 

verdiarbeid systematisk på agendaen. Konseptet skal 

sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, 

og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete 

handlinger som nedfelles i en plan. Det legges stor vekt på 

å levere et antidopingprogram som er tilpasset behovene 

det enkelte forbund. Det å bli Rent Særforbund bidrar til 

økt etterspørsel og oppmerksomhet omkring antidoping-

arbeidet på mange nivåer i organisasjonen.

Norges Skiforbund signerte avtale i juni. Studentidretts-

forbundet var klar for signering av avtalen om Rent 

særforbund rett før jul, signering ble foretatt i januar 2015. 

Flere særforbund er godt i gang med prosessen for å bli 

Rent Særforbund, og flere vil forhåpentligvis signere i løpet 

av 2015.

Ved utgangen av 2014 hadde følgende forbund signert Rent 

Særforbund-avtale:

• Norges Styrkeløftforbund

• Norges Fotballforbund 

• Norges Volleyballforbund

• Norges Cykleforbund

• Norges Skiskytterforbund

• Norges Rytterforbund

• Norges Friidrettsforbund

• Norges Skiforbund

• Norges Danseforbund

Rent Særforbund 31/12-14
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rent idrettslAg
Stadig flere idrettskretser og særforbund oppfordrer 

«sine» klubber og lag til å utarbeide en antidopingpolicy 

gjennom å ta i bruk Rent Idrettslag-konseptet. 793 lag var 

ved utgangen av året registrert som Rent Idrettslag, 144 

av disse gjennomførte prosessen i 2014. 68 idrettslag har 

også vært gjennom re-sertifiseringen som det legges opp 

til etter tre år. 

Antidoping Norge har hatt dialog i etterkant med leder av 

de klubbene som har opplevd å få en dopingsak. Utøver 

følges opp særskilt gjennom gangen i dopingsaken, mens 

klubbenes engasjement varierer.  Informasjonsflyten i 

dopingsaker justeres i forbindelse med nytt regelverk. 

Erfaringen viser at bistand til den enkelte klubben må 

tilpasses i hvert tilfelle. 

ren utØver
Dagens Ren Utøver har vært en suksess, på flere måter. 

Med nesten 15.000 brukere nasjonalt og over 60.000 

brukere internasjonalt siden lanseringen i 2009. I 2014 

alene var det 3093 registrerte brukere av programmet, 

hvorav cirka halvparten av disse gjennomførte alle 12 

casene. Vi ser likevel et sterkt behov for å modernisere vårt 

e-læringstilbud, også for å tilpasse det til nytt regelverk 

gjeldende fra 1. januar 2015.

Før vi gikk i gang ble WADAs nye utøverprogram ALPHA 

vurdert. Vi sparret med Utøverkomiteen om hva de mente 

var viktig med et eventuelt nytt program. Tilbakemelding-

en fra utøverne var at det måtte være oppdatert med tanke 

på regelverk, innhold og formspråk og at det måtte fungere 

godt på mobile plattformer. Vi fikk med oss Antidoping 

Danmark i utviklingsarbeidet og det ble inngått en avtale 

med selskapet Transform for å utvikle et  nytt Ren Utøver. 

Et nytt program skal være klart til lansering i våren 2015. 

Det er etablert en egen prosjektgruppe med representanter 

fra Antidoping Norge, Antidoping Danmark og Transform. 

Underveis i prosessen har vi også involvert Utøverkomiteen.

ren skole
Renskole.no ble lansert første gang høsten 2010. Skole-

portalen ble lansert i en ny versjon i 4. kvartal 2014. I den 

nye versjonen er videoer fra Ærlig talt inkludert og un-

dervisningsopplegget er revidert slik at det er oppdatert 

i henhold til læreplaner, og slik at det skal passe inn 

mot flere forskjellige studieretninger. Det er også gjort 

justeringer på programmet slik at det treffer bredere, og 

med et fokus som i sterkere grad handler om doping som 

samfunnsproblem. Samlet har Ren Skole hatt i overkant 

av 1500 brukere i 2014. Finansiering til den nye portalen er 

hentet fra midler fra Helsedirektoratet. 

meldePliktutØvere
Antidoping Norge er opptatt av å lytte til og ha en god dialog 

med topputøverne. Det har vært gjennomført samtaler 

mellom ansatte i Toppidrettsavdelingen og meldepliktutø-

vere og landslag, samt personer i deres støtteapparat, 

i flere idretter i løpet av 2014. Disse samtalene oppleves 

som meget nyttige. 

Antidoping Norge har videre en god dialog med Utøverkomi-

teen. Som nevnt over, er komiteen blant annet brukt som spar-

ringspartner med tanke på utvikling av nytt e-læringsprogram.

• 147 forebyggende tiltak

• Foredrag for 33 ulike særforbund

• 1 nytt Rent Særforbund

• 144 nye Rent Idrettslag 

• 68 idrettslag re-sertifisert som Rent Idrettslag

• 3093 brukere av Ren Utøver

• 1500 brukere av Ren Skole

forebyggende arbeid i idretten
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toPPidretten
Det er gjennomført møter med de fleste nasjonale 

særforbund. Agendaen på disse møtene har vært 

forebyggende tiltak, topputøverlisten og fritaksregler. Sær-

forbundene blir også informert om og forsøkt motivert til å 

bli Rent Særforbund på disse møtene, se over.

bedriftsidretten
Bedriftsidretten har i styremøte vedtatt 

at de vil inngå et samarbeid med 

Antidoping Norge, og starte veien 

mot et Rent Særforbund. Det er 

allerede gjennomført to møter i 

2014 hvor man har drøftet ulike 

tiltak i en handlingsplan. Et 

av tiltakene som er drøftet 

er å utarbeide en infor-

masjonsbrosjyre som 

skal gis ut gratis til 

medlemmer.

idrettskretser
Idrettskretser 

og idrettsråd er en viktig 

samarbeidspart for å nå ut 

med antidopingkunnskap. 

gjennom Ærlig talt oppnådde 

vi i 2013 en svært god dialog 

med en lang rekke idrettskretser 

og -råd. Mange steder i landet har 

denne dialogen blitt videreført i 2014, 

og flere steder har idrettskretser og -råd 

stått som arrangør av foredrag.

medisinsk Personell
Det ble arrangert to seminarer for medisinsk støtteapparat 

i 2014 med henholdsvis 25 deltakere i juni og 25 i desember. 

Seminaret er obligatorisk for leger og fysioterapeuter som 

skal autoriseres som henholdsvis Idrettslege (NIMF) og 

Idrettsfysioterapeut (FFI). I tillegg til leger og fysiotera-

peuter deltar også andre personer som ledere, trenere og 

nyansatte i Antidoping Norge på kurset.

nytt ren utØver
På slutten av 2014 startet 

arbeidet med et nytt Ren 
Utøver. Programmet vil bli 

lansert våren 2015.
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Internasjonalt

4

S
AmArbeid med nAsjonAle Anti- 
doPingbyråer
Antidoping Norge søker samarbeid med andre 

nasjonale særforbund, for å dele kunnskap og 

for å tilegne seg ny kunnskap. Stiftelsen har gjennom årene 

opparbeidet seg en solid posisjon og et bredt kontaktnett 

inn mot andre nasjonale antidopingorganisasjoner. 

russlAnd-sAmArbeid
WADA, Antidoping Norge og Russ- 

lands antidopingbyrå (RUSADA) har 

siden 2009 hatt et samarbeid, der 

Antidoping Norges rolle har vært å bistå med veiledning og 

råd. 2014 var siste år i samarbeidsavtalen. 

I forkant av Sotsji-OL gjennomførte RUSADA og Antidoping 

Norge målrettede kontroller på vegne av WADA. Totalt ble 

det innhentet prøver av 40 utøvere i forkant av lekene. 

I mai ble det avholdt prosjektmøte i Kirkenes med fokus på 

pågående tiltak. Det har vært en god dialog med Utenriks-

departementet som har gitt et godt grunnlag for forståelse 

og fremdrift. Det siste møtet i prosjektet var planlagt 

avholdt i Oslo i desember med et avsluttende «Steering 

group Meeting». 

grunnet påstander om omfattende organisert doping i 

Russland i en tysk TV-dokumentar like før møtet skulle 

finne sted, ble det gjensidig besluttet av partene å utsette 

det siste møtet. 

kinA-sAmArbeid
Antidoping Norge har hatt et 

samarbeid med Kinas antidop-

ingbyrå (CHINADA) som strekker 

seg langt tilbake i tid. 

Samarbeidet med CHINADA er blitt videreført med flere 

møter i løpet av 2014, blant annet i Nanjing i august, der 

styreleder også deltok. Hovedformål med reisen var et 

prosjektmøte med CHINADA og utveksling av erfaring 

under Ungdoms-OL. 

Antidoping Norge deltok også på møter med WADA og 

Kinas visestatsminister Liu Yandong og idrettsminister Liu 

Peng. På begge møter ble det lagt vekt på Norge og Kinas 

innsats for å bistå Kenya med å utvikle et antidopingpro-

gram i tråd med det internasjonale regelverket. 

Prosjektsamarbeidet i Kenya har hatt en positiv utvikling i 2014 

da myndighetene i Kenya informerte om at det er satt av egne 

midler til antidopingarbeidet i landet. CHINADA, Antidoping 

Norge, WADA og Kenyas Minister of Culture, Sports and the 

Arts, Dr. Hassan Wario Arero møttes i Cape Town i oktober 

for å bekrefte sitt engasjement i prosjektet og diskutere den 

videre driften av samarbeidet. Det ble underskrevet en sa-

marbeidsavtale mellom Kenya, WADA, China Anti-Doping 

Agency og Antidoping Norge i januar 2015.

nordisk sAmArbeid
De nordiske landene ser det som nyttig å ha et 

strategisk samarbeid. Samarbeidet reguleres 

gjennom en egen samarbeidsavtale og 

inneholder utveksling av kunnskap og 

felles prosjekter. 

 «Vi skal påvirke  
utvikklingen av det  

internasjonale anti-
dopingarbiedet»

strategiplanen 2012-2015
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internAsjonAl kontAkt
Antidoping Norge har et bredt inter-

nasjonalt kontaktnett. Her bilder fra noen 
av møtene i 2014 – med Russland, Sveits, 

Tyrkia, Kenya, Kina og WADA.



antidoping norge 2014 33

Antidoping Norge var vertskap for årets nordisk samarbeid. 

Både Finland, Sverige og Danmark deltok og flere aspekter 

av et antidoping program ble diskutert. Møtet ble holdt i 

mai i Kirkenes. En ambisjon er å se nærmere på et anti-

dopingsamarbeid i regionen, mellom Russland, Sverige, 

Finland og Sverige. 

Daglig leder deltok på Nordic Sport Meeting i september 

i Bergen som NIF var vertskap for. Antidoping var på 

dagsorden med en presentasjon om «How to implement 

anti-doping strategies in our National Sport Federations 

and Sports Clubs».  

Under testavtalen har Antidoping Norge gjennomført 

22 prøver på vegne av Antidoping Danmark og svenske 

Riksidrottsforbundet.

PArAPlyorgAnisAsjon for nAdoer
Vi har videreført vårt medlemskap i iNADO (Institute for 

National Anti-Doping Organizations), som ble opprettet i 

2012 med Norge som én av stifterne. iNADO ønsker å være 

et felles talerør for de nasjonale antidopingorganisas-

jonene i det internasjonale antidopingarbeidet. Antidoping 

Norge stilte fagsjef Anne Cappelen til iNADOs rådighet i 

forbindelse med en ekstern revisjon av UCIs antidoping-

program. Revisjonen ble sluttført i 2014. I forbindelse med 

et internasjonalt seminar om forebyggende antidopingar-

beid i Lausanne, fikk Antidoping Norge muligheten til å 

presentere Ærlig talt-kampanjen. Vi har videre vært en 

sparringspartner i forhold til iNADOs satsing på sosiale 

medier.

Andre nAsjonAle AntidoPingbyråer
Antidoping Norge har hatt kontakt og møter med flere 

nasjonale antidoping organisasjoner, blant Tyrkia og Brasil, 

med hensikt om å bistå dem til etablere og styrke sitt nasjonale 

antidopingprogram. Tyrkia hadde i 2014 en delegasjon fra 

parlamentet på besøk hos Antidoping Norge for å få kunnskap 

om hvordan antidopingarbeidet er organisert i Norge. 

Flere møter er også blitt holdt møte med andre med tanke 

på utveksling av kunnskap og erfaring, bl.a. med Tyskland, 

Sveits og Storbritannia.  

sAmArbeid med internAsjonAle sÆrforbund
Et nært samarbeid med både internasjonale og nasjonale 

særforbund er avgjørende for å sikre et mest mulig koordinert 

antidopingprogram. Antidoping Norge søker derfor å opprette 

formelle samarbeid med de internasjonale særforbundene 

som vi mener det er hensiktsmessig å samarbeide med. 

Antidoping Norge ledet en uavhengig kvalitetsrevisjon 

av UCIs antidopingprogram og UCIs antidopingstiftelse 

CADF. Revisjonen var initiert gjennom iNADO. Rapporten 

inkluderte 37 anbefalinger, blant annet om domsbehan-

dling i kompliserte dopingsaker. UCI har i ettertid opprettet 

et nytt domsorgan.

Antidoping Norge hadde to møter med CIRC (Cycling 

Independent Reform Commission) for å utveksle 

informasjon og kunnskap rundt doping i sykkelsporten. 

CIRC ble opprettet av UCI for å se nærmere på dopingprob-

lematikken og påstandene som idretten har vært preget av 

de siste årene.  

sAmArbeid med wAdA
Antidoping Norge har en tett og god dialog med Verdens 

antidopingbyrå (WADA). Kulturminister Thorhild Widvey er 

valgt inn som Europas representant i WADAs styre.

WADAs President Sir Craig Reedie og WADAs Chief Operating 

Officer Olivier Niggli besøkte Antidoping Norge i november. 

Målet var for dem å få bedre innsikt i vår virksomhet og 

diskutere relevante internasjonale antidopingtemaer. 



Kulturministeren 
inn i WADA-styre 

NovEMBER: Statsråd Thorhild Widvey ble valgt inn i WADAs Executive 

Committee fra 1. januar 2015 på vegne av de europeiske myndigheter. 

Antidoping Norge har tidligere vært representert i noen av WADAs  

underkomiteer, men dette er første gang Norge er representert i 

WADAs Executive Committee. – Vi er svært glade for valget, forteller 

styreleder i Antidoping Norge, Valgerd Svarstad Haugland. – Slik vi ser 

det, gir det oss en enda bedre mulighet til innflytelse og påvirkning i 

det internasjonale antidopingarbeidet.

Skal bistå IOC fram mot Rio-OL
AUgUSt: Antidoping Norge skal bistå IOC i antidopingarbeidet frem 

mot OL i Rio de Janeiro 2016. – Det at vi blir spurt av IOC viser at de 

mener Norge er blant de ledende i verden på dette feltet, sier daglig 

leder, Anders Solheim. Målet er å bidra til et robust antidoping- 

program før og under 2016-lekene.

Solheim med antidopingverv

JUNi: Anders Solheim ble valgt som leder av kontrollorganet for 

Europarådets antidopingkonvensjon. Europarådets antidoping- 

konvensjon jobber for å redusere bruk av doping innen idretten, og ble 

åpnet for signering 16. september 1989. - Jeg vil jobbe for etablering 

av uavhengige kontroll- og påtaleinstanser som håndterer potensielle 

brudd på dopingbestemmelsene og uavhengige domsorganer som 

behandler dopingsaker i idretten, sier Solheim.

Spesialrådgiver Rune Andersen var tre uker i Sør-Korea 

på Asian games som leder av WADAs Independent 

Observer program.

Antidoping Norge har deltatt på flere internasjonale 

seminarer og møter, bl.a. i Nederland (ICIC), med fokus 

på forståelse av det reviderte internasjonale regelverket. 

Vi deltok også på iNADOs generalforsamling og seminar, 

og WADAs årlige symposium i Lausanne, i tillegg til et 

IADA-møte i Paris sammen med Kulturdepartementet.

Med støtte fra WADA er det bestemt å gjennomføre en 

undersøkelse blant fem veletablerte Europeiske NADOer 

om følgende: «Organizational structures and performance 

measurement of National Anti-Doping Organizations - an 

international comparison». Undersøkelsen gjennomføres 

av to forskere som hører til Potsdam Universitetet i 

Tyskland. Antidoping Norge er ett av fem NADOer som 

er plukket ut for dette pilotprosjektet, sammen med 

Nederland, Østerrike, Tyskland og Storbritannia. 

euroPArådet
Antidoping Norge bistår Kulturdepartementet med 

fagekspertise i Europarådets antidopingarbeid. I mai 

2014 ble daglig leder på vegne av Norge valgt til leder 

av Europarådets Monitoring group. I november holdt 

Europarådet som et ledd i antidopingkonvensjonens 25-

årsmarkering et eget seminar med fokus på hva slags 

bidrag Europarådet har gitt og skal gi til antidopingarbei-

det. Fra norsk side har det blitt fokusert på at Europarådets 

kjerneverdier Human Rights, Democracy and Rule of Law 

også skal sette sitt tydelige preg på antidopingarbeidet. Det 

arbeides derfor med temaer som uavhengige domstoler, 

anbefalinger om å dele informasjon med offentlige organ 

og styrking av tilsynet med etterlevelse av konvensjonen. 
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Det er ingen hemmelighet at antidopingarbeidet har en 
lang vei å gå i en rekke land og internasjonale særforbund. 
Antidoping Norge er opptatt av internasjonalt samarbeid og 
utvikling. Vi tror vi har mye lære av andre, og mye å lære 
bort til andre. Vi ønsker å prioritere vår innsats i betyd-
ningsfulle idrettsnasjoner og i idretter der norske utøvere 
hevder seg.

Norsk idrett har lang tradisjon for å bidra utover landegren-
sene i antidopingarbeidet. Helt siden midt på 1990-tallet 
har vi hatt et samarbeid med Kina. De senere år har det 
også vært et trilateralt samarbeid mellom Russlands 

INTERNASJONALT

SKAL RENE UTØVERE FÅ SOM 
FORTJENT, MÅ KAMPEN MOT 
DOPING DRIVES EFFEKTIVT I ALLE 
IDRETTER OVER HELE VERDEN.
DERFOR ER VI EN PÅDRIVER I DET 
INTERNASJONALE  ANTIDOPING-
ARBEIDET.

Kina: Norge har hatt et 
antidopingsamarbeid med 
Kina siden midt på 1990-tallet.

Russland: Antidoping Norge bisto 
Russlands antidopingbyrå med råd og 
veiledning fram mot OL i Sotsji.

Kenya: Sammen med CHINADA 
(Kinas antidopingbyrå) vil Antidoping Norge bygge 
opp antidopingarbeidet i Kenya. Oppstart i 2015.

antidopingbyrå (RUSADA), Verdens antidopingbyrå (WADA) 
og Antidoping Norge. Vi jobber med å videreutvikle og 
etablere nye internasjonale broer.

Et nordisk samarbeid er sikret i en avtale. Som ledd i det 
nordiske samarbeidet ble det i 2013 etablert en egen enhet 
for oppfølging av biologiske profiler.

Antidoping Norge og norsk idrett har et godt samarbeid 
med WADA, hvor Norge er representert i ulike utvalg og 
komiteer. I samarbeid med WADA har vi også lagt til rette 
for internasjonale seminarer. I 2014 ble kulturminister 
Thorild Widvey stemt inn i WADAs styre på vegne av 
europeiske myndigheter. Samme år fikk Norge et annet 
internasjonalt antidopingverv da Anders Solheim ble valgt 
som leder av kontrollorganet for Europarådets anti-
dopingkonvensjon.

Antidoping Norge har også spilt en sentral rolle i etable-
ringen av en ny sammenslutning for nasjonale anti-
dopingbyråer, iNADO.

ANTIDOPING NORGE ER EN PÅDRIVER I DET
INTERNASJONALE  ANTIDOPINGARBEIDET

Strasbourg: Anders Solheim ble i
2014 valgt som leder av kontrollorganet
for Europarådets antidopingkonvensjon.

Brasil: IOC har bedt Antidoping
Norge om bistand fram mot OL
i Rio de Janeiro i 2016.

Tyrkia: Antidoping Norge skal bidra til 
å utvikle antidopingorganisasjonen i Tyrkia.

Montreal: WADA har base i Montreal, 
Canada. I 2014 ble Thorild Widvey stemt
inn i WADAs styre på vegne av 
europeiske myndigheter.

Fra venstre: 
Anders Solheim, Antidoping Norge
Olivier Niggli, WADA
Sir Craig Reedie, WADA-president
Inge Andersen, NIF
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Januar  

Limburg: Anti-Doping Authority of the Netherlands var 

vertskap for en konferanse om implementering av koden.

Aigle: På vegne av iNADO ledet fagsjef i Antidoping Norge 

en kvalitetsrevisjon av UCIs antidopingprogram og anti-

dopingstiftelse.

Rotterdam: Oppstartsmøte – Intelligence and investigation 

(WADA og nasjonale antidopingbyråer). 

Januar/februar  

Samarbeid mellom RUSADA, WADA og Antidoping Norge  

om testing i forkant av OL i Sotsji.

Nairobi: Møte om samarbeidsprosjekt i Kenya.

Mars 

Besøk av delegasjon fra Tyrkias parlament for å få bedre 

innsikt om organisering av antidopingarbeidet i Norge.

London: UKADs symposium “Tackling Doping in Sport”

London: UKAD var vertskap for et CEO-møte med et utvalg 

av veletablerte NADOer

Lausanne: iNADO - seminar og generalforsamling.  

Vi presenterte ærlig talt-kampanjen. 

Lausanne: WADA-symposium.

Lausanne: Intelligence and investigation møte.

Den Haag: Møte i Europol mellom WADA, UKAD, USADA  

og ADN

Mai  

Strasbourg: Daglig leder deltok sammen med KUD på 

CAHAMA og Monitoring group-møte i regi av Europarådet. 

Anders Solheim valgt som leder for Europarådets kontrol-

lorgan for 2 år.

Stockholm: Til Stockholm for å lære og utveksle erfaring 

med Dopingjouren. Også besøk hos laboratoriet.

Kirkenes: Vertskap for årets nordiske møte.

Kirkenes: NAPMU-møte med Finland, Danmark og 

Sverige.

Kirkenes: RUSADA – prosjektmøte. 

august  

Nanjing: Bilateralt møte med CHINADA.

Nanjing: Møte med WADA og Kinas visestatsminister  

og idrettsminister. 

Den Haag: Møte i Europol, med Jack Robertson (WADA).

september 

Besøk av WADA: Tema: Ungdoms-OL og internasjonalt 

samarbeid.

Magglingen: Inter-institutional Co-operation mellom the 

Council of Europe og EU.

Incheon, Sør-Korea: Spesialrådgiver ledet WADAs 

Independent Observer Program under Asian games.

Lausanne: Møte med CIRC (Cycling Independent Reform 

Commission) for å diskutere antidopingarbeidet i sykkel-

sporten. 

Paris: Møte i regi av Europarådets Legal Expert group for 

å diskutere «data sharing».

oktober  

Kypros: Europarådets møte om hvordan føre tilsyn med 

konvensjonen.

Phoenix: 13th Annual USADA Symposium on Anti-Doping 

Science.

Colorado Springs: Møte med USADA om testing.

Besøk av Antidoping Sveits: Utveksling av informasjon,  

med fokus på forebyggende arbeid.

Cape Town: Møte med Kina, Kenya ved Minister for Idrett, 

kultur og kunst og WADA om samarbeidsprosjekt i Kenya. 

Istanbul: Intelligence and investigation møte.

november  

Strasbourg: CAHAMA og Eruoparådets Monitoring group 

møte.

Besøk av WADA: President Sir Craig Reedie besøkte Norge.

Paris: IADA-møte.

CIRC på besøk i Norge.

desember 

København: Besøk hos Antidoping Danmark for å  

diskutere forebyggingsstrategier knyttet til doping  

som samfunnsproblem.

internasjonal representasjon i 2014 (et utvalg)

!
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F
orsknings- og utviklingsarbeidet har av res-

sursgrunner ikke blitt prioritert de senere 

årene fra Antidoping Norge. Det er noe vi har 

beklaget. Med en betydelig økning av tilskuddet 

for 2014, så vi muligheter til å styrke forskningsarbeidet, 

men vi så samtidig behov for å se etter nye måter å legge 

til rette for antidopingforskning på. 

Fremfor å administrere forskningsporteføljen på egen hånd 

som tidligere, anså vi det ønskelig å inngå et samarbeid 

med en utdanning- og forskningsinstitusjon som kan 

fremme en helhetlig og langsiktig satsning på forsknings-

prosjekter med relevans for antidopingarbeidet.

Antidoping Norge har derfor inngått et samarbeid med 

Norges idrettshøgskole om forskningssamarbeid. Norges 

skiforbund har som første særforbund også bidratt til 

samarbeidet. Antidoping Norge deltar i styringsgruppen 

for samarbeidet. Det er lyst ut midler for 2015 og 2016. Det 

planlegges ny utlysning av midler våren 2015. 

følgende prosjekter har mottatt støtte:

• Norges idrettshøgskole: Samfunnsvitenskapelige og 

humanistiske perspektiver på doping. Hva vet vi og hvilken 

kunnskap trenger vi?

• Universitetet i Oslo: Bruk av kosttilskudd, kosthold og 

risiko for inntak av forbudte stoffer hos norske top-

pidrettsutøvere.

• Norges laboratorium for dopinganalyse: Development of 

comprehensive analysis of peptidic hormones in urine for 

sport doping control.

• Norges idrettshøgskole: Hb-masse måling som deteks-

jonsmassemetode for bloddoping.

• Norges idrettshøgskole: Unge og lovende landeveis-

syklisters forventninger og holdninger til profflivets 

doping- og antidopingrelaterte utfordringer.

brukerundersØkelser og evAlueringer
Vi er opptatt av å få tilbakemeldinger på hvordan vårt 

arbeid stadig kan videreutvikles, samt å se på muligheten 

for å dokumentere effekten av det vi gjør. Det er i løpet 

av året lagt til rette for å initiere brukerundersøkelser og 

evalueringer etter behov. Profesjonell veiledning er innhentet 

i denne prosessen slik at Antidoping Norge kan gjennomføre 

enkle brukerundersøkelser som skal benyttes for å vurdere 

forskjellige aktiviteter og kvaliteten av leveransene. På 

denne bakgrunn er det iverksatt flere brukerundersøkelser, 

herunder evaluering av lokale nettverk i fylkene, bruker-

undersøkelsesprogram av foredrag i felten og statistikk om 

gjennomførte oppdrag i felten.

utvikling Av kontrollArbeidet
Den endelige ferdigstillelsen av den reviderte risiko-

vurderingen ble forsinket på slutten av 2014.

Det har vært dialog om papirløs dopingkontroll i møte 

med representant fra USAs antidopingbyrå (USADA), 

hvor USADAs program ble prøvet ut. Det er vesentlig at et 

slikt program er koblet til ADAMS. USADAs 

program er besluttet overført til ADAMS 

i henhold til WADA.  Dette arbeidet 

er forsinket og forventes 

iverksatt i løpet av 

2015.

«Vi skal søke kunn- 
skap som beskytter 

rene idrettsutøvere»
strategiplanen 2012-2015
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utvikling Av det forebyggende Arbeidet
Det har gjennom året vært fokus på å revidere foredrag-

sholderprogrammet, både innhold i selve programmet og 

rekruttering av nye foredragsholdere. 

Utvikling og drift av Ærlig talt-kampanjen er nærmere 

beskrevet i kapittel 3. Der står det også om utvikling av et 

nytt e-læringsprogram for utøvere.

Spennende forskningssamarbeid 
JUNi: Antidoping Norge inngikk i 2014 et forskningssamarbeid med Norges idrettshøgskole.  

Norges Skiforbund skal gjennom økonomisk støtte forskningssamarbeidet. Målet er at satsingen skal  
fremme en helhetlig og kontinuerlig satsning på forskningsprosjekter med relevans for antidopingarbeidet.  

 
Samarbeidet skal sikre en faglig bredde i forskningsprosjekter som gis økonomisk støtte slik at ulike 
fagtradisjoner, metoder og problemstillinger inkluderes. Eksempelvis vil medisinsk, fysiologisk, sam-

funnsvitenskapelig og juridisk rettet forskning være svært relevant i antidopingarbeidet.
 

– Vi ser frem til utvidet forskningssamarbeid på et viktig samfunnsområde. Våre master- 
og doktorgradsstudenter vil nå, i samarbeid med høgskolens forskere, kunne 

søke om midler til gode forskningsprosjekter, sier rektor ved Norges 
idrettshøgskole, Kari Bø.

 

De første prosjektene fikk innvilget støtte etter 
søknadsfrist i desember 2014.

utvikling Av driftsoPPgAver
Vi deltar i NIFs utredning av nytt IT-system, med sikte på 

overføring til nytt system i 2015.
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Kunnskapssenteret

6



Foto: Morten Rakke



innHold

1. innledning 42

2. politi, toll, kriminalomsorg  43

3. Helse     44

4. Kommunikasjon og informasjon 44

5. Utdanning 46

6. forskning og utvikling 47

7. treningssenter 48

8. Kurs og seminarer 50

9. foredragsvirksomet 50

10. frivillige antidopingnettverk 53

11. lokal mobilisering mot doping 54



antidoping norge 201442

A
ntidoping Norge er en stiftelse opprettet 

i 2003 av Kultur- og Kirkedepartementet 

og Idrettsforbundet. Stiftelsen har som 

hovedformål å bekjempe doping i norsk 

idrett. Det er også gitt åpning for å jobbe mot doping i 

trenings- og ungdomsmiljøer.

Antidoping Norge ser det som vesentlig å se antidoping- 

arbeidet blant norske ungdommer i sammenheng, uav- 

hengig om de er en del av den organiserte idretten eller 

ikke. Det er vår oppfatning at antidopingarbeidet må ha 

et særlig fokus på treningsmiljøer der unge ferdes. Unge 

mennesker bruker dopingmidler som anabole steroider 

primært for å få en «penere» kropp av estetiske grunner, 

større muskler av prestasjonsgrunner, eller for å bli mer 

fryktløs og miste hemninger i forbindelse med voldsbruk. 

I motsetning til andre rusmidler, er ikke rusen i seg selv 

målet ved å bruke dopingmidler, men et virkemiddel for 

å oppnå en mer muskuløs kropp. Dette dreier seg om et 

kroppsbilde og en treningskultur som mangler nødvendige 

korrektiver. Vi tror det er vesentlig å ta hensyn til at doping- 

misbrukerne har andre motiver enn rusmisbrukere når 

forebyggingsstrategier skal utvikles. 

Antidoping Norge har lang erfaring i å bekjempe doping i 

idretten, nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker å dra veksler 

på den erfaring, kunnskap og nettverk som allerede er  

etablert i arbeidet mot doping som samfunnsproblem. Vi 

mener det er nødvendig med en koordinert nasjonal innsats 

for å kunne drive helhetlige tiltak rettet mot ungdoms- 

miljøer og mot yrkesgrupper som møter på doping-

problematikken i sitt daglige virke. Antidoping Norge 

ønsker gjennom sitt nyetablerte Kunnskapssenter å være  

ledende i dette arbeidet. 

Antidoping Norges Kunnskapssenter ble etablert i 2014, 

på bakgrunn av at stiftelsen for første gang fikk et drifts-

tilskudd på tre millioner kroner over statsbudsjettet. Med 

driftstilskuddet, et prosjekttilskudd fra Helsedirektoratet 

til en lokal mobilisering mot doping, fylkeskommunale 

samarbeid og Rent Senter-programmet kunne Antidoping 

Norge på en helt ny måte drive et omfattende og helhetlig 

forebyggende arbeid for et dopingfritt samfunn.

Vårt mål er å redusere de fysiske, psykiske og sosiale konse- 

kvensene hos unge mennesker som følge av dopingbruk, 

Vi ønsker å forhindre at doping ødelegger liv til brukere, 

familie og tilfeldige tredjeparter. Senterets oppgaver er 

hovedsaklig kunnskapshevende og holdningsskapende 

foredragsvirksomhet mot unge og voksne, utvikling og 

formidling av forebyggende antidopingprogrammer, bidra 

til forskning på doping som helse- og samfunnsproblem, 

rådgiving og bistand ved implementering av lokale anti- 

dopingtiltak, koordinering av Lokal mobilisering mot doping 

og utvikling av informasjonsmateriell.

Selve Kunnskapssenteret ble lansert i september 2014,  

og da med en egen prosjektleder for senteret.

Innledning

1
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2.1 Politi og toll
Størst mulig innsikt i nasjonale og internasjonale doping-

trender er viktig for Antidoping Norge, både for å avsløre 

dopingbruk i idretten og for å stå best mulig rustet i kampen 

for et dopingfritt samfunn. I så måte er god dialog med toll 

og politi viktig. Stiftelsen skrev en samarbeidsavtale med 

Toll- og avgiftsdirektoratet i 2012. I 2014 fikk vi på plass en 

avtale med Politidirektoratet. Partene er enige om at det 

må jobbes for å styrke kontakt og utveksling av kunnskap 

og erfaring.

Antidoping Norge har tatt initiativ til å styrke kompetansen 

på antidoping i offentlige kontrolletater. Det har gått ut 

brev til politimestere tilknyttet de fem fylkene hvor Anti- 

doping Norge har et fylkeskommunalt samarbeid. Det er 

gjennomført et slikt spesialseminar rettet mot politimyn-

digheter i ett av fem fylker (Sør-Trøndelag). Det legges opp 

til tilsvarende foredrag i de resterende fire fylkene i 2015.

Antidoping Norge fulgte nøye med på Operasjon gilde- 

saken, som ble rullet opp av politiet i Sør-Trøndelag.  

Medisinsk sjef i Antidoping Norge, Per Wiik Johansen, var 

innkalt som sakkyndig i rettssaken.

Antidoping Norge mottar jevnlig forespørsler fra 

politi som ønsker juridisk bistand i forbindelse 

med dopingsaker og økt kunnskap om doping-

preparater, marked, brukergrupper og helse-

konsekvenser. Etter flere av disse henven-

delsene er det holdt foredrag ved lokale polit-

istasjoner. 

På Manglerud i Oslo er det satt i gang 

et pilotprosjekt mellom politi, trenings- 

sentre i bydelen, skoler og Antidoping 

Norge. Som et ledd i prosjektet er det 

gjennomført foredrag internt for alle  

ansatte ved Manglerud politistasjon. Det er også 

gjennomført stands på lokale treningssentre (SATS/Elixia) 

og foredrag på ungdomsskole og videregående skole. 

Prosjektet er svært godt mottatt av alle involverte.

2.2 kriminAlomsorg
Det er velkjent at bruk av doping er utbredt i kriminelle 

miljøer. I kriminalomsorgen møter vi mange nåværende og 

potensielle brukere. Høsten 2014 besøkte våre foredrags- 

holdere Skien fengsel, Bastøy fengsel og Akershus friom-

sorgskontor. Besøkene inkluderte både samtalegrupper 

og foredrag for ansatte og innsatte. Tilbakemeldingene fra 

ansatte og ikke minst innsatte er at tilbudet oppleves som 

meget attraktivt og nyttig.

2.3 forsvAret
Sammen med Norges idrettsforbund har Antidoping Norge 

gjennom 2013 og 2014 drevet holdningskampanjen Ærlig 

talt. Kampanjen er bygget opp omkring personlige historier 

fra personer som direkte eller indirekte er berørt av doping-  

og antidopingproblematikken. En av styrkene til kampanjen 

har vist seg å være at den kan tilpasses og benyttes mot 

ulike målgrupper. Forsvaret ønsket 

å lage sin versjon av 

Ærlig talt gjennom å 

plukke ut de historiene 

som de mente var rele- 

vante for seg. Det endte 

i en egen Forsvaret-vers-

jon av magasinet Ærlig talt. 

Magasinet hadde et opplag 

på 20 000 eksemplarer og ble 

delt ut på sesjon. Tilsvarende 

laget treningssenterbransjen 

sin versjon. 

Politi, toll, kriminalomsorg
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«Jeg merket ikke at bolingen endret meg»MORTEN HEIERDAL

n MADS KAGGESTAD«Jeg hadde ikke sjans,de syklet altfor fort»
n ANNE KATRINE AAS«Jobber for at de reneskal få som fortjent»  

n EN MORS KAMP«Jeg håper jeg fårsønnen min tilbake»

MAGASINET ER UTGITT I SAMARBEID MED ANTIDOPING NORGE



4.1 nye nettsider
Antidoping Norge har rettet det meste av sin aktivitet mot 

idretten. Det har også gjenspeilet oppbygging av organi- 

sasjonens nettsider. gjennom vår styrkede satsing mot 

doping som samfunnsproblem, så vi også behov for å gjøre 

noe med nettsiden. 

Det ble derfor gjort en 

betydelig oppgradering 

og justering av nettsiden 

antidoping.no i løpet 

av 2014. Det ble blant 

annet utviklet nye 

tjenester og sider for de 

som søkte informasjon 

om dopingmidler og 

3.1 brosjyre til helsePersonell
Det er utviklet en håndbok for helsepersonell med 

informasjon om dopingmidler og forebyggende arbeid.  

Brosjyren ble lansert på Kunnskapssenterets Kick-off- 

seminar i september. Håndboka har blitt distribuert til 

helsepersonell og andre som jobber med ungdom i de 

fem fylkene med samarbeid om Lokal mobilisering mot 

doping. Håndboka er også fritt tilgjengelig i nedlastbar 

bivirkninger for eksempel, gjennom blant annet å utvikle 

et leksikon og å lansere et eget ekspertpanel (se under). 

4.2 eksPertPAnel
Antidoping Norge opplever at stadig flere enkeltpersoner 

tar kontakt med sine bekymringer, det være seg pårørende, 

kjærester eller andre. For å møte etterspørselen har vi 

etablert et nettbasert ekspertpanel som tar i mot og besvarer 

henvendelser fra publikum. Tanken bak ekspertpanelet er 

i første rekke å yte service og drive opplysning innen ulike 

dopingrelaterte fagområder til personer og yrkesgrupper i 

befolkningen som ønsker mer kunnskap om feltet.

Ekspertpanelet består av fagpersoner fra Antidoping 

Norges administrasjon, samt eksterne bidragsytere innen 

fagområdene kosthold/ernæring, medisin og trening. 

Kommunikasjon og informasjon

4

Helse

3

versjon på Antidoping Norges 

nettsider. Brosjyren sendes ut på 

forespørsel. Helsepersonell fra 

forsvar og kriminalomsorg og en 

rekke helsestasjoner er blant 

de som har mottatt brosjyren. 

Totalt er det levert ut ca. 1500 

helsehåndbøker i 2014.
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Panelet består også av en pårørende, samt en tidligere 

dopingmisbruker. Fra oppstart høsten 2014 og ut året har 

vi besvart rundt 40 henvendelser fra publikum. Av per-

sonvernhensyn er ikke alle svarene publisert offentlig på 

Antidoping Norges nettside.

4.3 foredrAgsPAkker
Vi ser hele tiden på hvordan vi kan ha et oppdatert og attrak- 

tivt foredragstilbud for ulike målgrupper. Vi er godt i 

gang med å revidere og standardisere foredragspakkene 

innenfor dette området. Det er viktig for oss at foredragene 

er oppdatert med det siste innen forskning, og at de er best 

mulig tilpasset de målgrupper vi er ute blant. 

Høsten 2014 ble det lansert flere nye foredrag, inkludert 

et utvidet foredrag om kosttilskudd og et foredrag spesielt 

rettet mot politi. Som følge av en utvidet foredragsporte- 

følje er opplæringen av foredragsholderkorpset styrket. Det 

er samtidig foretatt internrevisjon av utvalgte foredrags- 

holdere for å videreutvikle og kvalitetssikre leveransen.  

Arbeidet med å utvikle nye foredragspakker og videreut-

danne egne foredragsholdere vil fortsette i 2015.

4.4 brosjyre om ren trening og kosttilskudd
Vi er i gang med å utvikle en brosjyre med enkle treningsråd, 

grunnleggende forståelse om ernæring, kosttilskudd og 

informasjon om dopingmidler. Brosjyren ferdigstilles i første 

del av 2015. Brosjyren er en del av Kunnskapssenterets fokus 

på å gi befolkningen økt kunnskap om trening, og et fornuftig 

kosthold som sunne alternativer til dopingbruk. Vi tror at 

dette kan bidra til at flere blir i bedre stand til å ta fornuftige 

valg for egen helse.

4.5 brosjyre for ungdom
Vi ser behov for å ha materiell for ulike målgrupper. Vi har 

foreløpig ikke utarbeidet noe materiell direkte tilpasset til 

ungdom, men dette er noe vi vil se nærmere på.

Fem fylkeskommunale samarbeid 
AUgUSt: Med Oppland og Telemark i gang fra høsten 2014 hadde  

Antidoping Norge fem fylkeskommunale samarbeidsprosjekt. Den  

fylkeskommunale modellen ble først prøvd ut i en pilot med Sør-Trønde- 

lag fylkeskommune. Tilbakemeldingene og erfaringene etter det 

toårige prosjektet var så pass gode, at med mindre justeringer ble 

prosjektet videreført under navnet «Lokal mobilisering mot doping». 

Senere kom Vestfold og Hordaland med i tilsvarende samarbeidspros-

jekt og fra høsten 2014 er også Telemark og Oppland i gang. Alle steder 

er det ansatt en fylkesmedarbeider i 40 prosent stilling.

– Alle de fylkeskommunale prosjektene gjør sine lokale tilpasninger, 

men grunntanken er lik og alle steder er informasjons- og forebyggende 

arbeid på den videregående skolen hovedaktiviteten. Vi synes det 

er gledelig at fylkeskommuner ønsker å sette så stekt fokus på anti- 

dopingarbeidet. Vi opplever at alle parter er fornøyd med hvordan det 

fungerer, og har god tro på at vi også vil få med flere fylkeskommuner 

og kommuner etter hvert, sier leder av kommunikasjon- og samfunns- 

avdelingen, Halvor H. Byfuglien.

Kick-off med 200 deltakere

AUgUSt: Rundt 200 deltakere og 20 foredragsholdere deltok på 

seminar da Antidoping Norge lanserte Kunnskapssenteret. Deltakere 

fra treningssenterbransjen, politi, kommune, skole, helsevesen og flere 

andre var samlet til seminaret som ble arrangert Antidoping Norge,  

i samarbeid med Virke Trening. Personlige erfaringer rundt doping og 

solid faglig påfyll sto på programmet, og tilbakemeldingene i etterkant 

var at dette vil man ha mer av.

– Jeg tror de forskjellige instansene har mye å lære av hverandre, og 

da spesielt gjennom erfaringsutvekslinger.  Jeg tror også at vi er tidlig 

i prosessen med å skape et bredt samarbeid, og jeg håper vi fremover 

kan lage gode maler, mellom idretten, treningsbransjen, Antidoping 

Norge og politiet, sier daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim.
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5.1 ren skole
Antidoping Norge har siden 2010 hatt en egen skoleportal. 

På nettsiden www.renskole.no har vi tilbudt et ferdig under- 

visningopplegg, primært rettet mot den videregående  

skolen, med e-læring, presentasjoner og oppgaver.

Høsten 2014 lanserte vi en ny versjon av portalen. I den 

nye versjonen er videoer fra holdningskampanjen Ærlig 

talt inkludert og undervisningsopplegget er revidert slik 

at det er oppdatert i henhold til læreplaner, og slik at det 

skal passe inn mot flere forskjellige studieretninger. Det 

er også gjort justeringer på programmet slik at det treffer 

bredere, og med et fokus som i sterkere grad handler om 

doping som samfunnsproblem. Samlet har 

Ren Skole hatt i overkant av 1500 brukere i 

2014. Programmet benyttes som en del av 

vår fylkeskommunale satsing, men ligger 

åpent tilgjengelig for alle som måtte ønske 

å bruke det.

5.2 ProgrAm mot ungdomsskoler
Det er innledet samtaler med en forfatter om 

utvikling av et holdningsskapende under- 

visningsopplegg mot ungdomsskoler. Dette 

prosjektet vil bli fulgt opp og realisert i 2015. 

Utdanning

5

5.3 utdAnningsmodul
I samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold har det 

vært planlagt å utvikle en utdanningsmodul til bruk på ulike 

utdanningsløp på bachelornivå. En modul til bruk på års- 

enhet idrett/kroppsøving vil bli prioritert først. Høgskolen i 

Buskerud og Vestfold vil ha hovedansvaret for å gjennomføre 

prosjektet, men arbeidet vil være sterkt forankret hos 

Antidoping Norge. De er nedsatt en arbeidsgruppe som vil 

følge opp prosjektet. Forventet oppstart er 1. kvartal 2015.
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og kunnskap om doping og ren trening blant ungdom. 

Datainnsamlingen ble fullført i desember og vil bli 

analysert og bearbeidet første halvår 2015 i samarbeid 

med forskere fra Universitetet i Bergen. Det er et mål 

at datamaterialet resulterer i både 

en vitenskapelig og en populær-

vitenskapelig publikasjon. Avhengig av 

intervensjonens effekt vil prosjektet 

eventuelt videreutvikles og implemen- 

teres på flere skoler i 2015.

6.2 steroideProsjektet
Antidoping Norge har i 2014 

deltatt med en representant i Steroideprosjektets  

ekspertgruppe. gruppen, som koordineres av Oslo  

Universitetssykehus, skal utvikle en veileder for behand- 

ling av steroidemisbrukere. Denne skal distribueres til 

bl.a. fastleger og annet helsepersonell i Norge. gruppen 

har i perioden hatt møter i Bergen, Oslo og Trondheim.  

Arbeidet fortsetter i 2015.

6.3 studieturer
Egne ansatte har også vært på studietur til Antidoping 

Danmark for å utveksle erfaringer og strategier fra arbeidet 

mot doping som samfunnsproblem, og deltatt på en 

konferanse i Sverige for å lære av PRODIS sitt suksessrike 

nasjonale forebyggingsprosjekt 100% Hårdtrening. 

6.1 herkulesProsjektet
Herkules er et primærforebyggende antidopingprogram 

utviklet etter modell fra det amerikanske ATLAS-program-

met . ATLAS (Adolescents Training and Learning to Avoid 

Steroids) var et skolebasert forebyggingsprogam som ble 

gjennomført i USA på slutten av 1990-tallet. 

I programmet gjennomgikk en interven-

sjonsgruppe bestående av unge utøvere 

teoretiske og praktiske økter med fokus 

på kosthold og styrketrening som et 

alternativ til bruk av anabole steroider over 

en 8-ukers periode. Sammenlignet med  

kontrollgruppen viste intervensjonsgruppen 

økt motstand mot bruk av doping etter 

studien var avsluttet.  

gjennom Herkules tilbys ungdom holdningsskapende og 

kunnskapshevende foredrag om trening, ernæring, kropps- 

press og antidopingdoping kombinert med veiledning og 

oppfølging i helsefremmende og dopingfri styrketrening. 

Kvantitative spørreskjema brukes for å kartlegge del- 

takernes kunnskap og holdninger doping og trening før 

og etter studien. Fysiske tester av maksimalstyrke brukes 

for å måle effekt av treningen og fungerer samtidig som et 

motivasjonsverktøy for ren trening. 

Herkules 1 ble lansert som en pilot i 2012 med et utvalg 

unge gutter på to videregående skoler i Oslo, som et sam-

arbeid mellom Antidoping Norge, Norges Styrkeløfterfor-

bund, Norges Idrettshøgskole og Universitetet i Bergen. 

Høsten 2014 ble en revidert og utvidet versjon gjennomført 

ved utvalgte videregående skoler i Vestfold.  

Herkules 2 inkluderte 12 skoleklasser og besto av klasse- 

romsundervisning, fysisk trening, fysisk testing og 

omfattende spørreundersøkelser. Formålet er å kartlegge 

i hvilken grad ulike intervensjoner kan påvirke holdninger  

Forskning og utvikling
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Fysisk aktivitet og trening skal være sunt og ha en helse- 

fremmende effekt. Dopingbruk bryter med dette idealet. Likevel 

kan det ikke legges skjul på at dopingmidler er lett tilgjengelig 

og tas i bruk av personer som tyr til denne snarveien. Utenfor 

idretten har vi grunn til å tro at mange brukere og potensielle 

brukere av anabole steroider og andre dopingmidler trener 

på et treningssenter. Antidoping Norge tilbyr derfor trenings-

sentrene, som tar dopingproblemet på alvor, et forebyggende 

antidopingprogram. gjennom deltakelse i programmet skal 

treningssentre sette antidoping på dagsorden og ta aktive grep 

for å sikre et rent treningsmiljø. 

7.1 AntidoPingProgrAm for trenings- 
sentrene
Programmet er satt sammen av ulike elementer. 

a. E-læringsprogram for ansatte

Kunnskap om psykiske og fysiske bivirkninger ved 

dopingbruk er sentralt for å kunne avsløre brukere. Det er 

også viktig for å kunne gi god og riktig informasjon til de som 

har spørsmål omkring doping. Et mål for dette programmet 

er i størst mulig grad å bevisstgjøre de ansatte, slik at de 

skal kunne videreformidle sunne holdninger og vise en null- 

toleranse til doping i sitt arbeid på sentret.

b. Dopingkontroll 

Dopingkontroll er et kjent og effektivt virkemiddel i doping- 

kampen innenfor idretten. For å åpne denne effekten på 

treningssentrene er det utarbeidet en prosess i tre trinn:

Trinn 1 - Antidopingpolicy

• Alle medlemmer skal presenteres for senterets anti-

dopingpolicy ved innmelding.

• Medlemmet skal akseptere senterets antidopingpolicy 

for å kunne inngå avtale om medlemskap ved senteret.

Trinn 2 - Samtale

• Dersom senteret ser tegn på mulig dopingbruk hos 

et medlem, skal det gjennomføres en samtale med 

medlemmet.

• Opprettholdes mistanken om bruk av doping og doping- 

kontroll er ønsket, skal medlem presenteres for å  

signere på avtale om dopingkontroll.

Trinn 3 - Dopingkontroll

• Eventuelle dopingkontroller vil bli utført av godkjente 

dopingkontrollører fra Antidoping Norge. Antidoping 

Norge har tett kontakt med treningssenteret for at 

kontrollene skal være mest mulig effektive.

c. Informasjonsmateriell og veiledning

Det er utviklet plakater, film og brosjyrer med forebyggende 

budskap til bruk på treningssentrene. Dette materiellet 

plikter sentrene seg til å ta i bruk for å tydelig vise sin null- 

toleranse til bruk av dopingmidler i sine lokaler. 

Det er laget en veileder som beskriver Rent Sent-

er-programmet i detalj. Denne og e-lærings-pro-

grammet får sentrene tilgang til via nettsiden  

www.rentsenter.no som også fungerer som en kommuni-

kasjonskanal fra sentrene og inn til Antidoping Norge. Rent 

Senter programmet er utviklet i samarbeid med Hovedor-

ganisasjonen Virke Trening og treningssenterbransjen.

7.2 gjennomfØrt Aktivitet i 2014
• Veilederen og avtalen mellom Antidoping Norge og 

sentrene er revidert. Det er laget en kortversjon av 

veilederen i et brukervennlig format i form av en 

brosjyre. 

• Det er gjennomført en spørreundersøkelse som 57% 

av totalt 155 mottakerne besvarte. Enkelte mottakere 

representerte flere treningssentre. Undersøkelsen 

Treningssenter
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fortalte at vi må jobbe med at sentrene tar i bruk de 

elementene som ligger inne som en del av antidop-

ingprogrammet. For å sikre kvalitet i bruken av Rent 

Senter-programmet er krav for sertifisering og et 

egenerklæringsskjema for dette utarbeidet. Prosessen 

for sertifisering av alle medlemssentrene er satt i gang 

og vil fortsette i 2015. 

• Det er utviklet et eget Ærlig talt-magasin for tren-

ingsbransjen i samarbeid med Virke Trening. Dette 

magasinet er tilgjengelig på sentre som er del av 

programmet. Videre er det tilpasset og tekstet en Ærlig 

talt-film for bruk på informasjonsskjermer i trenings-

sentrene. Plakater er printet ut i nytt format og gjort 

tilgjengelig for sentrene. 

7.3 nØkkeltAll for rent senter
• Det er registrert 1128 nye brukere til e-læringen.  

Av disse har 978 (86,7%) fullført og fått diplom.

• Det er gjennomført 69 dopingprøver på treningssentre  

i 2014. 11 er positive. Det har også vært 5 nektelser.  

Av de 11 positive prøvene har 4 forhold blitt anmeldt  

til politiet.

• Det er gjennomført 29 forebyggende foredrag med  

Rent Senter som tema

• Innlegg om antidoping på 5 regionale/nasjonale  

samlinger for sentralt ansatte i treningskjedene

• 11 informasjonsstander rettet mot medlemmer  

på sentrene.

• 72 nye senter har signert avtale i 2014 som gir en total 

på 397 treningssentre med avtale om å følge Rent 

Senter-programmet ved utgangen av året.

PlAkAtserie
Noen av plakatene som ble utviklet til bruk på  
treningssentre.

Han bygde en kropp med steroider
Nå må Morten bygge opp hele livet sitt igjen

Trening skal være sunt og helsefremmende. Som Rent Senter samarbeider vi med 
Antidoping Norge for å gi våre medlemmer et dopingfritt miljø. Hjelp oss å bygge opp 
et treningssenter med gode holdninger. SI NEI TIL DOPING.

500x700-plakater.indd   1 17.12.14   15.40

Han ville bare bli sterkere
Kokainet, slaget og fengselsstraffen var aldri en del av planen

Trening skal være sunt og helsefremmende. Som Rent Senter samarbeider vi med 
Antidoping Norge for å gi våre medlemmer et dopingfritt miljø. Hjelp oss å bygge opp 
et treningssenter med gode holdninger. SI NEI TIL DOPING.

500x700-plakater.indd   2 17.12.14   15.40

Hun sloss mot sønnens doping
Nå slipper hun iallfall å måtte kjempe for et dopingforbud

Trening skal være sunt og helsefremmende. Som Rent Senter samarbeider vi med 
Antidoping Norge for å gi våre medlemmer et dopingfritt miljø. Hjelp oss å bygge opp 
et treningssenter med gode holdninger. SI NEI TIL DOPING.

500x700-plakater.indd   4 17.12.14   15.40

Du vil ta grep som gir deg styrke
Med doping risikerer du å miste kontrollen

Trening skal være sunt og helsefremmende. Som Rent Senter samarbeider vi med 
Antidoping Norge for å gi våre medlemmer et dopingfritt miljø. Hjelp oss å bygge opp 
et treningssenter med gode holdninger. SI NEI TIL DOPING.

500x700-plakater.indd   6 17.12.14   15.40

Sunn trening forebygger skader
Med doping skader du ikke bare deg selv, men også familie og venner

Trening skal være sunt og helsefremmende. Som Rent Senter samarbeider vi med 
Antidoping Norge for å gi våre medlemmer et dopingfritt miljø. Hjelp oss å bygge opp 
et treningssenter med gode holdninger. SI NEI TIL DOPING.

500x700-plakater.indd   5 17.12.14   15.40

Du ønsker deg det lille ekstra
Men kviser, håravfall og «kvinnebryster» står nok ikke på ønskelista

Trening skal være sunt og helsefremmende. Som Rent Senter samarbeider vi med 
Antidoping Norge for å gi våre medlemmer et dopingfritt miljø. Hjelp oss å bygge opp 
et treningssenter med gode holdninger. SI NEI TIL DOPING.

500x700-plakater.indd   8 17.12.14   15.40
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Kurs og seminarer

8

8.1 nAsjonAlt komPetAnsehevende seminAr
Med etableringen av Kunnskapssenteret er det besluttet  

å utvikle og arrangere faste antidopingseminar hvert år 

slik at de som ønsker å ta del i arbeidet mot doping kan 

heve sin kunnskap på feltet. Kurset vil være aktuelt for alle 

som ønsker å lære mer om doping som et samfunnsprob-

lem. Under seminaret vil Kunnskapssenterets aktiviteter 

og pågående prosjekter presenteres og tilhørerne vil opp- 

dateres på nyheter og forskning på antidopingfeltet. 

Årets seminar ble arrangert september i anledning 

lanseringen av Kunnskapssenteret. Heldagsseminaret var 

Oppdragsvirksomhet/foredrag

9

åpent for alle, men rettet seg spesielt mot personer fra 

ulike nettverk omkring i landet. Det ble holdt fellesfore-

drag og separate sesjoner skreddersydd for spesielle mål- 

grupper. Det faglige innholdet ble presentert av represen-

tanter fra Antidoping Norge samt av eksterne foredrags- 

holdere fra akademia, politimyndigheter, helsevesen og 

treningssenterbransjen. Eksempler på lokale antidoping-

tiltak hentet fra vårt nettverksarbeid ble presentert i egne 

sesjoner. Virke Trening sto som medarrangør til dette 

seminaret og det var totalt 240 personer fra store deler 

av Norge påmeldt. Årets deltakere kom fra blant annet 

skolevesen, helsestasjoner, psykisk helse, SLT, utekontakt,  

politi, toll, treningssenter og kriminalomsorg. 

Kunnskapssenteret betjener alle henvendelser som gjelder 

forebyggende dopingarbeid i trenings- og ungdomsmiljøer. 

Henvendelsene gjelder bl.a. rådgiving i forbindelse med 

igangsettelse av lokale tiltak og bestilling av Antidoping 

Norge sine foredragsholdere til kunnskapsheving lokalt. 

Det er utført en rekke aktiviteter i kommuner over hele 

landet i 2014. Primære målgrupper for slike oppdrag er 

skoleelever (ungdomsskole og videregående skole), lærere, 

helsepersonell, pårørende, kriminalomsorg, toll og politi. 

De fleste fylker i landet er besøkt i løpet av 2014 (tabell 2).

9.1 Ærlig tAlt
Som en del av Antidoping Norges 10-årsmarkering i 

2013, ble det lansert en nytenkende, holdningsskapende 

kampanje bestående av seks personlige historier som 

på ulik måte var påvirket av dopingproblematikken. 

Kampanjen fikk navnet Ærlig talt. Historiene, som ble 

formidlet gjennom video, bilder og tekst, gikk landet rundt 

og fikk svært gode tilbakemeldinger. Kampanjen har bidratt 

til betydelig økt medieoppmerksomhet og bevissthet rundt 

dopingproblematikken. I 2014 ble kampanjen utvidet med 

ytterligere fire case. 
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Flere av de personlige historiene fra Ærlig talt har en vink- 

ling mot doping som samfunnsproblem. Disse inkluderer  

én mannlig og én kvinnelig tidligere bruker av anabole 

steroider, og en pårørende til tidligere bruker av anabole 

steroider. Historiene gir et usminket inntrykk av den 

kortvarige oppturen som kan oppleves som følge av dop-

ingmisbruk og de fysiske, psykiske og sosiale bivirknin-

gene som oppsto etter en tids bruk. 

Det har blitt gjennomført 54 Ærlig talt-arrangementer mot 

samfunnet i 2014 med totalt 10.150 tilhørere. Av disse utgjør 

arrangementer i fylkeskommuner med samarbeid om 

Lokal mobilisering mot doping totalt 2815 tilhørere fordelt 

på 13 arrangementer. Tilhørerne på disse arrangementene 

inkluderer skoleelever på ungdoms- og videregående 

skole, studenter på høyere utdanning, lærere, helseper-

sonell, kommunalt ansatte, kriminalomsorg, toll og politi. 

9.2 tilbAkemeldinger frA tilhØrere
Vi opplever at foredragene som holdes berører og enga- 

sjerer. Dette resulterer ofte i diskusjon og mange spørsmål 

i etterkant av et arrangement. Ofte er det personer som 

selv er berørt av dopingen som tar kontakt for å spørre 

om ting. Dette kan være brukerne selv, de som ønsker 

å begynne å bruke, de som har brukt, pårørende eller 

fagpersoner som jobber med brukere og pårørende. Ofte 

mottar vi også personlige henvendelser på e-post, sms 

eller sosiale medier i etterkant av et besøk. Ærlig talt-fore-

dragene alene har generert over 500 henvendelser fra 

brukere eller andre berørte. Majoriteten av henvendelsene 

kommer fra personer i aldersgruppen 14–25 år, men alle 

aldersgrupper er representert.

Et utdrag av tilbakemeldinger under eller etter foredrag er 

gjengitt under.

• Kvinne gråter under foredraget. Etter foredraget forteller 

hun i plenum om sin yngre bror som sitter i fengsel for 

vold og bruker steroider. Hun så mange likhetstrekk fra 

Morten sin historie og er redd for om det vil ødelegge han 

og familien.

• Tenåringsgutt, fotballspiller. Forteller at hans far også 

spilte fotball, og lever ut sin egen drøm gjennom sønnen. 

Faren gjør nå alt for at sønnen skal bli god. Hans største 

utfordring på banen er fysikken. Han har derfor vurdert å 

bruke steroider for at faren skal bli stolt av ham.

• Tenåringsgutt forteller at han trener sammen med sin  

eldre bror. Broren og kameratene har begynt med steroider 

og han forteller at det er kjipt å trene sammen med dem  

når han selv ikke utvikler seg like fort. Han ser også at de  

fylke steder 
besøkt byer og kommuner målgrupper

Østfold 3 Moss, Fredrikstad, Sarpsborg VgS, lærere, politi, helse, treningssentre

Akershus 4 Asker, Lørenskog, Risum VgS, ungdomsskole, politi, kriminalomsorg

Oslo 1 Flere bydeler i Oslo kommune Politi, SLT, lærere

Hedmark - - -

Buskerud 2 Drammen, Hønefoss Kommune, politi, SLT, skole, treningssenter

Aust-Agder 1 Froland Kommune, treningssenter

Vest-Agder - - -

Rogaland 5 Haugesund, gjesdal, Stavanger, Tysvær, Sandnes VgS, kommune, SLT, helse, politi, treningssenter

Sogn og Fjordane - - -

Møre og Romsdal 2 Eide, Molde Kommune, politi, treningssenter

Nord-Trøndelag 1 Namsos VgS, lærere, politi, SLT

Nordland - - -

Troms 2 Tromsø, Bardufoss Kommune, SLT, forsvar

Finnmark 1 Alta VgS, kommune, treningssenter 

sum 22

tAbell 1 
Enkeltstående foredrag i fylker som ikke er 

involvert i Lokal mobilisering mot doping. 
Merk at det i noen byer og kommuner har 

vært flere enn et foredrag.
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Prosjektleder
Fredrik Lauritzen ble prosjektleder for det nystartede 

Kunnskapssenteret høsten 2014.

 

 

 

 

 

 

 

er mer selvsikre og har blitt mer populære hos jentene. 

Han står lenge og prøver å finne unnskyldninger for å 

bare ta litt. Etter hvert skjønner han alvoret og tar meg i 

hånden og takker for at vi har fått opp øynene hans. Han 

er nå mer bekymret for sin bror. Vi utveksler kontaktinfo 

og holder kontakten. Det siste vi hørte fra han er at broren 

har problemer på skolen og med kjæresten sin på grunn 

av sinne. Han har selv avstått fra å bruke.

• Ung kvinne med liten datter i foreldreomsorgstvist med 

barnefar som bruker steroider og er og har vært voldelig 

med henne. Politi og barnevern er involvert, men hun 

er frustrert over sakstid og det hun opplever som lav 

kompetanse hos fagpersoner. Føler seg alene i dette  

og vet ikke hvor hun kan henvende seg. Vi utveksler 

kontaktinfo og hjelper henne med å 

komme i kontakt med nyopprettet 

tjeneste for pårørende ved 

sykehus.

• Gutt  slutten av tenåra, 

syklist, forteller at 

han er høy og slank. 

Ønsker å begynne 

med steroider for 

å henge med i 

idrett, på jobb 

som lærling og for  

å bli mer populær hos jentene. Mange og lange 

samtaler gjennom flere måneder. Har ennå ikke brukt, 

men er langt nede og vurderer stadig.

• Mor, med sønn i slutte av tenåra, som bruker steroider. 

Vurderer å kaste ham ut på grunn av oppførselen sin.  

Vil ikke kontakte politiet, men frykter samtidig for sin  

egen sikkerhet. Setter henne i kontakt med sykehus.

• Tenåringsgutt, forteller at han bruker Trenbolone.  

Forteller om problemer hjemme og med kjæresten.  

Ønsker å slutte, men synes det er vanskelig på grunn  

av miljøet han er i. Oppfordrer han til å være ærlig med  

foreldre og kjæreste og søke behandling. Setter han i 

kontakt med sykehus. Er nå til behandling.

• Tenåringsgutt. Brukt flere ulike preparater, ønsker nå å 

slutte på grunn av bivirkninger. Har vært til fastlege og 

fikk utskrevet lykkepiller. Ble verre av dette og vurderer å 

ta livet sitt fordi han tror det er han og ikke bivirkningene 

som gjør han sånn. Setter han i kontakt med sykehus.  

Er nå til behandling og vært dopfri i ni måneder.  

På bedringens vei.

godt oPPmØte
Over 12 000 elever har vært på anti- 

dopingforedrag som del av våre  
fylkeskommunale samarbeid i 2014.
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Det er i løpet av året gjennomført nettverksrelaterte aktiviteter 

i Haugesund, Stavanger, Trondheim, grenland, Follo, 

Sandnes og Tromsø. Disse aktivitetene er ikke medregnet 

i tabell 2. Flere av samlingene har vært større fagdager 

hvor lokale ressurspersoner fra skolehelsetjeneste, fast- 

legekontorer, barnevern, kriminalitetsforebyggende tiltak, 

politi, skole og treningssentre har møttes for å utveksle 

erfaringer relatert til kroppspress og dopingbruk blant 

ungdom, samtidig som Antidoping Norge har gitt faglig påfyll  

i form av diskusjoner og presentasjoner.

Det ble i 2014 besluttet å avskaffe særskilt oppfølging av de 

frivillige antidopingnettverkene i den formen de eksisterte. 

Noen av nettverkene har vært forløper til formelle fylkes-

kommunale samarbeid, mens det i andre nettverk har vært 

krevende å opprettholde et tilfredsstillende aktivitetsnivå. 

Erfaringen er at ressurser til lokalt antidopingarbeid gir 

større utbytte ved å inngå formelle samarbeidsavtaler med 

kommuner og fylker (les: Lokal mobilisering mot doping), 

fremfor å drifte løse nettverk. En viktig årsak til suksessen 

i formelle samarbeid fremfor løse nettverk skyldes at  

Antidoping Norge delfinansierer en prosjektmedarbeider-

stilling i de fylkeskommunale prosjektene. Denne personen 

har sin kontorplass i sitt respektive fylke hvor han/hun 

koordinerer den forebyggende innsatsen. 

Kontaktpersoner fra «gamle» frivillige nettverk og en-

keltstående lokale aktiviteter vil fra 2015 følges opp og 

koordineres gjennom Antidoping Norges Kunnskapssenter. 

I dialog med Helsedirektoratet ble det besluttet å gjennom- 

føre en omfattende annonsekampanje for å informere om 

Kunnskapssenterets tjenester og funksjon. Annonsene 

ble satt inn i aviser, pappirannonser og webannonser, i  

regioner hvor det tidligere hadde eksistert frivillige anti-

dopingnettverk. Utgangspunktet for annonsene, på papir 

og nett, var samfunnshistoriene fra Ærlig talt. Annonsene 

var på trykk i følgende åtte aviser (tre innrykk i hver av 

avisene + webannonsering): Aftenposten, Stavanger 

Aftenblad, Fædrelandsvennen, Nordlys, Haugesunds Avis, 

Østlandets Blad, Firdaposten og Hallingdølen. Samlet har 

disse åtte avisene 978.000 lesere på papir og 1.077.000  

lesere på sine nettaviser (ifølge TNS Gallup/2014).

ANTIDOPING NORGES KUNNSKAPSSENTER: Antidoping
Norge har siden etableringen i 2003 hatt et omfattende arbeid
for å beskytte en ren idrett. I senere år har organisasjonen også 
jobbet med å heve kunnskapen om doping hos lokale ressurs-
personer som lærere, politi og ansatte på treningssentre.

I 2014 fikk vi for første gang støtte over statsbudsjettet for å utvide 
innsatsen i samfunnet. Vårt kunnskapssenter har bl.a. et ekspert-
panel på nett og nytt informasjonsmateriell. Vi har også foredrags-
holdere som dekker hele landet for å spre kunnskap om helse-
konsekvenser av doping og arbeidet for et sunt treningsmiljø.

Nå slipper hun i hvert fall å måtte
kjempe for et dopingforbud 

HUN SLOSS
MOT SØNNENS
DOPINGBRUK

DENNE ANNONSEKAMPANJEN GJENNOMFØRES MED STØTTE FRA HELSEDIREKTORATET. 

Morens historie er hentet 
fra holdningskampanjen 
«Ærlig talt», et samarbeid 
med NIF og Norsk Tipping. 
Les alle historiene og se 
filmene på renidrett.no.

ÆRLIG TALT
EN MORS HISTORIE

TLF: 09765   |   POST@ANTIDOPING.NO   |   SE MER: ANTIDOPING.NO/KUNNSKAPSSENTERET

ANTIDOPING NORGES KUNNSKAPSSENTER: Antidoping
Norge har siden etableringen i 2003 hatt et omfattende arbeid
for å beskytte en ren idrett. I senere år har organisasjonen også 
jobbet med å heve kunnskapen om doping hos lokale ressurs-
personer som lærere, politi og ansatte på treningssentre.

I 2014 fikk vi for første gang støtte over statsbudsjettet for å utvide 
innsatsen i samfunnet. Vårt kunnskapssenter har bl.a. et ekspert-
panel på nett og nytt informasjonsmateriell. Vi har også foredrags-
holdere som dekker hele landet for å spre kunnskap om helse-
konsekvenser av doping og arbeidet for et sunt treningsmiljø.

TLF: 09765   |   POST@ANTIDOPING.NO   |   SE MER: ANTIDOPING.NO/KUNNSKAPSSENTERET

I ettertid har Morten brukt kreftene
på å bygge opp livet sitt igjen

HAN BYGDE
EN KROPP MED
DOPINGMIDLER

DENNE ANNONSEKAMPANJEN GJENNOMFØRES MED STØTTE FRA HELSEDIREKTORATET. 

Mortens historie er hentet 
fra holdningskampanjen 
«Ærlig talt», et samarbeid 
med NIF og Norsk Tipping. 
Les alle historiene og se 
filmene på renidrett.no.

ÆRLIG TALT
MORTEN HEIERDAL

ANTIDOPING NORGES KUNNSKAPSSENTER: Antidoping
Norge har siden etableringen i 2003 hatt et omfattende arbeid
for å beskytte en ren idrett. I senere år har organisasjonen også 
jobbet med å heve kunnskapen om doping hos lokale ressurs-
personer som lærere, politi og ansatte på treningssentre.

I 2014 fikk vi for første gang støtte over statsbudsjettet for å utvide 
innsatsen i samfunnet. Vårt kunnskapssenter har bl.a. et ekspert-
panel på nett og nytt informasjonsmateriell. Vi har også foredrags-
holdere som dekker hele landet for å spre kunnskap om helse-
konsekvenser av doping og arbeidet for et sunt treningsmiljø.

Så langt har det kostet henne
ti år med bivirkninger

HUN VIET
ETT ÅR AV LIVET
TIL STEROIDER

DENNE ANNONSEKAMPANJEN GJENNOMFØRES MED STØTTE FRA HELSEDIREKTORATET. 

Sarahs historie er hentet 
fra holdningskampanjen 
«Ærlig talt», et samarbeid 
med NIF og Norsk Tipping. 
Les alle historiene og se 
filmene på renidrett.no.

ÆRLIG TALT
SARAHS HISTORIE

TLF: 09765   |   POST@ANTIDOPING.NO   |   SE MER: ANTIDOPING.NO/KUNNSKAPSSENTERET

AnnonsekAmPAnje
Eksempler på annonsene 
som blev publisert i en 
rekke norske aviser, både på 
papir og nett, i november og 
desember 2014.
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tAbell 2
Oversikt over antall besøkte videregående skoler og 
totalt antall tilhørere fra fylker med samarbeidsprosjekt 
om Lokal mobilisering mot doping.

fylke Antall videregående 
skoler besøkt

Antall til-
hørere

Oppland 3 60

Hordaland 13 5100

Sør-Trøndelag 16 4500

Telemark 3 400

Vestfold 18 2150

sum 53 12210

gjennom en felles mobilisering mot doping kan kommuner og 

fylkeskommuner i samarbeid med Antidoping Norge sette 

fokus på dagens kroppsidealer med tilhørende doping- 

bruk og arbeide for helhetlige og koordinerte løsninger på 

tvers av samfunnssektorer. gjennom prosjektmidler fra 

Helsedirektoratet og gjennom egne midler delfinansierer 

Antidoping Norge en lokal prosjektstilling som koordinerer 

antidopingarbeidet lokalt i kommunen/fylkeskommunen. 

Prosjektene bygger på helhetlige planer med virkemidler 

som involverer idretten, videregående skole, ungdomsskole, 

folkehelsekoordinatorer, treningssenterbransjen, toll- 

og politimyndighetene, pårørende og helsevesenet. 

Formålet med Lokal mobilisering mot doping er å gi unge 

mennesker i landet tilstrekkelig kunnskap og informasjon 

til å avstå fra dopingbruk og bygge opp under en tydelig 

nulltoleranse i sine lokalmiljøer, det være seg innen idrett 

eller i samfunnet for øvrig. På denne måten ønsker vi å 

redusere de fysiske, psykiske og sosiale konsekvensene 

hos unge mennesker som følge av dopingbruk. Vi ønsker 

å forhindre at doping ødelegger liv til brukere, familie 

og tilfeldige tredjeparter. Den andre halvdelen av hvert 

prosjekt finansieres gjennom kommunen/fylkeskommun-

ens egne midler.

 

Det er inngått samarbeidsavtale med 2 nye fylkeskom-

muner i 2014 (Telemark og Oppland). I begge fylkene er det 

ansatt en prosjektmedarbeider i 40 % stilling. Prosjekt- 

medarbeideren har ansvaret for å planlegge og gjennom- 

føre tiltak i hvert fylke. 

Prosjektet i Telemark er knyttet opp mot et større rusfore-

byggende prosjekt som fylkeskommunen skal gjennomføre. 

I Oppland knyttes prosjektet opp mot Ungdoms-OL som 

skal arrangeres i 2016, hvor aktiviteter rettet mot videre- 

gående skoler inngår. Ved utgangen av 2014 var det  

totalt fem pågående fylkeskommunale samarbeid om Lokal  

mobilisering mot doping. Alle fylkene arrangerte en åpen 

tverrfaglig fagdag på slutten av året. Det var i gjennomsnitt 

150 deltakere på hver fagdag. Tema for fagdagene var 

relatert til kroppspress, doping, rollemodeller og bruk av 

kosttilskudd. 

Det har vært stor aktivitet i de fylkeskommunale prosjektene 

gjennom hele året. Aktiviteten inkluderer kunnskaps- 

hevende tiltak mot ungdom og yrkesgrupper som berøres 

av dopingproblematikk i sitt virke, holdningsskapende 

tiltak, nettverksarbeid og møtevirksomhet. Kunnskaps- 

hevende og holdningsskapende foredrag mot elever og 

lærere i den videregående skolen er en prioritert oppgave 

for fylkesmedarbeiderne. En oversikt slike aktiviteter fra 

hvert fylke fremgår i tabell 1.
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