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Helsing fra styreleiar

Å

jobbe med antidoping, trur eg på mange

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

måtar kan samanliknast med det å driva

Norges laboratorium for dopinganalyse og dei nordiske

toppidrett. Du må jobba tålmodig, år etter år,

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

dag ut og dag inn. Det handlar heile tida om

målretta og spissa testprogram.

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

Eg vil vidare trekka fram haldningskampanjen Ærlig talt,

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

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

idrettsutøvarar og antidopingforkjemparar gjerne skulle

Norges idrettsforbund og Norsk Tipping for samarbeid og

sett at framgangen kom fortare.

støtte. I år har dessutan Forsvaret, Virke Trening, fylkeskommunar og Helsedirektoratet gjort sitt til at dette er ein

2014 starta med ein debatt om framgangen i det inter-

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

nasjonale antidopingarbeidet, eller meir presist; mangel

håpa på da vi starta arbeidet med denne kampanjen.

på framgang. Mads Drange, tidligare tilsatt i Antidoping
Norge, skreiv boka «Den store dopingbløffen» som kom

Dessverre så er det slik at antidopingarbeidet har lidd

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

under at alt for mange har lukka augo til dopingproblemet,

internasjonale antidopingarbeidet som overraska mange.

både i toppidretten og i forhold til norske ungdomsmiljø.

Vi som har fått sjansen til å bli kjent med antidopingar

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

beidet frå innsida, vart nok ikkje like overraska.

ynskjer å snakke om tematikken og at fleire vil vera
medspelarar i kampen mot doping. Vi er også svært glad

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

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

oppsummering på året vil eg likevel fyrst og fremst trekka

departementet og helsestyresmaktene dei siste par åra.

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

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

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

heile samfunnet. Det fortener dei reine utøvarane – og det

er engasjert for ein rein idrett og eit dopingfritt samfunn.

fortener norske ungdommar.

Her vil eg på vegne av Antidoping Norge peika på tre

Takk for alle som er ei stemme i antidopingarbeidet og som

gjennombrot.

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

• Vi fikk for fyrste gong eit driftstilskot over statsbud-

ein rein idrett og eit dopingfritt samfunn.

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.

Valgerd Svarstad Haugland

Fekk for fyrste gang dommar i NIFs domsutval på

Styreleiar i Antidoping Norge

innførselsaker på grunn av utlevering av opplysningar
etter at sakene var ferdighandsama av politiet.
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Årsberetning fra styret

S

tiftelsen Antidoping Norge har vært i operativ

kroner, og samtidig fikk vi for første gang driftsstøtte over

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

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

rettet for å sikre at kontroll- og påtalevirksom-

funnsproblem. Samlet ga dette betydelig økte ressurser til

heten for dopingsaker organiseres uavhengig

å utvikle organisasjonen og utvide aktivitet og virksomhets-

av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

området. Styret ser det som vesentlig at arbeidet med å

komité (NIF) og staten.

bekjempe doping i norske treningsmiljøer utvides og kan
samordnes med arbeidet i idretten.

I henhold til vedtektene er Antidoping Norges hovedformål
å

påtalevirksomhet

Med tilskuddet over statsbudsjettet (Helsedepartemen-

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

drive

kontrollvirksomhet,

utøve

tet), prosjekttilskudd fra Helsedirektoratet og støtte fra

forebyggende virksomhet, drive internasjonal virksomhet

fylkeskommuner hadde vi samlet tilskudd på omlag 5

og bidra til forskningsvirksomhet knyttet til virksomheten.

millioner kroner til vårt arbeid for et dopingfritt samfunn.
Høsten 2014 etablerte vi derfor Kunnskapssenteret, med

Antidoping Norge baserer driften, slik formålet forutsetter,

en egen prosjektleder, som skal koordinere denne delen av

på en fri og selvstendig stilling. Antidoping Norge utøver

stiftelsen arbeid.

sin virksomhet fra leide lokaler og ledes til daglig av daglig
leder Anders Solheim.

Administrasjonen for øvrig er styrket med en juridisk
rådgiver, informasjonsrådgiver, regnskapsfører og en

Styret har i 2014 lagt vekt på oppfølgingen av strategiplan

spesialrådgiver. Sistnevnte i samfinansiering med Norges

for Antidoping Norge for perioden 2012–2015. Fra styrets

idrettsforbund.

side legger strategiplanen premissene for å nå visjonen
”for en ren idrett og et dopingfritt samfunn”.

Antidoping Norge går inn i siste fase av inneværende
strategiperiode. Fra 1. januar 2016 skal vi ha en ny strategi-

Administrasjonen

plan på plass.

Antidoping Norge er en organisasjon i vekst. I 2014 økte
tilskuddet fra Kulturdepartementet med 2,4 millioner

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

Valgerd Svarstad Haugland Inggard Lereim
styreleder
Nestleder
Oppnevnt av NIF
Oppnevnt av KUD
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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

Påtalevirksomheten

i NIFs domsutvalg. Ved å tilstå regelbruddet, kan suspen-

Antidoping Norges frittstående påtalenemnd er de som

sjonen ilegges fra det tidspunktet prøven ble tatt.

avgjør om en sak skal henlegges eller påtalebegjæres. Det
foreligger 15 påtaleavgjorte saker i 2014. Til sammen er

Kontrollarbeidet

19 utøvere dømt i NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg

Økt fokus på biologiske profiler og innhenting av informasjon

i 2014.

og ikke-analytiske bevis er et av de store utviklingstrekkene
i antidopingarbeidet. Styret har vært opptatt av å styrke

Antidoping Norge påtalte i 2014 for første gang personer i

denne delen av arbeidet de seneste årene. Profilarbeidet

idretten for forsøk på innførsel av dopingmidler, men hvor

og informasjonsinnhenting må ses på som en del av det

dopingstoffene har blitt beslaglagt av tollvesenet. Antidoping

komplette kontrollarbeidet. Styret anser det som nødvendig

Norge har fått utlevert opplysninger om samtlige saker

for å kunne bidra til å avsløre den sofistikert dopingbruken.

etter at sakene er ferdig behandlet av politiet. Det er
to tilfeller av forsøk på innførsel av EPO og ett tilfelle

Med økt tilskudd fra Kulturdepartementet var stiftelsen

av forsøk på innførsel av det anabole stoffet prasteron

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

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

nasjonale testprogrammet i norsk idrett. Av disse var

svært tilfreds med at organisasjonen nå har fått innsyn i

nesten en tredel blodprøver for å følge opp arbeidet med

saker hvor personer tilknyttet idretten har hatt befatning

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

med dopingmidler. Basert på ny lovgivning der bruk er

roidprofiler mer systematisk da WADA fra 1. januar fikk på

straffbart, har stiftelsen nå også politianmeldt utøvere

plass nye retningslinjer for denne type profiler.

etter at de er dømt for brudd på idrettens dopingbestemmelser i idrettens domsapparat.

Det ble i 2014 signert en avtale med Politidirektoratet.
En tettere dialog med både politi og toll, som vi signerte avtale

Mer enn halvparten av sakene fra 2014 dreier seg om

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

anabole steroider, og fire av sakene er rusrelaterte saker

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

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

samt å styrke arbeidet for et dopingfritt samfunn.

heksanamin, et stimulerende middel som finnes i en del
tilskuddprodukter. Dette forteller oss at rusmidler som

Det ble i 2013 gjennomført et omfattende sykkelprosjekt der

står på dopinglisten og kosttilskudd fortsatt må inngå som

det ble gjennomført samtaler med 30 personer for å skaffe

en del av stiftelsens informasjonsarbeid.

seg innsikt i hva som har foregått i internasjonal sykkelsport.
Rapporten fra prosjektet ble offentliggjort høsten 2014. I

Nytt regelverk

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

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

i internasjonal proffsykling, har den gitt organisasjonen god
læring og nyttig erfaring i det å gjennomføre samtaler og

Fra 2015 er Antidoping Norge gitt adgang til å gjennomføre

drive slike typer intervjuprosjekt. Styret ser dette som et

en forenklet saksbehandling i dopingsaker, jf. NIFs lov

godt grunnlag for å inkludere intervjuer som en integrert del

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

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

Påtalenemnden i Antidoping Norge uten at den behandles

avklare forhold der ordinær prøvetaking ikke er tilstrekkelig.
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Nye analysekrav

organisasjonen for treningssentrene, Virke, finansierte og

Når det gjelder analyser av dopingprøver, stiller WADA

distribuerte en egen versjon av Ærlig talt-magasinet.

fra 2015 nye krav gjennom det som kalles Technical
Document for Sport Specific Analysis (TDSSA). TDSSA gir et

Antidoping Norge har over lang tid utfordret idrettens orga-

minimumskrav i forhold til hvor stor andel av prøvene som

nisasjonsledd til å ta ansvar for en egen handlingsplan mot

skal analyseres for Erytropoiesis Stimulating Agents (ESAs)

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

og Growth Hormone (GH) og Growth Hormone Releasing

ble Norges Skiforbund registrert som Rent Særforbund.

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

Norges idrettsforbund har utarbeidet en egen til-

vil gå med mer ressurser til analysevirksomhet. Antidoping

taksplan mot doping, med 49 konkrete tiltak som utfordrer

Norge har også måttet innskrenke topputøverdefinisjonen

hele idrettsbevegelsen til handling. Styret synes NIF for-

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

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

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

den følges opp av NIF og underliggende organisasjonsledd.

testregime i det internasjonale antidopingarbeidet, og at det

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

er nødvendig å evaluere om endringene har tilsiktet i effekt.

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

Kommunikasjon, informasjon og verdiarbeid

Antidoping Norge ønsker å tilby et attraktivt og oppdatert

Det er økende oppmerksomhet knyttet til dopingproblema-

forebyggende program. Vi har i løpet av 2014 gjort endringer

tikken. Ikke minst har doping som samfunnsproblem blitt viet

for å spisse foredragsholderprogrammet. Vi har i tillegg

betydelig mer oppmerksomhet, etter blant annet lovforbud

lansert en revidert versjon av skoleportalen Ren Skole. Det

og avsløringene omkring Operasjon Gilde-saken. Antidoping

er videre påbegynt et arbeid, i samarbeid med Antidoping

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

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

gjennom to år i samarbeid med Norges idrettsforbund, har

programmet vil være klart for lansering våren 2015. Styret

bidratt til å åpne nye ører og øyne for antidopingarbeidet,

mener opplæring og kunnskapsheving er vesentlig i fore-

samt at det har åpnet dører til nye arenaer, organisasjoner

byggingsarbeidet.

og målgrupper. Flere er interesserte, nysgjerrige
og ønsker å engasjere seg for en ren idrett
og et dopingfritt samfunn. Et

Utviklingen av det internasjonale antidopingarbeidet har

resultat av Ærlig talt-kam-

vært gjenstand for debatt i løpet året. Temaet ble blant

panjen er for eksempel

annet belyst gjennom Mads Dranges bok «Den store dop-

at både Forsvaret

ingbløffen». Styret i Antidoping Norge er av den oppfatning

og

«Profilarbeidet og
informasjonsinnhenting
må ses på som en del
av det komplette
kontrollarbeidet.»
6

antidoping norge 2014

Internasjonalt

bransje-

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 informasjonsinnhenting, undersøkelser, kontrollvirksomhet og påtale av brudd

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

på dopingbestemmelsene. Styret mener derfor det er viktig

antidoping-

at organisasjonen samarbeider med store idrettsnasjoner

engasjement blant

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

norske

vil styret avvente de undersøkelser som gjøres av WADA for

er, og denne arenaen er

å avklare korrupsjonspåstander fra tysk media.

utvilsomt viktig for å bekjempe

treningssent-

dopingproblematikken.
Statsråd Thorhild Widvey er valgt inn i WADAs Executive
Committee fra 1. januar 2015 på vegne av de europeiske

Forskning

myndigheter. Anders Solheim ble i 2014 valgt til å lede

Av ressursgrunner har ikke forskning vært prioritert de

gruppen som koordinerer oppfølgingen av Europarådets

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

antidopingkonvensjon. Begge utnevnelsene er tydelige

fikk et tilskudd som dannet grunnlag for at vi igjen kunne

bekreftelser på at Norge spiller en rolle i utviklingen av

prioritere forskningsstøtte. Antidoping Norge inngikk et

det internasjonale antidopingarbeidet. Styret registrerer at

forskningssamarbeid med Norges idrettshøgskole. Styret

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

vil berømme Norges Skiforbund for at de som første

rådets kjerneverdier som menneskerettigheter, demokrati

særforbund også har bidratt til forskningssamarbeidet.

og rettsstatsprinsippet preger antidopingarbeidet. Styret

Det er lyst ut midler for 2015 og 2016.

ser behov for å arbeide for selvstendige domsinstanser
og fristilte antidopingorganisasjoner som kan arbeide for

Kampsporter

en ren idrett uten at hensynet til idrettens omdømme skal

Styret er tilfreds med at Kulturdepartementet endret

kunne prege enkeltsaker.

forskriften som gir grunnlag for godkjenning til å drive
knockoutaktiviteter i Norge slik at det kreves at søker driver

Doping som samfunnsproblem

et antidopingarbeid i overenstemmelse med WADAs regler.

For stiftelsen har 2014 vært et gjennombrudd for å kunne

Styret mener at slike tiltak styrker antidopingarbeidets

intensivere vårt forebyggende arbeid for et dopingfritt

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

samfunn. Fem fylkeskommunale samarbeidsprosjekter er i

som gradvis for sitt innpass i Norge.

dag en del av arbeidet. Styret ser svært lyst på at så mange
kommuner og fylkeskommuner ønsker å engasjere seg. Vi

Styret kunne med stor tilfredshet registrere at tilskuddet til

tror det er et avgjørende bidrag for å forhindre dopingbruk

antidopingarbeidet i idretten fikk et ytterligere løft med en

blant unge.

økning på 2 millioner for 2015 sammenlignet med 2014. I
tillegg ble driftstilskuddet for Kunnskapssenteret videre-

Som del av Kunnskapssenteret inngår også vårt trenings-

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

senterprogram, Rent Senter. Det er stadig flere trenings-

doping som ungdoms- og samfunnsproblem. Styret mener

senter som har tegnet en avtale med Antidoping Norge.

dette samlet sett gir grunnlag for en ytterligere styrking

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

av kontrollprogrammet, at vi kan prioritere forskning og

krav til hva som faktisk gjøres etter at sentrene har inngått

utvikling og legge til rette for attraktive og oppdaterte

samarbeid. Det igangsettes derfor en sertifiseringspros-

forebyggende programmer, både mot idretten og norske

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

ungdomsmiljøer for øvrig.
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Økonomisk beretning

R

egnskapet er avgitt i henhold til regnskaps-

Stiftelsens virksomhet er i vesentlig grad basert på

loven og viser et overskudd etter finansposter

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

for 2014 på kr 2 490 851 som tilføres egen-

ingen usikkerhet om fortsatt drift, og regnskapet er avgitt

kapitalen.

under denne forutsetning. Etter styrets oppfatning gir det
fremlagte regnskap et rettvisende bilde av selskapets

Grunnkapitalen var på oppstartstidspunktet 1. juli 2003

virksomhet, stilling og resultat av driften for 2015.

på 1 000 000,- kroner. Inkludert årets overskudd er egenkapital til sammen kr 6 943 577. Styret har i den forbindelse

Lønn til daglig leder og styrets samlede godtgjørelse fremgår

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

av notene til regnskapet. Det samme gjelder godtgjørelse

pitalen for tiltak i 2015.

til revisor. Sykefraværet i Antidoping Norge var på 6,57%
(korttidsfravær 1,94%, langtidsfravær 4,63%) inkludert

Stiftelsen hadde gjennom året 21,85 årsverk, fordelt på

fravær på grunn av syke barn. Arbeidsmiljøet er tilfredsstil-

12 menn og 14 kvinner. Antidoping Norge hadde ved årets

lende. Antidoping Norge forurenser ikke det ytre miljø.

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.
Oslo, 14. april 2015

Valgerd Svarstad Haugland
Leder

Vebjørn Rodal			
Styremedlem			

Bjørn Christensen		
Styremedlem

Vibecke Sørensen
Styremedlem

			

Randi Gustad								
Styremedlem				
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Anders Solheim 				

					

Daglig leder				
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Knut-Marius Sture
Styremedlem

resultatregnskap

balanse

driftsinntekter og driftskostnader

eiendeler

Note
Inntekter

2

Andre tilskudd
Andre inntekter

2013

3 726 601

2 744 556

30 953 320

25 888 924

3 319 154

1 210 667

1

Sponsor- og salgsinntekter
Offentlige tilskudd

2014

3

Sum driftsinntekter

3 148 875

1 656 205

41 147 949

31 500 352

4

20 301 089

15 910 912

Andre driftskostnader

5

18 673 460

16 339 387

38 974 549

32 250 299

2 173 400

-749 947

Driftsresultat
Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum driftskostnader
Årsresultat

320 012

308 930

2 562

2 524

317 451

306 406

2 490 851

-443 541

Sum disponering

2013

Varige driftsmidler

135 579

158 362

Sum anleggsmidler

135 579

158 362

436 779

855 787

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer

6

Andre kortsiktige fordringer

7

757 647

1 009 785

1 194 426

1 865 572

11 812 348

9 058 837

Sum omløpsmidler

13 142 353

11 082 771

sum eiendeler

13 142 353

11 082 771

1 000 000

1 000 000

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

8

egenkapital og gjeld
Grunnkapital

9

Egenkapital

9

5 943 577

3 452 726

6 943 577

4 452 726

Leverandørgjeld

1 732 393

2 127 019

Skatt og offentlige avgifter

1 485 663

1 023 491

Sum egenkapital

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital

2014

Anleggsmidler

Lønns- og personalkostnader
Sum driftskostnader

Note

9

-2 490 851

443 541

-2 490 851

443 541

Kortsiktig gjeld

For noter og revisors beretning, se stiftelsen Antidoping

Annen kortsiktig gjeld

2 980 721

3 479 535

Norges årsrapport for 2014 på www.antidoping.no

Sum kortsiktig gjeld

6 198 776

6 630 045

Sum gjeld

6 198 776

6 630 045

13 142 353

11 082 771

Sum egenkapital og gjeld
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1
Administrasjon

A

– for en REN idrett og

idrettsavdelingen sa opp sin stilling. Da det er igangsatt

		

et DOPINGFRITT samfunn

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

		

ntidoping Norge har en strategiplan for

Høsten 2014 ble det gjort mindre endringer i adminis-

perioden 2012 til 2015. Visjonen i strate-

trasjonen. Dette skyldtes dels at Kunnskapssenteret ble

giplanen er:

etablert som en egen enhet for vårt arbeid utenfor den
organiserte idretten, og dels at avdelingsleder for Topp-

2016, ble det vurdert som fornuftig å etablere en midlertidig
Strategiplanen er videre bygget opp omkring følgende seks

organisasjon inntil ny strategi er vedtatt.

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

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

5. Vi skal søke kunnskap som beskytter rene 		
idrettsutøvere

6. Vi ser etter de smidige løsningene

I januar startet en ny informasjonsrådgiver for å styrke kommunikasjon- og samfunnsavdelingen. En ny leder av avdeling
for toppidrett og utvikling, Christine Helle, tiltrådte også i

Organisasjon i vekst

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

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

avsluttet sitt ansettelsesforhold 31. desember 2014.

i betydelig vekst. Ved inngangen til 2014 fikk vi et økt tilskudd
på mer enn fem millioner kroner, 2,4 millioner kroner i økning

Det ble også ansatt en regnskapsfører, en ny kontorme-

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

darbeider, en juridisk rådgiver og i samfinansiering med

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

Norges idrettsforbund, en spesialrådgiver, i første halvdel

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

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

jekttilskudd på 1,2 millioner kroner fra Helsedirektoratet.

Senter-prosjekter og en ny prosjektleder for det nystartede
Kunnskapssenteret. Prosjektlederen ble ansatt etter at or-

Økte ressurser har gitt oss muligheten til å utvide og utvikle

ganisasjonens folkehelserådgiver sa opp sin stilling før

arbeidet. Med nye virkeområder, nystartete prosjekter

sommeren.

og nye satsingsområder, så vi behov for å ansette nye
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medarbeidere, som igjen førte til at vi måtte finne nye

Ved utgangen av 2014 har vi fem fylkeskommunale

kontorlokaler. Høsten 2014 flyttet vi inn i nye lokaler,

samarbeid; i Oppland, Telemark, Vestfold, Hordaland og

ved Ullevaal stadion. I de nye lokalene, med adresse

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

Sognsveien 75 F, har vi betydelig flere kontorplasser og

40 prosents stilling, finansiert 50–50 av fylkeskommunen

bedre møteromfasiliteter.

og Antidoping Norge.
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Personalutvikling

og Internasjonale Standarder, gjeldene fra 1. januar 2015.

Organisasjonen har stor bevissthet knyttet til videreut-

Regler om medisinsk fritak og praktiseringsregler relatert

vikling og opplæring av våre ansatte. Dette har derfor også

til meldeplikt er revidert og godkjent av styret i Antidoping

vært et fokusområde i 2014.

Norge. Meldepliktutøvere er informert særskilt om nytt
regelverk.

Antidoping Norge er godt i gang med å utvikle et opplæringsprogram for internasjonale dopingkontrollører. Prosjektet

Videreutvikling av kvalitetssystemets prosedyrer er en

startet som en del av vårt samarbeid med Russlands an-

kontinuerlig prosess og fortsetter også i 2015.

tidopingbyrå (RUSADA), og er videreført av Antidoping
Norge. I forbindelse med revisjonen av det internasjo-

Virksomheten ble re-sertifisert våren 2014. Sertifiser-

nale regelverket, World Anti-Doping Code, har Antidoping

ingsstatusen ble opprettholdt. Det er gjennomført åtte

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

interne revisjoner, med særlig fokus på foredragsholdere.

enkelte antidopingorganisasjon om særskilt opplæring av

Personvernpolicy og beredskapsplan er endret. Det er

dopingkontrollører som skal teste utøvere av en annen

avholdt to møter med Datatilsynet for å påse at virk-

nasjonalitet enn kontrolløren. Antidoping Norges program

somhetens aktiviteter er i tråd med gjeldene regler om

iverksettes i 2015 som en del av det øvrige opplæringspro-

personvern, nytt regelverk og fornyelse av konsesjon.

grammet for feltpersonell.
Organisasjonen jobber hele tiden med å forbedre kvaliteten
Det er videreutviklet et opplæringsprogram for foredrags-

og effektivisere administrasjonen.

holdere slik at nytt personell får en bred introduksjon til
Antidoping Norge, virksomheten og de forskjellige fagfelt.
Programmet iverksettes i 2015. Alt feltpersonell er reautorisert i henhold til opplæringsprogram for feltpersonell. 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

«Vi ser etter de
smidige løsningene»
STRATEGIPLANEN 2012-2015
antidoping norge 2014
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Ansatte på hovedkontoret
Fylkesmedarbeider

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

ansatte pr. 31.12.2014
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Fast ansatte, sentralt
Anders Solheim
Frode G. Hestnes
Halvor H. Byfuglien
Anne Cappelen
Rune Andersen

daglig leder
ass. daglig leder
avdelingsleder
fagsjef
spesialrådgiver

Per Wiik Johansen
Anne Engelstad
Uma Murugananthan
Gry Støtvig
Britha Røkenes
Liss Fusdahl
Geir Holden
Lindbjørg Stølan
Hege Otterstad
Maj Angell

medisinsk sjef – deltid
rådgiver – internasjonalt
regnskapsfører
rådgiver – myndighetskontakt
juridisk rådgiver
sekretær
fagleder
seniorrådgiver – idrettsansvarlig
rådgiver – idrettsansvarlig
rådgiver – idrettsansvarlig
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Linda Olsen
Jenny Schulze
Fredrik Lauritzen
Kim Eilertsen
Frode Martin Stie
Eirin Nygaard Rise
Morten Heierdal

rådgiver – idrettsansvarlig
NAPMU-manager
prosjektleder Kunnskapssenteret
prosjektkoordinator Rent Senter
informasjonsrådgiver
rådgiver
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.
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Dopingkontroll

N

asjonalt kontrollprogram

Biologiske profiler

Dopingkontroller skal ha en forebyggende,

Biologiske profiler har vært et satsningsområde for

avskrekkende og avslørende effekt. Hvilket

Antidoping Norge i mange år. Vi har nå tre forskjellige

av disse tre forholdene som vektlegges,

profilprogram (blod-, steroid- og veksthormonavhengige

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

markørprofiler).

oppnå med kontrollen.
Programmet for steroidprofiler ble utvidet i 2014, og alle
Kontrollarbeidet har de senere årene særlig vært preget av

meldepliktutøvere har nå en steroidprofil, og de fleste av

to viktige utviklingstrekk: En styrket satsing på biologiske

disse utøverne har også en blodprofil. Mange av meldeplikt-

profiler og utvikling av informasjonsinnhenting og under-

utøverne har i tillegg en profil for veksthormonmarkører.

søkelser som en del av det komplette kontrollarbeidet.
Som følge av økt fokus på programmet for steroidprofiler,
Sammen med de nordiske landene og Norges laboratorium

ble det tatt flere urinprøver i 2014 sammenliknet med de

for dopinganalyse etablerte Antidoping Norge Nordic

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

Athlete Management Passport Unit (NAPMU) høsten 2013.

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

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

første året.

et viktig bidrag i å utvikle kontrollarbeidet. NAPMU-lederen
jobber tett med de andre nordiske landene, men er

Blodprofiler har vært en del av testprogrammet til

stasjonert hos Antidoping Norge.

Antidoping Norge i flere år, men det er i fortsatt i stadig
utvikling. I 2014 ble det for første gang systematisk

Et vesentlig utviklingstrekk i kontrollarbeidet er fordelingen

innhentet blodprofilprøver av fotballspillere. Blodprofil-

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

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

nivå fordrer et økt antall blodprøver. Dette er prøver som

ereutvikle i framtiden.

kan være med å avsløre dopingbruk over tid, men som ikke
genererer enkeltvise positive prøver. Totalt ble det tatt 3042

Nordic athlete management passport unit

dopingprøver som del av det nasjonale kontrollprogram-

«Nordic Athlete Management Passport Unit» (NAPMU),

met, 2187 urinprøver og 855 blodprøver. Sammenlignet

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

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

ereutvikle profilarbeidet. Denne enheten er et samarbeid

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

mellom de nordiske landene og Norges laboratorium for

vere, omtrent det tilsvarende blant gruppen som er definert

dopinganalyse i arbeidet med biologiske profiler. NAP-

som nasjonale toppidrettsutøvere, og de siste 20 prosent av

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

utøvere som er definert som konkurranseutøvere. Totalt er

med Toppidrettsavdelingen og er sentral i kontrollarbei-

38 prosent av prøvene tatt i konkurranse, mens 62 prosent

det til Antidoping Norge. Det ble gjennomført et felles

er tatt utenfor konkurranse.

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

antidoping norge 2014
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med International Orienteering Federation. NAPMU-man-

gjennomført sikkerhetssjekk med pusteprøver i fire

ageren har deltatt i WADAs ABP Operational meeting for å

arrangement innen ulike grener i motorsport i løpet av 2014.

diskutere arbeidet med steroidprofiler, og fikk anledning til å

Totalt ble det tatt 156 pusteprøver. Ingen av pusteprøvene

presentere enheten for representanter fra de ulike nordiske

har ført til blodprøver. Antidoping Norge har en god dialog

Kulturdepartementene på et møte i København i august.

med Norges Motorsportforbund, som også har kommet
med innspill til miljøer som de mener er aktuelle for å

Alkoholtesting

gjennomføre denne type prøver.

Alkohol står på dopinglisten i enkelte idretter. Det er

Dopingprøver fordelt på idretter
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2014: Prøver fordelt i og utenfor konkurranse

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

Prosentvis fordeling av prøver:
i konkurranse
utenfor konkurranse

38%
62%

Håndball

155

120

148

Ishockey

203

145

156

Kampsport

51

49

51

Orientering

44

48

58

Padling

61

42

41

Prioriterte utøvere

581

2014: Fordeling av prøver på nivå
Utøvernivå

Roing

37

51

61

Topputøvere

Ski

309

324

433

Breddeidretten

Skiskyting

65

109

153

Totalt

Skøyter

66

86

87

Styrkeløft

122

148

177

Svømming

113

59

96

Vektløfting

67

90

94

Urin

Blod

Totalt

543

713

1256

1063

137

1200

5

586
3042

Fordelingen av prøver over tid
2010

2011

2012

2013

2014

Volleyball

114

60

50

Urinprøver

2300

1915

2130

2008

2187

Andre idretter

214

252

245

Blodprøver

475

470

650

814

855

Total antall

2780

2822

3042

Totalt

2775

2462

2780

2822

3042
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Informasjonsinnhenting

Signert

Det er ingen hemmelighet at den tradisjonelle dopingkontrollen har klare begrensninger knyttet til å avsløre

FEBRUAR: Antidoping Norge og Politidirektoratet signerte en samarbe-

dopingbruk. De senere årene har arbeidet dreid seg i

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

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

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

gjennomføring av samtaler og innhenting av informasjon

ingarbeid, sa Anders Solheim ved signering av avtalen.

fra ulike kilder. I 2014 styrket organisasjonen denne delen
av arbeidet ytterligere ved å ansette en juridisk rådgiver.

Avtalen er en del av en internasjonal utvikling av antidopingarbeidet der

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

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

idrett ser vi det som avgjørende at informasjonsinnhent-

eksempel Interpol og World Custom Organization. Nå kan også Norge

ing sees i sammenheng og koordineres med vurdering av

skilte med tilsvarende avtaler nasjonalt.

biologiske profiler, og planlegging av målrettede dopingkontroller.

– Vi vet at det å avsløre dopingbruk gjennom tradisjonelle dopingkontroller har sine klare begrensninger. Der vi tidligere har fulgt utøvere har vi

Antidoping Norge har de senere årene opparbeidet seg

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

solid erfaring på å gjennomføre samtaler, både i forhold til

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

å avdekke potensielle brudd på dopingbestemmelsene, men

nale dopingtrender, sier Solheim.

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

Jobbes med ny ADAMS

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-

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

jonelle sykkelsporten. Rapporten ble offentliggjort høsten

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

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

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

fått muligheten til å dele våre erfaringer med UCIs Cycling

ved inngangen til 2015 snakk om ca. 130 personer.

Independent Reform Commission (CIRC). Den uavhengige
rapporten til CIRC vil bli offentliggjort i starten av 2015.

Norske utøvere rapporterer i ADAMS (Anti-Doping Administration
and Management System). WADA ønsker nå å utvikle en ny versjon

Antidoping Norge har som ambisjon å ha innsikt i nasjonale

av ADAMS.

og internasjonale dopingtrender og -trafikk. På hjemmebane
har det i så måte vært viktig å få på plass avtaler med Toll-

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

og avgiftsdirektoratet og Politidirektoratet. En avtale med

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

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

gruppen som også består av andre nasjonale antidopingbyråer, in-

med halvårlige møter. I februar 2014 ble også avtalen med

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.

antidoping norge 2014
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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 profesjonelle 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.

ORT
RAjuPprP
osjekt om
Interv
n
kkelsporte
doping i sy

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 oppsummering, 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
1

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 informasjonsinnhenting. 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 begrensninger, 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.
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«Vi skal ha et
verdensledende
kontrollprogram»
STRATEGIPLANEN 2012-2015

Politidirektoratet signert. I møte med direktoratet ble det

men

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

ble avlyst. I Birkebein-

distriktene. Toll- og avgiftsdirektoratet peker også på at det

errittet ble det tatt seks prøver,

er et ønske at det opprettes en tettere kontakt med regionene

uten at noen av disse var positive.

med tanke på endringer og trender på dopingfeltet.

Antidoping Norge opplever å ha en god

arrangementet

dialog med arrangørene av denne type mosAntidoping Norge har fulgt opprullingen og rettssaken

jonsarrangement, og vi mener det er viktig at

knyttet til Operasjon Gilde med stor interesse. Vi har vært

arrangementene inkluderer krav om å følge NIFs doping-

til stede under rettssaken, også som sakkyndig, og har

bestemmelser overfor deltakerne.

underveis hatt god dialog med etterforskere og aktor i
saken. Mot slutten av året ble det gjennomført et møte med

Analyser

etterforskere og påtaleledere i Sør-Trøndelag politidistrikt,

Alle analyser som blir gjennomført som en del av Antidoping

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

Norges testprogram skal skje ved WADA-akkrediterte

kriminalomsorgen i Sør- Trøndelag.

laboratorier. Det er Norges laboratorium for dopinganalyse
i Oslo som benyttes. De er også en viktig samarbeidspart-

Kunnskap om avsløringene i Operasjon Gilde har også vært

ner i forhold til tolkning av analysesvar, videre oppfølging

tema i internasjonale fora der Antidoping Norge har deltatt,

og målrettet testing. Det avholdes derfor jevnlige møter,

blant annet i dialogen med WADAs hovedetterforsker.

og Norges laboratorium for dopinganalyse er også med i
NAPMU-samarbeidet.

Antidoping Norge ønsker å bidra og hente erfaring fra internasjonale organisasjoner. Det er igangsatt et interna-

Fra 2015 stiller WADA nye analysekrav gjennom det som

sjonalt prosjekt med WADA og Europol/Interpol. Antidoping

kalles Technical Document for Sport Specific Analysis

Norge deltar også i en prosjektgruppe med andre nasjonale

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

antidopingbyråer der informasjonsinnhenting og etterforsk-

og vil

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

TDSSA gir et minimumskrav i forhold til hvor stor andel av

prosjektgruppa. Oppdatert kunnskap om idretten generelt,

prøvene som skal analyseres for Erytropoiesis Stimulating

og de mest risikoutsatte idrettene spesielt, er avgjørende

Agents (ESAs) og Growth Hormone (GH) og Growth Hormone

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

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

nasjonale antidopingbyråer sikrer økt kunnskap om blant

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

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

av prøvene skal analyseres for ESAs. Det gjelder idretter og

påvirke Antidoping Norges testprogram framover.

grener som langrenn, skiskyting, langdistanse løping, lande-

Mosjonsarrangement

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

Dopingkontroller har ikke bare en avslørende funksjon,

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

men også en forebyggende. Det forebyggende aspektet har

av alle prøvene skal analyseres for GH eller GHRFs. Dette

vært den viktigste årsaken til at Antidoping Norge har vært

gjelde typiske kraftidretter som styrkeløft og vektløfting.

til stede på flere store mosjonsarrangement de siste årene.

Arbeidet med å inkorporere analysekravene for hver idrett og

Det var i 2014 planlagt kontroll under Birkebeinerrennet,

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

antidoping norge 2014
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Meldepliktsystemet
Meldepliktsystemet er en forutsetning for uanmeldte og

meldepliktskomité

klagenemnd

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

Anna Thorstenson
Andreas Ekker, leder
Siri Langseth
Andreas Nyhaug
Eirik Verås Larsen
Karoline Dyhre Breivang
Carl Waaler Kaas
Odd-Bjørn Hjelmeset (ny fra feb. 2015)

utøverliste) har gjennom 2014 vært på cirka 150, ved
utgangen av året lå det på 145. Det er de beste utøverne

medisinsk fagkomité

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

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

Klagenemnd for medisinske fritak
Kristian J. Fougner
		
Marit Bjartveit
		
Rolf Whitfield
		

Avdelingssjef, spesialist i indremedisin
og endokrinologi. St. Olavs Hospital
Klinikkleder, klinikk psykisk helse og
avhengighet. Oslo universitetssykehus
Seksjonsoverlege, endokrinologisk
seksjon. Bærum Sykehus

kan også gi anbefalinger til praktiseringen av meldepliktsystemet eller ta opp relevante temaer etter eget initiativ.
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Utøvere som har fått advarsel for brudd på forskriften kan

Det er gjennomført fire møter i medisinsk fagkomite i 2014.

klage til en egen klagenemnd. Meldepliktkomiteen har i

Komiteen har håndtert ca. 150 søknader om medisinsk

2014 behandlet fire saker. Alle ble ilagt advarsel.

fritak. Det er gitt ett avslag.

Medisinsk fagkomité

Mot slutten av året er det arbeidet med et nytt regelverk

Medisinsk fagkomité ajourfører dopinglisten og behandler

om medisinsk fritak, oppdatert i henhold til ny World

og avgjør søknader om fritak fra dopinglisten. Komiteen er

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

i tillegg et rådgivende organ i medisinrelaterte spørsmål.

nye koden innebærer vesentlige endringer i regelverket.

antidoping norge 2014

Kontroller på oppdrag

Oppdragsgiver

Antall

Urin

Blod

WADA

174

40

134

Internasjonale forbund

265

258

7

særforbund, andre nasjonale antidopingbyråer eller i

Nasjonale antidopingbyråer

45

30

15

forbindelse med internasjonale arrangementer i Norge.

Treningssentre

69

69

Norske organisasjoner

212

174

38

TOTALT

765

571

194

Antidoping Norge påtar seg oppdrag i internasjonal idrett.
Dette kan for eksempel være på vegne av internasjonale

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

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

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 organisasjoner. 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 Bilsportforbund. Det er også gjennomført dopingkontroller som del
av avtalen med Politihøgskolen.

antidoping norge 2014
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Dopingsaker
Det er påtalenemnden i Antidoping Norge som vurderer

saksgang i dopingsaker

om en sak skal henlegges eller føres for NIFs domsorgan.
Påtalenemnden avgjør også om saker skal ankes.
Nemndens medlemmer utnevnes av styret, men tar

Potensielle brudd på dopingbestemmelsene.
For eksempel positiv A-prøve

beslutninger uavhengig av styret og Antidoping Norges administrasjon.
Påtalenemnden består av medlemmer med juridisk,

Utøveren blir bedt om å gi forklaring.
Særforbundet blir informert

medisinsk og farmakologisk kompetanse. Annen kompetanse
innhentes ved behov. Det har vært avholdt tre møter i 2014.

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

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.

Henleggelse

Saksframlegg
Antidoping Norges uavhengige påtalenemnd
vurderer saken opp mot NIFs lov

Henleggelse

Påtalebegjæring
NIFs domsutvalg vurderer saken
opp mot NIFs lov
Frifinnelse

Dom

Dom/frifinnelse kan bli stående eller ankes

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.

NIFs appellutvalg vurderer saken
opp mot NIFs lov
Frifinnelse

Dom

påtalenemnden

!
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.
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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

FAKTA: dopingsaker

Pågående eller avsluttede saker etter påtalebegjæring
PåtaleForhold
begjæring

Idrett

Nivå

Fotball

C

2013

Anabole steroider

Fotball

C

2013

Am.idretter

B

Sykkel

Domsutvalg

Dom

S1 Anabole stoffer

2014

2 år

Anabole steroider

S1 Anabole stoffer

2014

2 år

2013

Anabole steroider

S1 Anabole stoffer

2014

2 år

B

2013

Testosteron

S1 Anabole stoffer

2013

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

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

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

Saker med dom, fordelt på dopinggruppe

Dopinggruppe

NIVÅ A =
NIVÅ B =
		
NIVÅ C =

Anke Appellutvalg

2014

2 år

2014

2 år

2014

2 år

prioritert utøver
nasjonal topputøver, i henhold til Antidoping
Norges topputøverliste
utøvere på breddenivå

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

antidoping norge 2014
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3
Kommunikasjon og informasjon

V

i merker en økende oppmerksomhet omkring dopingproblematikken, ikke minst knyttet
til doping som samfunns- og ungdomsproblem. Det gir seg utslag i økt medieoppmerksomhet 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 utviklingsprosjektet 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 Kunnskapssenteret (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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Nettsider i Antidoping Norge

Et utvalg av organisasjonens
informasjonsmateriell

CHINA and NO

Dopingregler

collaboration
in the field

doping og
Bestemmelser om for hest
ulovlig medisinering

RWAY

UTØVERGUIDE

of anti-doping

VEILEDNING TIL UTØVERE OM

DOPINGBESTEMMELSENE

Testing av hest

RUSS

Hvordan foregår dopingkontroll av hest?

IA and

collabo
ration
in the
field

NORW
AY
do

of anti-

ping

1
1

1

1

Betablokkere
Blodprøver
på dopingkontrollen

ta en
kort
stopp...

ikke avgi en
positiv dopingprøve,
selv ved en feiltakelse.

denne
brosjyren
kan redde
sykkelkarrieren
din.

ikke avgi en
positiv dopingprøve,
selv ved en feiltakelse.

ta en
kort
stopp...
denne
brosjyren
kan redde
fotballkarrieren
din.

ta en
kort
stopp...

ikke avgi en
positiv dopingprøve,
selv ved en feiltakelse.

denne
brosjyren
kan redde
ishockeykarrieren
din.

- for en REN idrett og
et DOPINGFRITT samfunn

ADN Organisasjonsbrosjyre10.indd 1

11.03.2015 18:27:41
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!
Ærlig talt
Holdningskampanjen Ærlig talt ble lansert i januar 2013 som et

tre. Helsedirektoratet finansierte i tillegg en annonsekampanje,

samarbeid mellom Antidoping Norge og Norges idrettsforbund,

med utgangspunkt i samfunnshistoriene fra Ærlig talt (mer om

og med støtte fra Norsk Tipping. Gjennom seks personlige og

denne kampanjen under Kunnskapssenterets årsrapport).

ærlige historier ble ulike sider av antidopingarbeidet formidlet.
I 2013 hadde kampanjen nesten 80 stoppesteder, i alle landets

Ærlig talt-arrangement 2014

fylker. Vi opplevde stor etterspørsel etter foredrag, magasiner

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

og markedsmateriell.

ulike flater. Under er listet opp det som vi har definert som rene
Ærlig talt-arrangement i 2014.

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

Arena/arrangør

Antall

Tilhørere

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

Ungdomsskole

7

970

Videregående skole

9

1695

talt inngikk for eksempel som en del av NIFs Kunnskapsturne.

Idrettsråd

6

315

Vi opplever fortsatt at kampanjen har stor gjennomslagskraft

Idrettskrets

4

385

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

Klubb/lag/forening

5

365

SUM

31

3730

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

Kunnskapsturneen 2014

• Det er delt ut omtrent 3000 magasiner.

Sammen med Norges idrettsforbund og Norsk Tipping

• Det ble i 2014 arrangert 35 arrangement som kan defineres

gjennomførte Antidoping Norge Kunnskapsturneen 2014 under

som Ærlig talt-arrangement, med til sammen 4300 tilhørere

tittelen «Ærlig talt – det handler om valg». Her deltok personer
som deltok i kampanjen, bl.a. Marit Bjørgen, Steffen Kjærgaard,

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

Mads Kaggestad og Morten Heierdal. Antidoping Norge bidro

fikk blant annet anledning til å vise fram kampanjen internasjon-

dessuten med foredragsholdere for øvrig.

alt under et større antidopingseminar i Lausanne, med WADA,
IOC, nasjonale antidopingbyråer og en lang rekke internasjonale

Kunnskapsturneen

Tilhørere

særforbund til stede.

15/8 – Orkdal

250

16/9 – Karmøy

80

10/10 – Tromsø

210

14/10 – Sandefjord

(avlyst grunnet lav påmelding)

SUM

540

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).

Kunnskapsturné
Invitasjon til et av
arrangementene.

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

idrettsforbUndets
kUnnskapstUrné 2014
«ÆrlIg talt – det handler om valg»

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.

informasjonsvideo som kan vises på skjermer på treningssenPåmelding:

www.kunnskapsturneen.no
Frist:

8. oktober
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MARIT BJØRGEN
Et nytt Ærlig talt-magasin ble lansert høsten
2014, med fire nye case.

MAGASIN & FILMER KAN LASTES NED FRA RENIDRETT.NO

AV ANTIDOPING NORGE & NORGES IDRETTSFORBUND 2014

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

Forsvaret
Forsvaret finansierte sin
egen versjon av Ærlig
n RUNE ANDERSEN
«De som juksertalt-magasinet.
skal aldri
Opptrykk
være sikre på ikke å bli tatt»
på 20.000 eksemplarer til
n STEFFEN KJÆRGAARD
utdeling på sesjon.
«Løgnen er en mørk kraft som

«Alt er mulig om
du jobber hardt»
MARIT BJØRGEN

spiser deg opp innenfra»

MAGASINET ER UTGITT I SAMARBEID MED ANTIDOPING NORGE

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

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

«Jeg merket ikke at
bolingen endret meg»
MORTEN HEIERDAL

«Jobber for at de rene
skal få som fortjent»

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

Virke
Sammen med Virke Trening laget
Antidoping Norge et magasin til
utdeling på treningssentre.

antidoping norge 2014
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Fikk aha-opplevelser
på skolen i Leksvik
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Ingvaldsen,
Robert Johansson
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skriver at Petter
ønsker et privat støtteapparat
Northug
MATIAS
HAMMERVOLD, Hans
under Sotsji–OL
svarende det han
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hadde under Tour sante ogtilde Ski. Det vil i
så fall bety en egen
trener,
Northug–trener Nossum terapeut og kiropraktor.
har allerede fått klarsignal for OL. Han
er en
støtteapparatet, men del av det offisielle norske
alt tyder på at terapeuten
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må reise til Sotsji
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De vil også bli innkvartert
på et annet sted
Northug.
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Nå venter hvile i Oslo
og så treningsleir
lag for det norske
i Trøndegullhåpet.

og Andreas
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ut i uka avgjører Anders Seinere
Alexander Stöckl.
Bardal
om han slutter seg

til troppen.
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Rus og doping stod på timeplanen for alle ungdommene i
Leksvik forrige uke. Representanter fra politi, Antidoping
Norge og Kompetansesenter for
rus informerte om farer og konsekvenser ved bruk av disse
stoffene.
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VIKTIG TEMA: Brit
Hildrum i treningssenteret
også i Namdalen,
Træn og Namsos
mener de to.
og Fosnes-lensmann

Stein Erik Granli

tok til seg informasjonen

Ikke macho

– Viktig å informere
fra Morten Heierdal.

Det er naivt å tro

at dopmisbruk ikke

- En av bivirkningene ved bruk
av dopingmidler som anabole
steroider er at brystkjertlene hos
gutter kan forstørres. Det er eksempler på at gutter har produsert melk. Det er ikke mye macho, sa Oddbjørn Floan fra Antidoping Norge til ungdomsskoleelevene fra Leksvik og Vanvikan, som var samlet på Testmann Minne skole.
Floans opplysning fikk det til
å gå et lite gisp etterfulgt av fnising gjennom den ungdommelige 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.

er et problem

i skoSpleornt

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

- At gutter kan få pupper hvis de bruker doping, det visste vi
ikke, sier Nikolai Killingberg.

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

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, dårlig selvtillit eller ønsket om rask
fremgang av trening. Det er forbudt å bruke, eie og kjøpe dopingmidler i Norge.

Skader hjernen

Bruk av alkohol er mer utbredt
enn dopingbruk blant ungdommer, 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 Kveinå fra Kompetansesenter for rus
til ungdomsskoleelevene i gymsalen.
Hun la fram resultater fra Ungdata-undersøkelsen, som viser
hvordan ungdom i Leksvik forholder seg til alkoholbruk.
- 20 prosent av guttene og ni
prosent av jentene i ungdomskolealder i Leksvik har svart at
de har vært tydelig beruset. For
ungdom på videregående er tallene henholdsvis 68 og 60 prosent, fortalte Kveinå.

Foreldrenes holdning

Tall fra den samme undersøkelsen viser at foreldrenes holdning til alkoholbruk har mye å si
for avkommets holdning til rusmidlet.
- 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

dere drikker for mye, blir kroppen 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 innom narkobruk.
- Hasj er det vanligste narkotikumet 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 drukket alkohol først, opplyste Kveinå.

Gjør noe ulovlig

Politibetjent Ingeborg Gran jobber med å bekjempe alkoholens
skadevirkning blant ungdom i
Nord-Trøndelag. Nå er debutalderen for bruk av alkohol i fylket 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 sender 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, alkoholbruk eller narkotika, kan få konsekvenser for livet.
- Dersom man skal få førerkort for bil må man være edruelig, og det samme gjelder om
man vil ha tillatelse til å kjøpe
våpen. Mange studieretninger
og arbeidsgivere krever politiattest, og dersom du ønsker visum
til USA, kan du få problem der-
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nyheter

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

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 gymsalen.
- 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 narkobruken er særlig utbredt
iblant ungdom i Leksvik. Da kan
alkoholbruk være et større problem.
- Jeg tror det er en del fyll i
Leksvik. Det er mange ungdommer som ikke kommer inn på
fest, og så står de utenfor området og drikker, mener Killingberg.

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 budskapet om doping, narkotika og
alkohol. Foreldre, skoleansatte
og andre inviterte fikk deretter
høre det samme.
Arrangør for informasjonsdagen om rus og doping var ulike
aktører inne skole og helse i
Leksvik med SLT-koordinator
Veronica Moan Myran i spissen.
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Vi kan særlig merke en økende interesse rundt antidopingarbeidet 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.

Fikk livet
rasert av
doping –
advarer
andre
Stavanger/varhaug

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-

I kveld står Morten Heierdal foran idrettsutøvere, trenere, lagledere 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 historien sin. Rått, brutalt og ærlig.
For han unner ikke flere unge å
oppleve marerittet han har gått
gjennom.
– Det er utrolig givende å bruke de kjipe erfaringene mine til
noe positivt, og jeg møter mange fine og dyktige mennesker.
Tilbakemeldingene jeg får viser
også hvor aktuelt temaet er. Jeg
blir kontaktet av mødre, kjæ-

Widvey blir
antidoping-topp

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

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

– Jeg er ikke overrasket over
hvor omfattende dopingproblemet er, ei heller alderen eller
antallet på dem som driver med
dette. Det vet jeg alt om etter ti
år i dopingmiljøet. Kroppspresset i samfunnet er stort, og veldig mange ønsker å ta snarveier
for å bli større, sterkere, tøffere 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, oppdaget han raskt at han kom til
kort fysisk. Han var ung og nokså spinkel, og var plutselig i duell med store og sterke menn.
4. divisjonsspilleren begynte på

treningssenter, og da framgangen med vanlig trening stoppet
opp, var veien kort til anabole
steroider.
De tøffe gutta på helsestudioet hadde selvtillit, muskler,
ekstremt dametekke og et godt
råd mot alt.

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 steroider og etter hvert også narkotika. I starten opplevde han
en voldsom opptur. Han fikk en
enorm selvtillitsboost og følte
seg som en konge.
Men da den første dopingkuren var over, kom bivirkningene. Og de kom fortere enn unggutten ville innse.
– Jeg opplevde en drastisk
endring i psyken, personligheten 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 mennesker. Når kurene var over had-
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hh
Startet: Lansert for første gang
i 2013 med seks historier.
hh
Hva: En kampanje i regi
av Norges Idrettsforbund,
Antidoping Norge og Norsk
Tipping der tidligere dopingmisbrukere, pårørende og
utøvere med et sterkt standpunkt
mot doping tar et oppgjør med
ukulturen.
hh
Høsten 2014: Fire nye historier;
bl.a. Steffen Kjærgaard,
Marit Bjørgen og tidligere
Wada-direktør Rune Andersen.
hh
Prosjektleder: Halvor Byfuglien
i Antidoping Norge.
hh
Tallenes 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.

,,

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 begynte den oppjagede unggutten
å røyke hasj. Da dopingen ikke
ga den ønskede «kongefølelsen» lenger, gikk Morten over
til å sniffe kokain.
15 år senere kan 32-åringen
se tilbake på et tiår fylt med rus-

misbruk, flere voldsdommer,
psykisk og fysisk terror og avrusning. 22. juli i fjor slapp han
ut av fengsel etter å ha sonet en
straff for to grove voldsepisoder. I ettertid tenker han på all
smerten han har forårsaket.
– Jeg angrer på veldig mange ting, men det som gjør mest
vondt er tanken på de uskyldige
menneskene som har blitt ofre
for min voldsbruk, og den psykiske påkjenningen jeg har utsatt mine nærmeste for. Den totale 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, skjedde det noe med Morten.
Vendepunktet kom da han en
tid senere tok seg selv i å legge 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 bordet og sa; «her er problemet
mitt». Så la jeg meg inn til avrusning, 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 absolutt grunn til bekymring, sier
32-åringen, som håper at han
med dette kan utgjøre en forskjell.
– Da jeg selv var bruker fantes det lite troverdig informasjon 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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Vil

de kroppen min ingen egenproduksjon av testosteron lenger,
og selvbildet kollapset. Fra å få
tilført sprøyter med opptil 300
milligram daglig, hadde kroppen mistet evnen til å produsere sin vante mengde på 7 milligram daglig.
Morten gikk i kjelleren. Brystene 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.
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Viking-treneren overvar fre- er klart hvadeslags
økonomisbryr seg. Engasjementet rundt
landene arder i
dagens oppgjøret mellom AaB ke rammer han har å forholde
dopingproblematikken blir stavil en
og Hobro.
seg til i neste overgangsvindu,
dig større, mener han.
– Jeg håper å få reist litt mer må klubben se etter spillere i
Morten Heierdal er enig.
de neste ukene. Det er fortsatt alle prisklasser.
– Jeg er veldig positiv til fornoen runder igjen i Skandina– Det er et problem at vi ikke
budet. Nettopp det at dopingvisk fotball og det hadde vært vet hvor mye midler vi har til
bruk ikke var forbudt var ett av
flott å se noen av spillerne vi rådighet. Slik jeg ser det så er
argumentene selgerne brukte
har på blokken, sier Jonevret det ikke i én bestemt posisjon
overfor meg som tenåring. Det
til Aftenbladet.
var også et argument jeg brukte
vi har behov for forsterkninHvilke navn som står på ger. Vi har behov for en pose
flere ganger overfor mine egne
blokken eller nøyaktig hvem godt blandet og det kan komforeldre. Jeg tror lista ligger
han finsiktet fredag ønsker me til å koste litt. Vi må tenke
høyere for potensielle, nye bruikke Jonevret å si så mye om. smart og lete bredt, for vi har
kere nå, sier 32-åringen.
CAmillA Klovning
Han innrømmer likevel at ikke råd til å bomme på overcamilla.klovning@aftenbladet.no
Mads Hvilsom er en spiller gangsmarkedet, sier Jonevret.
det var naturlig å se nærmere
på, men Jonevret tror ikke angrepsspilleren blir aktuell for I Viking er det sjefsspeider
Gary Goodchild som har anViking.
svaret for å ha oversikt over
hva som rører seg i spillermarHvilsom spiller for Hobro og kedet og Goodchild er ofte på
den nyopprykkede klubben reisefot for å se på aktuelle
har overrasket i møtet med spillere.
dansk eliteserie. Hvilsom har
Jonevret ser så mange kamscoret sju mål på 11 seriekam- per som han har anledning til,
per denne sesongen. 22-årin- men i høst har det vært dårlig
Halvor Byfuglien, Antidoping Norge
gen har i tillegg 20 mål på 45 med tid til speiding.
aldersbestemte landskamper
– Etter at Kåre forsvant har
for Danmark.
det blitt vanskeligere å reise
– Jeg ser ingen grunn til å ut. Jeg må være her så mye
flagge at han blir Viking-spil- som mulig, spesielt når det
ler, for det tror jeg ikke at han går dårlig sportslig. Jeg har
blir. Det er ikke alltid vi reiser vært noen turer i Danmark og
Prosjektleder for Ærlig talt-kamfor å se på én spiller. Av og til Sverige og det har vært interpanjen, Halvor Byfuglien i Antireiser vi for å se 22 spillere og essante turer, sier Jonevret,
doping Norge, mener dopingfor å se om noen av dem kan som var i Sverige senest i starproblemet i det norske samfunvære interessante, sier Jonev- ten av oktober der han så to
net er større enn mange er klar
ret.
kamper – én i Allsvenskan og
over.
Viking-treneren innrøm- én i Superettan.
Kurt Arne nilssen
– Vi får stadig bekymringsmelmer at Vikings liste med akkurt.arne.nilssen@aftenbladet.no
dinger fra politiet, pårørende og
tuelle spillere begynner å bli
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 Helsedirektoratet har Antidoping Norge de
siste årene jobbet med å utvikle
såkalte «regionale kunnskapsnettverk». Disse består av yrkesgrupper som jobber med risikoutsatt ungdom.
– Tilbakemeldingene peker
tydelig på en økt bekymring og
mangel på kunnskap om problematikken, sier han.
Fredag overvar Kjell Jonevret oppgjøret mellom AaB og Hobro. Listen
CAmillA Klovning
over aktuelle spillere er lang, innrømmer svensken. Foto: Scanpix

Leif-Morten
oLaussen

anders
Mo hanssen

bevisstgjøre ungdom under Idrettshelga:

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

somhet. Antidoping Norge hadde en kronikk i Aftenposten

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

torje.D.Johansen
@nordlys.no

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
I OSLO
WADA-president Sir Craig
Reedie (nr. 2 f.v.) på pressekonferanse sammen med
Olivier Niggli fra WADA,
NIFs generalsekretær Inge
Andersen og Anders Solheim.
Foto: Scanpix

naturligvis et tema også i Norge,
ikke minst sett i lys av at vi har
hatt et samarbeid med Russlands
antidopingbyrå de siste årene. >

gensdagens idrett». Blant foredragsholderne er Steffen Kjærgaard, tidligere proffyklist og
sportssjef i Norges Sykkelforbund, samt Morten Heierdal.
Felles for begge er at de har
innrømmet utvidet bruk av
ulovlige dopingmidler i sine
forskjellige karrierer.
Der Kjærgaard jaktet toppresultater med levebrødet, ble
Heierdal fengslet på grunn av
vold mot uskyldige på gata i periode 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 tenker 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 virkelig er man tar stilling til med
valgene, sier organisasjonssjef i
Troms Idrettslkrets, Sylvi Ofstad, til Nordlys.

Tromsø, Tromsdalen og Bardufoss. Det er viktig å jobbe med
forebyggende arbeid innenfor
ren idrett og antidopingarbeid,
og da er det viktig at ungdommene får høre disse historiene,
sier Ofstad.
– Det er viktig at dette arbeidet tas på alvor, og man reflekterer når man hører hva dette
hadde å si for dem, sier Ofstad.

pens kunnskapsdel, med tema
«Vinnerskaller – veien til mental styrke og gode prestasjoner». Dette foredraget ledes av
Arne Jørstad, som tar med seg
Bjarte Engen Vik og Tommy Urhaug, som tok gull i Paralympisk 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 Sylvi 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 Ofstad.

BERGENS

Journalist
Torje D.
johansen

Idrettshelga er Troms Idrettskrets årlige samling for utøvere, ledere og trenere i idretten.
Tema for årets arrangement
er «Ungdomstrender og mor-

Rettet mot ungdom

Innleggene til Kjærgaard og
Heierdal er akuelle for alle,
men idrettskretsen har spesielt
invitert elever ved videregående idrettslinjer i Troms.
- Det kommer mange fra NTG

OL-vinner stiller

Idrettshelga tilbyr et variert
program i tillegg til Antidoping
Norge-fokuset. Blant annet vil
kombinertlegenden Bjarte Engen Vik, som har vunnet bådeOL og VM i kombinert, stille .
– Han er med Olympiatop-

SPREKESTE BEDRIFT

sport
doping

Jagland er generalsekretær, til
å representere Europa i styret til
verdens antidopingbyrå WADA.
– Jeg er opptatt av idrettens
omdømme og integritet. Idretten skal være dopingfri. Rene
utøvere skal beskyttes, slik at
det konkurreres på like premisser, sier Widvey om hvorfor hun
engasjerer seg.

Sentral rolle
– WADA executive committee er
det øverste organet i det internasjonale 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 aktuell for legger direkte føringer
for det internasjonale antidopingarbeidet.
– 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 antidopingarbeidet. I realiteten er det
WADA som fastsetter det internasjonale dopingregelverket og
hvilke preparater som skal stå på
dopinglisten, sier Solheim.
Norges første
WADA-styret består av 12 representanter. Én hver fra de fem
verdensdelene Europa, Afrika,
Amerika, Oceania og Asia. Fem
representanter fra OL-bevegelsen, og til slutt WADAs president
og visepresident. WADAs såkalte
executive committee er WADAs
toppstyre, der de viktigste poli-

utøverne som deltok i friidrettsVM i 2011 i en anonym spørreundersøkelse, at de hadde
dopet seg. Dette kom frem i en
WADA-undersøkelse. Til sammenligning var bare to prosent
av prøvene WADA tok i 2010
positive.
Men resultatene ble forsøkt
skjult av WADA og Det internasjonale 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 gjennomsiktighet er avgjørende for at WADA
skal være et effektivt organ. Jeg
er veldig opptatt av mer åpenhet, sier kulturministeren.

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.

søn dag
12. janu
ar
2014

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.

Vil ute
nasjon sten
ikke ta er so
på alvor dop
r

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.

Mer likhet over grensene
Widvey sier hun også vil forsøke
å harmonisere antidopingarbeidet 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 harmonisere 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 doping, sier Widvey, uten at hun
vil love penger til land som sliter med å bygge opp fungerende
antidopingbyrå.
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Maren ege TjoflåT - tekst og foto

maren.tjoflat@gjesdalbuen.no

Maren ege TjoflåT - tekst og foto

maren.tjoflat@gjesdalbuen.no

gjøre kvinner, dyr og mark fruktbare ved å piske dem med bjørkeriset. Dette var spesielt kvinner
som var unge, gifte eller barnløse
som ble pisket. Bjørk ble brukt
fordi det var knyttet en overtro, og
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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. Pengene for risene pleier de å bruke
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Sport på TV
NRK1

21.00 FOTBALL

10.30 ALPINT

V-cup. Slalåm 1. omgang, menn.
2. omgang på NRK2 kl. 13.40

D
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11.15 SKISKYTING
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11.55 FOTBALL
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12.50
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rsk hjelp
no
EM. 1500 m kvinner.
12.00 LANGRENN

storfavoritt
rnemøte
Kva tetss ekke
UC

Brasil er
IOC har bedt Norge
om hjelp til å lede antiog
dopingarbeidet før
under OL i 2016.

20.55 FOTBALL

Ligue 1. Lille – Reims.

01.00 BASKETBALL

V-cup. Jaktstart menn.

14.05 SKØYTER

Antido
LIVE

ping i Rio

VIASAT HOCKEY

Det skal tas 5000 doping
prøver i OL og 2000 i
Paralympics.
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ratorium blir godkjent prø
må det hver dag sendes Det
ver til Lausanne med fly.
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EM. 1500 m menn.
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V-cup. Skiﬂyging.
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16.00 SKØYTER

01.05 ISHOCKEY

NHL. New York Rangers –
Philadelphia Flyers.

NM rally. Sigdalsrally.
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VIASAT SPORT

NRK2

19.00 AM. FOTBALL

13.10 SKØYTER

NFL. Divisional Playoﬀs: Carolina
Panthers – San Francisco 49ers.

EM. 1500 m kvinner forts.

14.20 HOPP

DERFOR

NFL. Divisional Playoﬀs: Denver
Broncos – San Diego Chargers.

14.40 KOMBINERT

02.05
ISHOCKEY
slipper
doperne
unna

V-cup. Hopp lag (sprint).

15.00 KOMBINERT
15.30 SKØYTER

Antidoping Norge
tror ikke på positive
dopingprøver under
OL i Sotsji om
knappe to uker.
Det er ikke det
samme som at ingen doper seg.
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TIER OM DO
– Det har vært en
fantastisk reise i TV 2
Sporten, og det er
med tungt hjerte jeg
forlater et unikt arbeidsmiljø, sier han til
kanalen.
(NTB)

ut-

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

d, sier
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ges Idrettsforbund et initiativ
overfor WADA. Vi mente WADA
sammen med IOC burde kreve
at topputøverne i utholdenhetsidretter som skiskyting, langrenn 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 internasjonalt profilarbeid.
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Jessic
karby sørget a Linde sell-Vifor hjemm
jubel da
opp fra hun kjørte eseg
plass ogsjette- til tredje
inn på
Svens
pallen
ken
dredeler var 68 hun-.
som også bak Fenninger,
ste omga ledet etter
ng. (NTB) før-

P-INFO

Bronse til Lundby

Maren Lundby hoppet seg opp fra
femteplass og tok bronse i junior-VM
i hopp i går. Sara Takanashi vant oppskriftsmessig.
17-årige Takanashi har vært sesongens suverene kvinnehopper og
vært på pallen i samtlige verdenscuprenn.
Lundby endte 16,7 poeng bak Takanashi og var altså to og et halvt poeng
bak sølvvinner Coline Mattel. (NTB)

Verdenscup i Oberhof, Tyskland.

EM for menn. Danmark –
Makedonia.

11.30 VINTERSPORT
Se NRKs tablåer.

MAX

18.55 FOTBALL

for å læreStorbritannia
pingar
av
beidet
i landen antidoe.

Anders Solheim, Antidoping Norge

DOPTATT: Tre
skiskyttere fra
Russland og Litauen har
avgitt positive dopingprøver og er suspendert inntil sakene deres
er behandlet, opplyste
IBU i går.
IBU opplyste ikke når
prøvene ble avgitt eller
hvilke stoffer de inneholdt spor etter. (NTB)

NANNSKOG
FERDIG I TV 2:

Daniel Nannskog
slutter som fotballekspert for TV 2.

Johann Mühlegg (i midten) var full av dopingmidler da han vant jaktstarten 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

Lunde
(21) åpnet
Pedersen
talt med tøft og fikk
beplass på en sterk annen
5000 meter
denscupen
i tyske i veri går.
Inzell
Osing
en ble
kun

av

20.00 ALPINT

LIVE

01.00 TENNIS

LIVE

LIVE

Går for tregt

Vi skulle gjerne sett at antidopingarbeidet var kommet lenger. 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 toppidrett, er det for mange idretter
og nasjoner som slipper for lett
unna med et antidopingprogram som ikke holder mål.

Freestyle: FIS Verdenscup i
Breckenridge.

LIVE

La Liga. Espanyol – Real Madrid.

3. TETTERE POLITISAMARBEID.
Antidopingorganisasjonene er
avhengige av et tettere samarbeid med politiet. Vi kan ikke
ha det slik at myndigheter sitter på opplysninger om dopingbruk blant utøvere uten at det
gis tilgang og kan følges opp av
idrettens antidopingorganisasjoner. Her har WADA ledet vei,
gjennom samarbeid med blant
andre Interpol. Denne uka startet hovedrettssaken i «Operasjon
Gilde» i Trøndelag – den største
avsløringen av et dopingnettverk i Norge. Det vil være naivt å
utelukke at et slikt omfattende
nettverk ikke kan ha forgreininger til den organiserte idretten.
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Australian Open. Dag 1.
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Serie A. Cagliari – Juventus.
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helt enig
nekt kan

SVAR
KREVER
om russisk dopingg-korrupsjon

7. avd: 11 Fleetfoot Hanover (32)
Rangering: 1. avd: 10, 2. avd: 1112 (str. 3 og 6), 3. avd: 14-13-3, 4.
avd: 4-1 (str. 5), 5. avd: 1-3-4-117, 6. avd: 11-8-14-5-6-7-2-3-4, 7.
avd: 2-4-11 (str. 7 og 8).
Omsetning:
13.557.619.
Antidoping
Norge Kr.
til VG:
Utbetaling, 5 rette: Kr. 332
1. avd: 4 Åsakjappen (11.008)
2. avd: 4 Romleskaft (7689)
3. avd: 10 Ulsrud Tea (7504)
S
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.
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INFO

◗ RUSADA, som er Russlands
svar på Antidoping Norge, ble
etablert i 2008.
◗ Antidoping Norge har i seks år
jobbet med å bygge opp sin russiske søsterorganisasjon.
◗ I en dokumentarfilm vist på
ARD i går, rettes det konkrete
anklager om korrupsjon i RUSADA, 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 russisk toppidrett bruker doping, og
at det hele er iscenesatt av profilerte trenere på høyt nivå.
◗ En russisk trippelvinner av Chicago-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 Russland nekter enhver befatning
med doping, og toppsjefen i RUSADA tilbakeviser anklagene i
ARDs film.

Øyvind
Askeland

Både dopinglaboratoriet i
Moskva og det
russiske antidopingbyrået
(RUSADA) anklages samtidig for å ha
utro tjenere i
sine egne rekker: En positiv
dopingprøve
«forsvinner»
dersom mektige
personer
ønsker
det,
hevdes det i filmen.

Travtips

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

Avviser alle
påstander

RUSADA-direktør Nikita Kamaev avviser alle påstandene som kommer frem i dokumentaren.

idretten i landet. Dette bildet er fra dopinglaboratoriet i Lausanne. Foto:
REUTERS

Helt nødvendig

Vitalji Stepanov forteller at det innimellom
ringte folk fra det russis-

ke
sportsministeriet
mens han jobbet i antidopingbyrået.
– De ville vite hvilken
utøver som hadde testet
positivt. Dersom det var
en ukjent utøver, så forløp saken som den skulle. 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 diskoskasteren Jevgenija Pecherina. Hun får spørs-

Sport

Anders Besseberg, president i Det
internasjonal skiskytterforbundet

Skipresident Erik Røste

Dagens Dobbel Bergen
Erik Wetten, skøyteekspert og
tidligere verdensmester

Londons borgermester Boris
Johnson (t.v.) og tidligere IOCpresident, Jacques Rogge vifter 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

IOCs nye president, Thomas Bach.

Seppelt.

Foto: ARD

mål om hvor mange russiske 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 medaljer, er forbudte stoffer
nødvendig. Selv navngir
800-meterløperen profilerte trenere som skal ha
hjulpet henne med jukset.
WADA sendte i går ut

VARSLER:

Vitalji
Stepanov jobbet tre år i
Foto: ARD
RUSADA.

en pressemelding der de
understreker at opplysningene fra Tyskland nå
skal granskes nøye.
Samtidig sier WADAs
forskningssjef, Olivier
Rabin, at man har undret seg over RUSADA
tidligere:
– Vi har lurt på hvorfor enkelte prøver, som
burde blitt rapportert
som positive, ikke er
blitt det.

E-post: anderskc@vg.no

Det mener Johan Kaggestad, tidligere 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 fremover er at ikke idretten selv skal bestemme 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 forskrekket over hvor ulik praksisen

er. På en konferanse i Madrid for
få år siden kom det frem at halvparten av idrettene ikke hadde testing utenfor konkurranse.
Politiet må med

– I årenes løp er det altfor mange 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 sykling ved tidligere president Hein
Verbruggen.

nes det 350 invalide, sa
den tidligere østtyske
storhopperen HansGeorg Aschenbach om
systemet han selv
hadde vært en del av.
Da skjønner vi bedre hva et statsstyrt
dopingregime kan
lede til, og hvilket
alvor som ligger
bak beskyldningene
den russiske toppidretten ganske
plutselig har fått
kastet mot seg.
Så fortsettelse
følger.
Vi går spennende tider i
møte.

Ingen har avgitt dopingprøve ennå, men
de regner med at det
kan skje. Da er det
nyttig å vite litt mer
om hvordan det foregår.
Per Vikan

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

mandag 13. januar 2014

mandag 13. januar 2014

(lør)
(lør)
(lør)
(lør)
(søn)
(søn)
49 6
34 4
37 2
44 2
11 2
17 0
62 0
84 0

Futsalserien

1. divisjon menn Helgeland

testes fra 15 år

Fra man er 15 år kan man bli
testet for doping hvis man holder på med idrett, og Floan mener det er viktig at unge idrettsutøvere 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

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

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

Steinkjer 2 - Brønnøysund
Steinkjer 3 - Brønnøysund 2
Steinkjer 2 - Brønnøysund 2
Steinkjer 3 - Brønnøysund
Namsos - Brønnøysund
Namsos - Brønnøysund 2
S.sjøen
3 3 0 0 64Steinkjer2
2 2 0 0 63Steinkjer3
2 1 0 1 54Br.sund
2 1 0 1 53Namsos
1 1 0 0 17Rørvik
1 0 0 1 11Br.sund2
2 0 0 2 44Inderøy
3 0 0 3 32Kolvereid og S.sjøen 2 har trukket laget

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

Sandnessjøen videregående på
sin Helgeland-tur.
– Jeg har bedt meg selv oppover, og jeg er ofte på besøk på
idrettslinjene. Det er ikke så
lenge siden jeg var på Helgeland, og da besøkte jeg også
klubber, sier han.

Tjener grovt. Lager sdfg
fgh Fredag og lørdag starter
steroider for 15 kroner
årets sesong for inneskyting, og
det er Alteren skytterlag i Rana
– selger dem for 1000.
er første arrangør. De fleste
Se Nyhet, side 4–5 som
skytterlag har startet treningen

Les
mer

foran sesongen.
I Vefsn skyttersamlag starter
Bilfinger Cup til uka. Austerbygda skytterlag inviterer til

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 Norway 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

første stevne tirsdag, onsdag og
torsdag. Cupen er opplagt som
tidligere med 8 stevner totalt,
fire før jul og fire etter jul. Cupen avsluttes med superfinale
der alle klassevinnere skyter en
mesterskapsomgang.
I juli neste år blir det stormønstring av skyttere på
Skotsmyra og Drevjamoen under NNM. 450 deltakere ventes,
og med familier blir det over
1000 personer.
Hovedkomiteen er i full gang
med forberedelsene til dette
storstevnet.

straffen varierer fra noen måneder til to år. De som får kortest straff er de som blir tatt for
bruk av rusmidler. Det er ofte
ikke relatert til idrettskonkurranser, men det går utover
idrettskarrieren, sier han.
Fotballspiller Sindre Leirvik
er ikke i tvil om at det finnes doping 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.

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 anleggssektoren.
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-debatten. Men den sørget i alle fall for
at veldig mange ble oppmerksomme på noe som har vært en
utfordring for idretten lenge,
nemlig etterslepet på anleggssekI kveld, lørdag og søndag Sport
toren, sier Rigmor Aasrud til
spilles første runde av årets
Avisenes Nyhetsbyrå.
eliteserie i futsal i Trondheim.
Kampene blir streamet
direkte på NFF TV og
Regjeringspartiene sa nei til
Helgelendingens nettsider.
søknad om statsgaranti for å søke
Lørdag spiller VegakameOL til Oslo i 2022. Nå skal
ratene mot Sjarmtrollan fra
idrettsstyret evaluere hele
Tromsø klokka 12, og søndag
søknadsprosessen.
møter de KFUM Oslo til kamp
Det er ikke bare den siste runden
klokka 10 på formiddagen.
idrettslederne skal se nærmere
Alle de andre kampene
på, men også søknadene som ble
sendes også direkte uten
behandlet i 2014 og 2018 som
kommentatorer.
heller ikke førte fram.

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

vegaKam på
weB-tv

35

ser på søKnad

Dopingkampen. Ære være Anti
doping Norge, som fortsatt tror
på det gode i idretten. Det kan
ikke være lett.

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

Kommentar
Ola Bernhus
Kommentator

– Et uavhengig organ må
styre kampen mot doping
Mette Bugge
Kjetil Flygind
Kurt Haugli
Odd inge aas

– For hver olympisk gullmedalje fin-

per@helg.no
908 84 433

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.

– Det viktigste i dopingkampen er å få på plass et habilt,
overstatlig organ som styrer
dopingkampen. Det må ha
forgreininger til politiet.

gutter 16 avdeling 4

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
norge: Oddbjørn Floan fra det trønderske kontoret i Antidoping Norge var på besøk på Mosjøen videregående skole i går.
resultater fra slutten av 60-tallet. Niantidoping
gull i
OL i 1968 ble øket til 40 i 1976. Utøverne
Hanfra
holdt foredrag for elevene på idrettslinja, og Ingrid Andersen (fra venstre), Birgit Farbu, Sebastian Jarnæs, Sindre Leirvik og Jacob Engås
den østlige delen av Tyskland var ikke til å
Foto: per viKan
syns det var nyttig.
stoppe før landet brøt sammen og jukset
avslørte seg selv.
Og det var et brutalt og kynisk system
som åpenbarte seg.

pav do r
t
m
e
e
skr ekvens
kons

Tore Bøygard, president i Det
norske skiskytterforbundet

Foto: AP

For lite er mer effektivt enn et over-

V4 Bergen

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

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

har alltid vært der, og statistikken over
dopingtatte utøvere snakker for seg selv,
men det er mange som har trodd at kulturen 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 statsdopingen i gamle DDR, og i så fall er det
skremmende.

2. KRAV OM PROFILER. Antidoping Norge etablerte nylig en
enhet for profilarbeid
nyttig info omnordisk
i samarbeid med Dopinganalydopingtester sen i Oslo og antidopingbyråer
i de nordiske landene for øvrig.
LØRDAG 11. JANUAR
Arbeidet med biologiske profiler er et nytt og viktig verktøy
i antidopingarbeidet, men det
OMSETNING :
67 841 712,har selvfølgelig lite for seg hvis
VINNERTALL:
skytterne i gang
|
det| ikke
er vilje eller kunnskap
4-5-7-11-23-24-28
TILLEGGSTALL: 10-12-16
til å bruke verktøyet på best muSuperlotto:
lig måte. Sporingstiden for en
Neste trekning: 19.04.2014
rekke dopingmidler er svært
Gull-Lotto
1. PREMIE:
kort, mens den prestasjonsfrem(7 rette)
Er idretten
god? effekten ofte kan være
mende
77 660,2. PREMIE:
lang. Ved hjelp av profiler er vi
(6 + 1 rette)
6 605,3. PREMIE:
bedre i stand til å drive målrettet
å
(6 rette)
testing. Det er også mulig å ute4. PREMIE:
200,stenge utøvere basert på bevis
(5 rette)
45,5. PREMIE:
fra biologiske profiler.
P
(4 + 1 rette)
 m
For fire år siden tok Antidoping Norge sammen med NorRusanova) er en av varslerne i filmen.

Selv fant han 118 medaljevinnere fra EM, OL og VM som var avslørt 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 samme 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 utholdenhetsidrett.
Dopere vil vinne i OL

Even Wetten, tidligere skøyteverdensmester 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-

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 utøvere kommer til å bli slått av dopede utøvere i Sotsji.
Ny handlingsplan

Skipresident Erik Røste leder et
av landets største og mektigste
særforbund. På Skitinget til våren 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 begynnelsen 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 alvor.
Presidenten i Norges Skiskytterforbund, Tore Bøygard, er enig i at

4. STYRKET HOLDNINGSARBEID. For lenge har det i enkelte
land og idretter vært aksept for
dopingbruk. Det forebyggende
og holdningsskapende antidopingarbeidet må prioriteres
høyere. Også i Norge er vi avhengig av at nasjonale særforbund,
idrettskretser og lokale idrettslag engasjerer seg i antidopingarbeidet. Norges idrettsforbunds nye handlingsplan mot
doping vil styrke det forebyggende antidopingarbeidet i alle
idrettens organisasjonsledd.

Kvinner 4. div. avd. 07

Mistanken mot den russiske idretten

DOPINGTATT: Julia Stepanova (tidligere

andre i forbindelse med
en dopingtest i 2009.
– Julia sitter på en epost fra RUSADA der de
ber henne møte opp hos
dem for å ta en dopingprøve, og betale for den
selv. Det er ikke forenlig
med godt antidopingarbeid i mine øyne, sier
Seppelt til VG.

15

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 serieåpningen 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.

oreløpig er det vanskelig å vite hva
opplysningene i den tyske TV-dokumentaren 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 interessant å se, men byrået har strengt tatt
intet valg. Om bare deler av det som kommer frem er riktig, er russisk idrett en
større dopingsmørje enn noen kunne ane.

For det er doping satt i system påstandene 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 utøver og en tidligere russisk antidopingjeger.

Utbetaling, 4 rette:
Kr. 26.938.
34 |
|
1. avd: 1 Alsaker Fantom (6561)
DOPING
2. avd: 7 Alexandria
Ås (1171)
I IDRETTEN
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: 14-118-6-5-7-2-4, 4. avd: 2-4-11 (str.
7 og 8).
Omsetning: Kr. 1.400.796.
Johan Kaggestad, sykkelkommentator og tidligere trener

sport

Fredag 7. november 2014

F
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.

TYSK JOURNAtyske dokumentarfilmen sendt på ARD i går kveld. I filmen tegnes det LIST: Hans-Joachim

– Disse historiene stemmer
ikke med realitetene, sier
han.
I gårsdagens dokumentarfilm rettes hovedfokuset mot
russisk friidrett. Men også i
idretter som langrenn, svømming, sykkel og skiskyting
slipper enkelte utøvere å bli
testet, påstås det.
Hovedkildene i filmen er
ekteparet Julia og Vitalji Stepanov.
Hun er en dopingutestengt
friidrettsutøver. Han jobbet i
tre år som antidopingjeger i
RUSADA. De to møtte hver-

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

BILDE

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

V4-tips Harstad

Antidoping
Norge-sjef Anders Solheim.

PS ST!

1. UAVHENGIGHET.
Det er ikke
!
klokt å la «bukken passe havresekken». Sånn er det dessverre i
for stor grad i internasjonal toppidrett. Vi må få på plass uavhengige kontrollinstanser og
frittstående domsinstanser slik
at maktfordelingsprinsippet
følges.

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

BEKYMRET:

Sjokkerende
russiske organisasjonen. På
– Det er fryktelig sjokkeren- seks år er beløpet trolig rundt
de. Detaljene er skuffende, si- halvannen million kroner.
Russerne har blant annet
er WADA-topp David Howman etter å ha studert bevis- fått opplæring i prøvetagning, forebyggende arbeid og
materialene ARD sitter på.
organisasjonsbygOgså i Norge reageging.
res det:
– Det finnes folk i
– Det er klart at
det
russiske
vi blir bekymret.
Bare i går kom det to nye
sportsministeriet
Det er naturlig
dopingsaker i russisk friidrett:
som ikke ønsker
at WADA håndSprinteren Dmitrij Khomutov
noen form for
terer dette vide(metenolon) og sleggekasteren
påvirkning utenre som tilsynsorMikhail Feropontov (ikke
fra, fra organisagan. Samtidig vil
møtt til dopingkontroll).
sjoner som WADA
vi også ta opp inforog Antidoping Norge,
masjonen som er
sier den tyske ARDfremkommet
med
journalisten Hajo Seppelt til
russerne, sier Anders Solheim, daglig leder i Antido- VG.
Det er han som har laget
ping Norge, til VG.
Antidoping Norge har si- dokumentarfilmen som nå
den 2009 vært med på å bygge vekker voldsomme reaksjoopp RUSADA som organisa- ner.
– Hvordan opplevde du
sjon.
Bare de tre siste årene har åpenhetskulturen i det
russiske antidopingbyråUtenriksdepartementet
brukt 900 000 kroner på den et?

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

sporten | Torsdag 4. desember 2014

sporten | Torsdag 4. desember 2014

Den tyske fjernsynskanalen
ARD viste i går en dokumentar 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 regissert av navngitte trenere på
nasjonalt nivå.

e i tirfor
na.

LIVE

13.20 SKISKYTING
Herrarnas jaktstart.

La Liga. Real Betis – Osasuna.

Norske myndigheter har brukt halvannen million kroner på å bygge opp det
russiske antidopingbyrået. Nå kommer anklagene om omfattende korrupsjon i
organisasjonen.

asjoner
ar hjulmed for
er adhvis vi
, sier

11.15 SKISKYTING
Damernas jaktstart.

Serie A. Roma – Genoa.

– Klart
blir bekymret
V5viBergen

åk utøv
ere,
rstår.

LIVE

Elitserien.

12.25 FOTBALL

Serie A. Torino – Fiorentina.

ikke følge
på omr r de
ådet, i
tt nekt
et OL-

LIVE

Se NRKs tablåer.

Serie A. Sassuolo – Milan.

©Universum
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Wada må følge opp

SKØYT
ER

Lunde
på seie Pedersen
rspallen
Sverre

den
slått
For det er ikke i mesterskapene
stjern nederland
en
ske
man doper seg. Det er i periodene
ma, som Jorrit Bergs
nylig tok
(10.00
før mesterskapene de uærlige utgull
0 m)
og brons
(5000
øverne kan tas. Og når det i etterm)
e
Peder i Sotsji-OL.
kant av London-OL for knappe to
til tiden sen klokket
inn
år siden ble kjent at ingen på Ja5,4 sekun6.19,48. Han
Nyhetsled
DOPING
var
Har ikke sjanse
maica ble testet i løpet av det
siste
ne Bergs der bak suver
Vaktsjefe ere: Leif Welh
ma.
eskjønner
alle
– Dette
e Bugg
r: Henn
aven og I boka peker Drange på det prob- halve året før lekene,Mett
e
ing Olsen
av Sverr var et godt
Eirik
lematiske
i at det er idrettsforbun- at det står dårlig til med antidopløp
Boru
e.
og Børt-dene som selv
åpne tøffer Han turte
Dopinav verd står for mestepar- ingarbeidet i store –deler
Erik Fugle
Kommen
de siste gproblemet
og holdt e enn vanligå
øverne
m
ten av den internasjonale
testin- tator
den. :
benytt
ikke ha årene, og har vokst
Truls
En god inn hele veien
nye analys
et, men
slik kan
Dæhli Da hjelper
det,
opple
gen, og at disse forbundene naturså
.
detsom
heller
ikke
at
sier
emeto
kom det
velse, sa
og lands
vi
flere i
Rüstü
leder
der. Derm
garne
far
satt av
lig nok også har økonomiske inte- Wada i stadig større
gradkomm
kut- isjone Güner,
Pedersenlagstrener Jarle
ed satt dopingbyrå
–Det overrat.
lande
(WADA)
til NTB.
rydde
171 tester
ts parla n nedresser i å teste minst mulig, og i å ter ned på antallet
sket utøve
tyrkiskeutenopp.
for viljen
rne.
dopin
Det er
til å
utøve ment.
Fra øvers
avsløre færrest mulig.
om konkurranser.
I gkombinare ble
inngått
i 2013.
særidretter
tatt i
avtaler
ALpiN
Idrettene te hold
T
Den bindingen har til og sjon med manglende,
med alle
, borts
som har
friidre
50-åringen eller i
ett fra
dybui
tt, vektlø
Kjørte
sitt
lding
med det internasjonale anti- beste fall haltende
har i 25
kampen nasjonale
Både Güneeget system fotball,
og tradis fting, boting har
år vært
Rustu
opp til seg
r og Bak .
vist
jonell
Antidoping
Güner
dopingbyrået Wada, som får antidopingbyråer,
aktiv i er
girmot
detdopin
store
på unive
og Osman
– Det er seg som versti bryg.
forega
9.
skryte
Norge
net har
r av
ra mene rsitetssykeh Direktøren antido ngsfigurer
Askin
halve budsjettet sitt fra den in- hull i antidopinggarnet.
Nina Løseth plass
ngene
vere løper ille når en
Bak
uset
pingar
. et norsk tatt deleg , som blant anr det er
av våre
beidet i det tyrkis
fem plasse (25) klatre
livsnø
en seier, med lande
ternasjonale olympiske komi– Alle kan sikomm
at dee uvese
gjør sitt.
Og i Anka- Norge for å lære
utølabora asjonen med
ke
. Nå er
ts
t
r og
torium
net til livs dvendig å FoTo: METTE
de i
mer ni
– er
av
Av de
eller hanog så viser det flagg etter analyse, to depar
for dopintil
té.
det er det som
problemet.
Vi
BuGGE sine kolleg
i verde ble numhadde 171 aktive var i idretten.
storslalåmr
ger.
nscup
Askin Bak. var dopet seg at hun ges Idrettsforbu tementer
positi
det 137
– Vi greier ikke løse antidop- gjør også vårt,
, sier Osma
det er ikke
og Norsommen
– Vi har
enn i ens
nd.
går.
nektet v dopingprøv som
Han sitter
Åre
lært
n
ingarbeidet om vi skal verne om nok. Derfor ble
i
det
mye
skulle
jegå ønske
avlegg at e og 34
i parlam
er å utdan
Fakta
om
Norge
Løseth
tatt 1558
e prøve
samm
entet,
heve kunns
ne kontrhvor viktig
tester
lermer
de kommersielle interessene Wada tok litt
og totalt
sør. Det
sekun endte totalt
en
og
han. ansvar
fra alle
olløre
der bak
2,13
kapen
de fire med åtte kolleger i Norge
den til
samtidig. Jeg tror ikke vi har sjan- get for at flereTidlig
på dette r og
vinnertidet er
fulgte
opp det re- , fortel- Dop
partie
er et av
er
ere var
Anna Fenni
uakseptabe ne. Bak
ing i Tyrk
feltet.
bund
fra Østerr
benytt
synes ne for oss, sier de beste eksem
enkelt
se om vi ikke får flere uavhengige gelverket som
ersom
der. Videt
kan
godt
nger
lt at
XX
e
ia
e særfo
I 2011 satte
Güner
I 2011 ble tok tester
pletil topps forbudte stoffeaktive skal
Løseth ike.
.
av sine
byråer, sier daglig leder i Antido- blåse i hvapå
det
det er de
driver med
i egne.rkomm
mente
.
Tas
r for å
etter førstevar numm
isjone
slutten
t ned en tyrkiske parla– Vi har
nå Hanpå alvor
n nedsa
ping Norge, Anders Solheim.
av
mité for
Russland,tingen
Kina og
andre
egen doping
omgang. er 14
sammsteder,
opple
ninger
og de
builde
å rydde
e kom tt, XX
vd at
Fengjorde
r døde.
I 2013
opp i ukultukoen body- England, andre kom
vi, men denI 2012
somi gang.
taper på detår
er jo tesfør og
som dagen
ble
dig oppta
Regje
direkt
suste
ren.
Det resulte1558 doping
det bare
Dum ved positiv test
e fra
tt av dette,ringen er vel- formasjon.der de også fikk
ver. Det ble
verdenscup inn til en
de rene utøverne.
Forhåpentligvis
penge
tester
tatt 500
viste seg
XX
tatt.
ny
r
mye inEn delega rte i 171 saker.
– Vi setter
plass et for at vi også og har gitt
Hun slo seier.
I morgen tar IOC over dopingtes- er en deldekke
av dem
norske,vansk
sier Sol- prøsjon fra
noen
stor pris
denne
idrett
av de stoffe elig å avantidoping skal få
Viktoria
bensb
han.
uken vært Tyrkia har
på at en
på dopinsnasjon som
tingen av alle dem som skal delta i heim.
urg fra
Rene som
arbei
og Norge
stor
i

DOPTATT: Asafa Powell ble tatt for doping i fjor. Jamaica har fått mye kritikk for lite aktiv kamp mot
doping på hjemmebane.
Foto: Carlos Barria / Reuters / NTB Scanpix
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MÅ HA HJELP: For å ta flere,
mener leder i Antidoping Norge,
Anders Solheim.

Volvo Golf Champions. Eur. Tour.

er 2014
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11.30 GOLF

Tekst: John Rasmussen

ULLEVAAL STADION (Dagbladet): Dopingjegerne har lenge
visst at testregimet deres ikke er
godt nok til å fange dem som virkelig vil jukse i idretten. De siste
åras avsløringer av den utstrakte
dopingen i syklingen, og historiene om hvordan utøverne har
holdt seg «rene» i testene, har
skapt frustrasjon blant dem som
jobber for å holde idretten dopingfri.
Og blant utøverne som ikke
doper seg.
Derfor sluttet også den tidligere avdelingslederen i Antidoping
Norge, Mads Drange, i organisasjonen og skrev boka «Den store
dopingbløffen» i stedet.
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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 mener må prioriteres høyere: uavhengige kontrollinstanser, krav
om biologiske profiler, tetter
politisamarbeid, styrket holdningsarbeid, stillheten fra dem
som vet noe må brytes, nasjoner
som henger etter må hjelpes,
ressurser til forskning og det må
settes makt bak kravene.

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. Bøygard er klokkeklar på en ting. Det
er alt for milde straffer for dem
som blir tatt for juks.
– Når en utøver har vært gjennom alle ankeinstanser og er dopingdømt, så skal du ut av idretten. To år er altfor lite. De må
utestenges på livstid, slår Bøygard
kontant fast.
Presidenten i Det internasjonale
skiskytterforbundet, Anders Besseberg, er enig i at det fortsatt er
for stor forskjell på antidopingarbeidet som blir gjort internasjonalt. Skiskyting innførte blodprofiler allerede i 1995.
– Vi har en blodprofil på Bjørndalen helt fra midten av 90-tallet.
Vi tester kontinuerlig og vi mener
at vi har et godt antidopingarbeid
innenfor skiskytingen, sier Besseberg.

I Aftenposten i går anmodet
styreleder Valgerd Svarstad
Haugland og daglig leder Anders Solheim om bedre holdninger 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 medaljevinnerne i OL i Sotsji har en dopinghistorie 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.

Hva krever et slikt samarbeid?
For det første at politiet finner 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 rettssystem, betyr det også å ivareta
den samme rettssikkerheten.
Idrettens hang til å straffe
idrettsutøvere etter egne regler, ofte med store personlige
konsekvenser for utøveren, har
altfor ofte stått i strid med de
prinsipper for alminnelig rettssikkerhet som et demokratisk
samfunn skal bygge på.
I den gode saks tjeneste er
mange av dopingmotstanderne så fordømmende og dømmende at det er vanskelig å
følge med for en som ønsker å
se doping i en større sammenheng.
Idrettens største problem er
ikke samfunnets største problem.

Bukk og havre

Derfor legger Haugland og Solheim også inn noen konkrete
ønsker i sin åtte punkts liste for
å komme dopingen til livs.
Deres første punkt er at bukken ikke lenger settes til å passe
havresekken.
Det er velment og viktig. Problemet er at idretten alltid har
stelt med sitt. Altså: Lage reglene selv og straffe selv etter
sine egne straffebestemmelser,
enten straffen er et rødt kort,
bøter, poengtrekk, karantener
eller noe annet.
Nå vil Antidoping Norge enten avlive bukken eller fjerne
havresekken. Ett av midlene er
å innlede et tettere samarbeid
med politiet. «Det er naivt å tro
at de omfattende dopingnettverkene som er avslørt, ikke har
forgreininger til idretten», skriver de.

m

Nå vil Antidoping
Norge enten avlive bukken eller fjerne
havresekken

Blodprofiler

Mer realistisk er forslaget om at
hver idrettsutøver i utholdenhetsidretter som skiskyting,
langrenn og skøyter skal dokumentere sin egen blodprofil.
WADA har ikke nådd frem med
dette før, og heller ikke i SotsjiOL 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 ressursgispende politi, vil doperne
og deres leger og forskere alltid
vil ha et forsprang på dopingjegerne. 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 innbiller seg at idretten noen gang
blir rettferdig.
ola.bernhus@aftenposten.no

å DOPING
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5. STILLHETEN MÅ BRYTES. Det
er ikke først og fremst
kontroll|
|
arbeidet som har flyttet antidopingarbeidet framover de siste
årene. Det handler vel så mye
om utøvere som har stått fram
og fortalt om omfattende dopingbruk i internasjonal toppidrett, mange av dem etter massivt press. Vi tror fortsatt det er
m
for mange som forholder seg til

september

2014
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«stillhetens lov» og ikke forteller
det de vet.
6. NASJONER MÅ HJELPES. Det er
ikke å forvente at alle land i verden skal få på beina et effektivt
antidopingprogram. Særlig må
det prioriteres å styrke arbeidet
i store idrettsnasjoner. Antidoping Norge har bidratt med veiledning og råd i etableringen av
antidopingorganisasjoner i Kina
før OL i Beijing og fram mot Sotsji har vi bistått russerne. Vi har
nå tilbudt Kenya vår bistand.
7. RESSURSER TIL FORSKNING.
De siste årenes dopingavsløringer og -innrømmelser har for en
hel verden fortalt at det er store
begrensninger i kontrollarbeidet. 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 internasjonale regelverket som nylig
ble vedtatt, og som trer i kraft 1.
januar 2015. Regler er imidlertid
lite verdt hvis de ikke håndheves.
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 konkurranse, 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 beskytte en ren og rettferdig idrett.

Hva mener du?

p

Si din mening på Twitter!
Bruk hashtag
#sportsdebatt
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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.
Rent Særforbund 31/12-14

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

og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete

arbeidet med å sette tiltakene ut i live.

handlinger som nedfelles i en plan. Det legges stor vekt på
å levere et antidopingprogram som er tilpasset behovene

Foredrag ⁄ samtaler

det enkelte forbund. Det å bli Rent Særforbund bidrar til

Antidoping Norge har et eget foredragsholderkorps som

økt etterspørsel og oppmerksomhet omkring antidoping-

holder foredrag for ulike organisasjonsledd i norsk idrett

arbeidet på mange nivåer i organisasjonen.

og for målgrupper utenfor den organiserte idretten.
Norges Skiforbund signerte avtale i juni. StudentidrettsFor stiftelsen er det viktig å kunne tilby et attraktivt og

forbundet var klar for signering av avtalen om Rent

oppdatert forebyggende program. I løpet av 2014 er det

særforbund rett før jul, signering ble foretatt i januar 2015.

foretatt noen endringer for å spisse foredragsholderpro-

Flere særforbund er godt i gang med prosessen for å bli

grammet. I dette ligger det å sette opp ulike foredragshol-

Rent Særforbund, og flere vil forhåpentligvis signere i løpet

dere mot spesifikke målgrupper. Vi har i tillegg innført egne

av 2015.

autorisasjonsprøver, som er tilpasset henholdsvis idretten
og det som gjøres mot samfunnet for øvrig.

Ved utgangen av 2014 hadde følgende forbund signert Rent
Særforbund-avtale:

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,
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Norges Styrkeløftforbund
Norges Fotballforbund
Norges Volleyballforbund
Norges Cykleforbund
Norges Skiskytterforbund
Norges Rytterforbund
Norges Friidrettsforbund
Norges Skiforbund
Norges Danseforbund

Rent Idrettslag
Stadig flere idrettskretser og særforbund oppfordrer

Forebyggende arbeid i idretten

«sine» klubber og lag til å utarbeide en antidopingpolicy

• 147 forebyggende tiltak

gjennom å ta i bruk Rent Idrettslag-konseptet. 793 lag var

• Foredrag for 33 ulike særforbund

ved utgangen av året registrert som Rent Idrettslag, 144

• 1 nytt Rent Særforbund

av disse gjennomførte prosessen i 2014. 68 idrettslag har

• 144 nye Rent Idrettslag

også vært gjennom re-sertifiseringen som det legges opp

• 68 idrettslag re-sertifisert som Rent Idrettslag

til etter tre år.

• 3093 brukere av Ren Utøver

Antidoping Norge har hatt dialog i etterkant med leder av

• 1500 brukere av Ren Skole

de klubbene som har opplevd å få en dopingsak. Utøver

fra Antidoping Norge, Antidoping Danmark og Transform.

følges opp særskilt gjennom gangen i dopingsaken, mens

Underveis i prosessen har vi også involvert Utøverkomiteen.

klubbenes engasjement varierer.

Informasjonsflyten i

dopingsaker justeres i forbindelse med nytt regelverk.

Ren Skole

Erfaringen viser at bistand til den enkelte klubben må

Renskole.no ble lansert første gang høsten 2010. Skole-

tilpasses i hvert tilfelle.

portalen ble lansert i en ny versjon i 4. kvartal 2014. I den
nye versjonen er videoer fra Ærlig talt inkludert og un-

Ren Utøver

dervisningsopplegget er revidert slik at det er oppdatert

Dagens Ren Utøver har vært en suksess, på flere måter.

i henhold til læreplaner, og slik at det skal passe inn

Med nesten 15.000 brukere nasjonalt og over 60.000

mot flere forskjellige studieretninger. Det er også gjort

brukere internasjonalt siden lanseringen i 2009. I 2014

justeringer på programmet slik at det treffer bredere, og

alene var det 3093 registrerte brukere av programmet,

med et fokus som i sterkere grad handler om doping som

hvorav cirka halvparten av disse gjennomførte alle 12

samfunnsproblem. Samlet har Ren Skole hatt i overkant

casene. Vi ser likevel et sterkt behov for å modernisere vårt

av 1500 brukere i 2014. Finansiering til den nye portalen er

e-læringstilbud, også for å tilpasse det til nytt regelverk

hentet fra midler fra Helsedirektoratet.

gjeldende fra 1. januar 2015.

Meldepliktutøvere
Før vi gikk i gang ble WADAs nye utøverprogram ALPHA

Antidoping Norge er opptatt av å lytte til og ha en god dialog

vurdert. Vi sparret med Utøverkomiteen om hva de mente

med topputøverne. Det har vært gjennomført samtaler

var viktig med et eventuelt nytt program. Tilbakemelding-

mellom ansatte i Toppidrettsavdelingen og meldepliktutø-

en fra utøverne var at det måtte være oppdatert med tanke

vere og landslag, samt personer i deres støtteapparat,

på regelverk, innhold og formspråk og at det måtte fungere

i flere idretter i løpet av 2014. Disse samtalene oppleves

godt på mobile plattformer. Vi fikk med oss Antidoping

som meget nyttige.

Danmark i utviklingsarbeidet og det ble inngått en avtale
med selskapet Transform for å utvikle et nytt Ren Utøver.

Antidoping Norge har videre en god dialog med Utøverkomi-

Et nytt program skal være klart til lansering i våren 2015.

teen. Som nevnt over, er komiteen blant annet brukt som spar-

Det er etablert en egen prosjektgruppe med representanter

ringspartner med tanke på utvikling av nytt e-læringsprogram.
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Toppidretten
Det er gjennomført møter med de fleste nasjonale

Seminaret er obligatorisk for leger og fysioterapeuter som

særforbund. Agendaen på disse møtene har vært

skal autoriseres som henholdsvis Idrettslege (NIMF) og

forebyggende tiltak, topputøverlisten og fritaksregler. Sær-

Idrettsfysioterapeut (FFI). I tillegg til leger og fysiotera-

forbundene blir også informert om og forsøkt motivert til å

peuter deltar også andre personer som ledere, trenere og

bli Rent Særforbund på disse møtene, se over.

nyansatte i Antidoping Norge på kurset.

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 informasjonsbrosjyre 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.
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NYTT REN UTØVER
På slutten av 2014 startet
arbeidet med et nytt Ren
Utøver. Programmet vil bli
lansert våren 2015.

4
Internasjonalt

S

amarbeid med nasjonale antidopingbyråer

Samarbeidet med CHINADA er blitt videreført med flere

Antidoping Norge søker samarbeid med andre

styreleder også deltok. Hovedformål med reisen var et

nasjonale særforbund, for å dele kunnskap og

prosjektmøte med CHINADA og utveksling av erfaring

for å tilegne seg ny kunnskap. Stiftelsen har gjennom årene

møter i løpet av 2014, blant annet i Nanjing i august, der

under Ungdoms-OL.

opparbeidet seg en solid posisjon og et bredt kontaktnett
inn mot andre nasjonale antidopingorganisasjoner.

Antidoping Norge deltok også på møter med WADA og
Kinas visestatsminister Liu Yandong og idrettsminister Liu

Russland-samarbeid

Peng. På begge møter ble det lagt vekt på Norge og Kinas

WADA, Antidoping Norge og Russ-

innsats for å bistå Kenya med å utvikle et antidopingpro-

lands antidopingbyrå (RUSADA) har

gram i tråd med det internasjonale regelverket.

siden 2009 hatt et samarbeid, der
Antidoping Norges rolle har vært å bistå med veiledning og

Prosjektsamarbeidet i Kenya har hatt en positiv utvikling i 2014

råd. 2014 var siste år i samarbeidsavtalen.

da myndighetene i Kenya informerte om at det er satt av egne
midler til antidopingarbeidet i landet. CHINADA, Antidoping

I forkant av Sotsji-OL gjennomførte RUSADA og Antidoping

Norge, WADA og Kenyas Minister of Culture, Sports and the

Norge målrettede kontroller på vegne av WADA. Totalt ble

Arts, Dr. Hassan Wario Arero møttes i Cape Town i oktober

det innhentet prøver av 40 utøvere i forkant av lekene.

for å bekrefte sitt engasjement i prosjektet og diskutere den
videre driften av samarbeidet. Det ble underskrevet en sa-

I mai ble det avholdt prosjektmøte i Kirkenes med fokus på

marbeidsavtale mellom Kenya, WADA, China Anti-Doping

pågående tiltak. Det har vært en god dialog med Utenriks-

Agency og Antidoping Norge i januar 2015.

departementet som har gitt et godt grunnlag for forståelse
og fremdrift. Det siste møtet i prosjektet var planlagt

Nordisk samarbeid

avholdt i Oslo i desember med et avsluttende «Steering

De nordiske landene ser det som nyttig å ha et

Group Meeting».

strategisk samarbeid. Samarbeidet reguleres
gjennom en egen samarbeidsavtale og

Grunnet påstander om omfattende organisert doping i

inneholder utveksling av kunnskap og

Russland i en tysk TV-dokumentar like før møtet skulle

felles prosjekter.

finne sted, ble det gjensidig besluttet av partene å utsette
det siste møtet.

Kina-samarbeid
Antidoping Norge har hatt et
samarbeid med Kinas antidopingbyrå (CHINADA) som strekker
seg langt tilbake i tid.

«Vi skal påvirke
utvikklingen av det
internasjonale antidopingarbiedet»
STRATEGIPLANEN 2012-2015
antidoping norge 2014
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INTERNASJONAL KONTAKT
Antidoping Norge har et bredt internasjonalt kontaktnett. Her bilder fra noen
av møtene i 2014 – med Russland, Sveits,
Tyrkia, Kenya, Kina og WADA.
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Antidoping Norge var vertskap for årets nordisk samarbeid.

parlamentet på besøk hos Antidoping Norge for å få kunnskap

Både Finland, Sverige og Danmark deltok og flere aspekter

om hvordan antidopingarbeidet er organisert i Norge.

av et antidoping program ble diskutert. Møtet ble holdt i
mai i Kirkenes. En ambisjon er å se nærmere på et anti-

Flere møter er også blitt holdt møte med andre med tanke

dopingsamarbeid i regionen, mellom Russland, Sverige,

på utveksling av kunnskap og erfaring, bl.a. med Tyskland,

Finland og Sverige.

Sveits og Storbritannia.

Daglig leder deltok på Nordic Sport Meeting i september

Samarbeid med internasjonale særforbund

i Bergen som NIF var vertskap for. Antidoping var på

Et nært samarbeid med både internasjonale og nasjonale

dagsorden med en presentasjon om «How to implement

særforbund er avgjørende for å sikre et mest mulig koordinert

anti-doping strategies in our National Sport Federations

antidopingprogram. Antidoping Norge søker derfor å opprette

and Sports Clubs».

formelle samarbeid med de internasjonale særforbundene
som vi mener det er hensiktsmessig å samarbeide med.

Under testavtalen har Antidoping Norge gjennomført
22 prøver på vegne av Antidoping Danmark og svenske

Antidoping Norge ledet en uavhengig kvalitetsrevisjon

Riksidrottsforbundet.

av UCIs antidopingprogram og UCIs antidopingstiftelse
CADF. Revisjonen var initiert gjennom iNADO. Rapporten

Paraplyorganisasjon for nadoer

inkluderte 37 anbefalinger, blant annet om domsbehan-

Vi har videreført vårt medlemskap i iNADO (Institute for

dling i kompliserte dopingsaker. UCI har i ettertid opprettet

National Anti-Doping Organizations), som ble opprettet i

et nytt domsorgan.

2012 med Norge som én av stifterne. iNADO ønsker å være
et felles talerør for de nasjonale antidopingorganisas-

Antidoping Norge hadde to møter med CIRC (Cycling

jonene i det internasjonale antidopingarbeidet. Antidoping

Independent

Norge stilte fagsjef Anne Cappelen til iNADOs rådighet i

informasjon og kunnskap rundt doping i sykkelsporten.

forbindelse med en ekstern revisjon av UCIs antidoping-

CIRC ble opprettet av UCI for å se nærmere på dopingprob-

program. Revisjonen ble sluttført i 2014. I forbindelse med

lematikken og påstandene som idretten har vært preget av

et internasjonalt seminar om forebyggende antidopingar-

de siste årene.

Reform

Commission)

for

å

utveksle

beid i Lausanne, fikk Antidoping Norge muligheten til å
presentere Ærlig talt-kampanjen. Vi har videre vært en

Samarbeid med wada

sparringspartner i forhold til iNADOs satsing på sosiale

Antidoping Norge har en tett og god dialog med Verdens

medier.

antidopingbyrå (WADA). Kulturminister Thorhild Widvey er
valgt inn som Europas representant i WADAs styre.

Andre nasjonale antidopingbyråer
Antidoping Norge har hatt kontakt og møter med flere

WADAs President Sir Craig Reedie og WADAs Chief Operating

nasjonale antidoping organisasjoner, blant Tyrkia og Brasil,

Officer Olivier Niggli besøkte Antidoping Norge i november.

med hensikt om å bistå dem til etablere og styrke sitt nasjonale

Målet var for dem å få bedre innsikt i vår virksomhet og

antidopingprogram. Tyrkia hadde i 2014 en delegasjon fra

diskutere relevante internasjonale antidopingtemaer.
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Kulturministeren
inn i WADA-styre
NOVEMBER: Statsråd Thorhild Widvey ble valgt inn i WADAs Executive

Spesialrådgiver Rune Andersen var tre uker i Sør-Korea

Committee fra 1. januar 2015 på vegne av de europeiske myndigheter.

på Asian Games som leder av WADAs Independent

Antidoping Norge har tidligere vært representert i noen av WADAs

Observer program.

underkomiteer, men dette er første gang Norge er representert i
WADAs Executive Committee. – Vi er svært glade for valget, forteller

Antidoping Norge har deltatt på flere internasjonale

styreleder i Antidoping Norge, Valgerd Svarstad Haugland. – Slik vi ser

seminarer og møter, bl.a. i Nederland (ICIC), med fokus

det, gir det oss en enda bedre mulighet til innflytelse og påvirkning i

på forståelse av det reviderte internasjonale regelverket.

det internasjonale antidopingarbeidet.

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

Skal bistå IOC fram mot Rio-OL

international comparison». Undersøkelsen gjennomføres

AUGUST: Antidoping Norge skal bistå IOC i antidopingarbeidet frem

Tyskland. Antidoping Norge er ett av fem NADOer som

mot OL i Rio de Janeiro 2016. – Det at vi blir spurt av IOC viser at de

er plukket ut for dette pilotprosjektet, sammen med

mener Norge er blant de ledende i verden på dette feltet, sier daglig

Nederland, Østerrike, Tyskland og Storbritannia.

av to forskere som hører til Potsdam Universitetet i

leder, Anders Solheim. Målet er å bidra til et robust antidoping-

Europarådet

program før og under 2016-lekene.

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 25årsmarkering et eget seminar med fokus på hva slags
bidrag Europarådet har gitt og skal gi til antidopingarbei-

Solheim med antidopingverv

det. Fra norsk side har det blitt fokusert på at Europarådets

JUNI: Anders Solheim ble valgt som leder av kontrollorganet for

også skal sette sitt tydelige preg på antidopingarbeidet. Det

Europarådets

kjerneverdier Human Rights, Democracy and Rule of Law

antidoping-

arbeides derfor med temaer som uavhengige domstoler,

konvensjon jobber for å redusere bruk av doping innen idretten, og ble

anbefalinger om å dele informasjon med offentlige organ

åpnet for signering 16. september 1989. - Jeg vil jobbe for etablering

og styrking av tilsynet med etterlevelse av konvensjonen.

antidopingkonvensjon.

Europarådets

av uavhengige kontroll- og påtaleinstanser som håndterer potensielle
brudd på dopingbestemmelsene og uavhengige domsorganer som
behandler dopingsaker i idretten, sier Solheim.
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Norge er en pådriver i det internasjonale antidopingarbeidet
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!
internasjonal representasjon i 2014 (et utvalg)
Januar

August

Limburg: Anti-Doping Authority of the Netherlands var

Nanjing: Bilateralt møte med CHINADA.

vertskap for en konferanse om implementering av koden.

Nanjing: Møte med WADA og Kinas visestatsminister

Aigle: På vegne av iNADO ledet fagsjef i Antidoping Norge

og idrettsminister.

en kvalitetsrevisjon av UCIs antidopingprogram og anti-

Den Haag: Møte i Europol, med Jack Robertson (WADA).

dopingstiftelse.
Rotterdam: Oppstartsmøte – Intelligence and investigation

September

(WADA og nasjonale antidopingbyråer).

Besøk av WADA: Tema: Ungdoms-OL og internasjonalt
samarbeid.

Januar/februar

Magglingen: Inter-institutional Co-operation mellom the

Samarbeid mellom RUSADA, WADA og Antidoping Norge

Council of Europe og EU.

om testing i forkant av OL i Sotsji.

Incheon, Sør-Korea: Spesialrådgiver ledet WADAs

Nairobi: Møte om samarbeidsprosjekt i Kenya.

Independent Observer Program under Asian Games.
Lausanne: Møte med CIRC (Cycling Independent Reform

Mars

Commission) for å diskutere antidopingarbeidet i sykkel-

Besøk av delegasjon fra Tyrkias parlament for å få bedre

sporten.

innsikt om organisering av antidopingarbeidet i Norge.

Paris: Møte i regi av Europarådets Legal Expert Group for

London: UKADs symposium “Tackling Doping in Sport”

å diskutere «data sharing».

London: UKAD var vertskap for et CEO-møte med et utvalg
av veletablerte NADOer

Oktober

Lausanne: iNADO - seminar og generalforsamling.

Kypros: Europarådets møte om hvordan føre tilsyn med

Vi presenterte ærlig talt-kampanjen.

konvensjonen.

Lausanne: WADA-symposium.

Phoenix: 13th Annual USADA Symposium on Anti-Doping

Lausanne: Intelligence and investigation møte.

Science.

Den Haag: Møte i Europol mellom WADA, UKAD, USADA

Colorado Springs: Møte med USADA om testing.

og ADN

Besøk av Antidoping Sveits: Utveksling av informasjon,
med fokus på forebyggende arbeid.

Mai

Cape Town: Møte med Kina, Kenya ved Minister for Idrett,

Strasbourg: Daglig leder deltok sammen med KUD på

kultur og kunst og WADA om samarbeidsprosjekt i Kenya.

CAHAMA og Monitoring Group-møte i regi av Europarådet.

Istanbul: Intelligence and investigation møte.

Anders Solheim valgt som leder for Europarådets kontrollorgan for 2 år.

November		

Stockholm: Til Stockholm for å lære og utveksle erfaring

Strasbourg: CAHAMA og Eruoparådets Monitoring Group

med Dopingjouren. Også besøk hos laboratoriet.

møte.

Kirkenes: Vertskap for årets nordiske møte.

Besøk av WADA: President Sir Craig Reedie besøkte Norge.

Kirkenes: NAPMU-møte med Finland, Danmark og

Paris: IADA-møte.

Sverige.

CIRC på besøk i Norge.

Kirkenes: RUSADA – prosjektmøte.
Desember
København: Besøk hos Antidoping Danmark for å
diskutere forebyggingsstrategier knyttet til doping
som samfunnsproblem.
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5
Forskning og utvikling

F

orsknings- og utviklingsarbeidet har av res-

Brukerundersøkelser og evalueringer

sursgrunner ikke blitt prioritert de senere

Vi er opptatt av å få tilbakemeldinger på hvordan vårt

årene fra Antidoping Norge. Det er noe vi har

arbeid stadig kan videreutvikles, samt å se på muligheten

beklaget. Med en betydelig økning av tilskuddet

for å dokumentere effekten av det vi gjør. Det er i løpet

for 2014, så vi muligheter til å styrke forskningsarbeidet,

av året lagt til rette for å initiere brukerundersøkelser og

men vi så samtidig behov for å se etter nye måter å legge

evalueringer etter behov. Profesjonell veiledning er innhentet

til rette for antidopingforskning på.

i denne prosessen slik at Antidoping Norge kan gjennomføre
enkle brukerundersøkelser som skal benyttes for å vurdere

Fremfor å administrere forskningsporteføljen på egen hånd

forskjellige aktiviteter og kvaliteten av leveransene. På

som tidligere, anså vi det ønskelig å inngå et samarbeid

denne bakgrunn er det iverksatt flere brukerundersøkelser,

med en utdanning- og forskningsinstitusjon som kan

herunder evaluering av lokale nettverk i fylkene, bruker-

fremme en helhetlig og langsiktig satsning på forsknings-

undersøkelsesprogram av foredrag i felten og statistikk om

prosjekter med relevans for antidopingarbeidet.

gjennomførte oppdrag i felten.

Antidoping Norge har derfor inngått et samarbeid med

Utvikling av kontrollarbeidet

Norges idrettshøgskole om forskningssamarbeid. Norges

Den endelige ferdigstillelsen av den reviderte risiko-

skiforbund har som første særforbund også bidratt til

vurderingen ble forsinket på slutten av 2014.

samarbeidet. Antidoping Norge deltar i styringsgruppen
for samarbeidet. Det er lyst ut midler for 2015 og 2016. Det

Det har vært dialog om papirløs dopingkontroll i møte

planlegges ny utlysning av midler våren 2015.

med representant fra USAs antidopingbyrå (USADA),
hvor USADAs program ble prøvet ut. Det er vesentlig at et

Følgende prosjekter har mottatt støtte:

slikt program er koblet til ADAMS. USADAs

• Norges idrettshøgskole: Samfunnsvitenskapelige og

program er besluttet overført til ADAMS

humanistiske perspektiver på doping. Hva vet vi og hvilken

i henhold til WADA. Dette arbeidet

kunnskap trenger vi?

er forsinket og forventes

• Universitetet i Oslo: Bruk av kosttilskudd, kosthold og
risiko for inntak av forbudte stoffer hos norske top-

iverksatt i løpet av
2015.

pidrettsutøvere.

• Norges laboratorium for dopinganalyse: Development of
comprehensive analysis of peptidic hormones in urine for
sport doping control.

• Norges idrettshøgskole: Hb-masse måling som deteksjonsmassemetode for bloddoping.

• Norges idrettshøgskole: Unge og lovende landeveissyklisters forventninger og holdninger til profflivets
doping- og antidopingrelaterte utfordringer.

«Vi skal søke kunnskap som beskytter
rene idrettsutøvere»
STRATEGIPLANEN 2012-2015
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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, samfunnsvitenskapelig og juridisk rettet forskning være svært relevant i antidopingarbeidet.
– Vi ser frem til utvidet forskningssamarbeid på et viktig samfunnsområde. Våre masterog 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 det forebyggende arbeidet

Utvikling av driftsoppgaver

Det har gjennom året vært fokus på å revidere foredrag-

Vi deltar i NIFs utredning av nytt IT-system, med sikte på

sholderprogrammet, både innhold i selve programmet og

overføring til nytt system i 2015.

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.
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Kunnskapssenteret
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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

1
Innledning

A

ntidoping Norge er en stiftelse opprettet

Antidoping Norges Kunnskapssenter ble etablert i 2014,

i 2003 av Kultur- og Kirkedepartementet

på bakgrunn av at stiftelsen for første gang fikk et drifts-

og Idrettsforbundet. Stiftelsen har som

tilskudd på tre millioner kroner over statsbudsjettet. Med

hovedformål å bekjempe doping i norsk

driftstilskuddet, et prosjekttilskudd fra Helsedirektoratet

idrett. Det er også gitt åpning for å jobbe mot doping i

til en lokal mobilisering mot doping, fylkeskommunale

trenings- og ungdomsmiljøer.

samarbeid og Rent Senter-programmet kunne Antidoping
Norge på en helt ny måte drive et omfattende og helhetlig

Antidoping Norge ser det som vesentlig å se antidoping-

forebyggende arbeid for et dopingfritt samfunn.

arbeidet blant norske ungdommer i sammenheng, uavhengig om de er en del av den organiserte idretten eller

Vårt mål er å redusere de fysiske, psykiske og sosiale konse-

ikke. Det er vår oppfatning at antidopingarbeidet må ha

kvensene hos unge mennesker som følge av dopingbruk,

et særlig fokus på treningsmiljøer der unge ferdes. Unge

Vi ønsker å forhindre at doping ødelegger liv til brukere,

mennesker bruker dopingmidler som anabole steroider

familie og tilfeldige tredjeparter. Senterets oppgaver er

primært for å få en «penere» kropp av estetiske grunner,

hovedsaklig kunnskapshevende og holdningsskapende

større muskler av prestasjonsgrunner, eller for å bli mer

foredragsvirksomhet mot unge og voksne, utvikling og

fryktløs og miste hemninger i forbindelse med voldsbruk.

formidling av forebyggende antidopingprogrammer, bidra
til forskning på doping som helse- og samfunnsproblem,

I motsetning til andre rusmidler, er ikke rusen i seg selv

rådgiving og bistand ved implementering av lokale anti-

målet ved å bruke dopingmidler, men et virkemiddel for

dopingtiltak, koordinering av Lokal mobilisering mot doping

å oppnå en mer muskuløs kropp. Dette dreier seg om et

og utvikling av informasjonsmateriell.

kroppsbilde og en treningskultur som mangler nødvendige
korrektiver. Vi tror det er vesentlig å ta hensyn til at doping-

Selve Kunnskapssenteret ble lansert i september 2014,

misbrukerne har andre motiver enn rusmisbrukere når

og da med en egen prosjektleder for senteret.

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 ungdomsmiljøer og mot yrkesgrupper som møter på dopingproblematikken i sitt daglige virke. Antidoping Norge
ønsker gjennom sitt nyetablerte Kunnskapssenter å være
ledende i dette arbeidet.
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2
Politi, toll, kriminalomsorg
2.1 Politi og toll
Størst mulig innsikt i nasjonale og internasjonale doping-

ansatte ved Manglerud politistasjon. Det er også

trender er viktig for Antidoping Norge, både for å avsløre

gjennomført stands på lokale treningssentre (SATS/Elixia)

dopingbruk i idretten og for å stå best mulig rustet i kampen

og foredrag på ungdomsskole og videregående skole.

for et dopingfritt samfunn. I så måte er god dialog med toll

Prosjektet er svært godt mottatt av alle involverte.

og politi viktig. Stiftelsen skrev en samarbeidsavtale med
Toll- og avgiftsdirektoratet i 2012. I 2014 fikk vi på plass en

2.2 Kriminalomsorg

avtale med Politidirektoratet. Partene er enige om at det

Det er velkjent at bruk av doping er utbredt i kriminelle

må jobbes for å styrke kontakt og utveksling av kunnskap

miljøer. I kriminalomsorgen møter vi mange nåværende og

og erfaring.

potensielle brukere. Høsten 2014 besøkte våre foredragsholdere Skien fengsel, Bastøy fengsel og Akershus friom-

Antidoping Norge har tatt initiativ til å styrke kompetansen

sorgskontor. Besøkene inkluderte både samtalegrupper

på antidoping i offentlige kontrolletater. Det har gått ut

og foredrag for ansatte og innsatte. Tilbakemeldingene fra

brev til politimestere tilknyttet de fem fylkene hvor Anti-

ansatte og ikke minst innsatte er at tilbudet oppleves som

doping Norge har et fylkeskommunalt samarbeid. Det er

meget attraktivt og nyttig.

gjennomført et slikt spesialseminar rettet mot politimyndigheter i ett av fem fylker (Sør-Trøndelag). Det legges opp

2.3 Forsvaret

til tilsvarende foredrag i de resterende fire fylkene i 2015.

Sammen med Norges idrettsforbund har Antidoping Norge
gjennom 2013 og 2014 drevet holdningskampanjen Ærlig

Antidoping Norge fulgte nøye med på Operasjon Gilde-

talt. Kampanjen er bygget opp omkring personlige historier

saken, som ble rullet opp av politiet i Sør-Trøndelag.

fra personer som direkte eller indirekte er berørt av doping-

Medisinsk sjef i Antidoping Norge, Per Wiik Johansen, var

og antidopingproblematikken. En av styrkene til kampanjen

innkalt som sakkyndig i rettssaken.

har vist seg å være at den kan tilpasses og benyttes mot
ulike

målgrupper.
å

Antidoping Norge mottar jevnlig forespørsler fra

preparater, marked, brukergrupper og helsedelsene er det holdt foredrag ved lokale politistasjoner.
På Manglerud i Oslo er det satt i gang
et pilotprosjekt mellom politi, treningssentre i bydelen, skoler og Antidoping
Norge. Som et ledd i prosjektet er det

sin
talt

ønsket

versjon

av

gjennom

å

plukke ut de historiene

med dopingsaker og økt kunnskap om dopingkonsekvenser. Etter flere av disse henven-

lage
Ærlig

politi som ønsker juridisk bistand i forbindelse

Forsvaret
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GE

vante for seg. Det endte
i en egen Forsvaret-versjon av magasinet Ærlig talt.
Magasinet hadde et opplag
på 20 000 eksemplarer og ble
delt ut på sesjon. Tilsvarende
laget

treningssenterbransjen

sin versjon.

gjennomført foredrag internt for alle
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3
Helse
3.1 Brosjyre til helsepersonell

versjon på Antidoping Norges

Det er utviklet en håndbok for helsepersonell med

nettsider. Brosjyren sendes ut på

informasjon om dopingmidler og forebyggende arbeid.

forespørsel. Helsepersonell fra

Brosjyren ble lansert på Kunnskapssenterets Kick-off-

forsvar og kriminalomsorg og en

seminar i september. Håndboka har blitt distribuert til

rekke helsestasjoner er blant

helsepersonell og andre som jobber med ungdom i de

de som har mottatt brosjyren.

fem fylkene med samarbeid om Lokal mobilisering mot

Totalt er det levert ut ca. 1500

doping. Håndboka er også fritt tilgjengelig i nedlastbar

helsehåndbøker i 2014.

4
Kommunikasjon og informasjon
4.1 Nye nettsider

bivirkninger for eksempel, gjennom blant annet å utvikle

Antidoping Norge har rettet det meste av sin aktivitet mot

et leksikon og å lansere et eget ekspertpanel (se under).

idretten. Det har også gjenspeilet oppbygging av organisasjonens nettsider. Gjennom vår styrkede satsing mot

4.2 Ekspertpanel

doping som samfunnsproblem, så vi også behov for å gjøre

Antidoping Norge opplever at stadig flere enkeltpersoner

noe med nettsiden.

tar kontakt med sine bekymringer, det være seg pårørende,
kjærester eller andre. For å møte etterspørselen har vi
Det ble derfor gjort en

etablert et nettbasert ekspertpanel som tar i mot og besvarer

betydelig oppgradering

henvendelser fra publikum. Tanken bak ekspertpanelet er

og justering av nettsiden

i første rekke å yte service og drive opplysning innen ulike

antidoping.no

dopingrelaterte fagområder til personer og yrkesgrupper i

i

løpet

av 2014. Det ble blant
annet

44

antidoping norge 2014

utviklet

befolkningen som ønsker mer kunnskap om feltet.

nye

tjenester og sider for de

Ekspertpanelet består av fagpersoner fra Antidoping

som søkte informasjon

Norges administrasjon, samt eksterne bidragsytere innen

om

fagområdene kosthold/ernæring, medisin og trening.

dopingmidler

og

Fem fylkeskommunale samarbeid
AUGUST: Med Oppland og Telemark i gang fra høsten 2014 hadde
Panelet består også av en pårørende, samt en tidligere

Antidoping Norge fem fylkeskommunale samarbeidsprosjekt. Den

dopingmisbruker. Fra oppstart høsten 2014 og ut året har

fylkeskommunale modellen ble først prøvd ut i en pilot med Sør-Trønde-

vi besvart rundt 40 henvendelser fra publikum. Av per-

lag fylkeskommune. Tilbakemeldingene og erfaringene etter det

sonvernhensyn er ikke alle svarene publisert offentlig på

toårige prosjektet var så pass gode, at med mindre justeringer ble

Antidoping Norges nettside.

prosjektet videreført under navnet «Lokal mobilisering mot doping».
Senere kom Vestfold og Hordaland med i tilsvarende samarbeidspros-

4.3 Foredragspakker

jekt og fra høsten 2014 er også Telemark og Oppland i gang. Alle steder

Vi ser hele tiden på hvordan vi kan ha et oppdatert og attrak-

er det ansatt en fylkesmedarbeider i 40 prosent stilling.

tivt foredragstilbud for ulike målgrupper. Vi er godt i
gang med å revidere og standardisere foredragspakkene

– Alle de fylkeskommunale prosjektene gjør sine lokale tilpasninger,

innenfor dette området. Det er viktig for oss at foredragene

men grunntanken er lik og alle steder er informasjons- og forebyggende

er oppdatert med det siste innen forskning, og at de er best

arbeid på den videregående skolen hovedaktiviteten. Vi synes det

mulig tilpasset de målgrupper vi er ute blant.

er gledelig at fylkeskommuner ønsker å sette så stekt fokus på antidopingarbeidet. Vi opplever at alle parter er fornøyd med hvordan det

Høsten 2014 ble det lansert flere nye foredrag, inkludert

fungerer, og har god tro på at vi også vil få med flere fylkeskommuner

et utvidet foredrag om kosttilskudd og et foredrag spesielt

og kommuner etter hvert, sier leder av kommunikasjon- og samfunns-

rettet mot politi. Som følge av en utvidet foredragsporte-

avdelingen, Halvor H. Byfuglien.

følje er opplæringen av foredragsholderkorpset styrket. Det
er samtidig foretatt internrevisjon av utvalgte foredragsholdere for å videreutvikle og kvalitetssikre leveransen.
Arbeidet med å utvikle nye foredragspakker og videreutdanne 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

Kick-off med 200 deltakere

del av 2015. Brosjyren er en del av Kunnskapssenterets fokus

AUGUST: Rundt 200 deltakere og 20 foredragsholdere deltok på

på å gi befolkningen økt kunnskap om trening, og et fornuftig

seminar da Antidoping Norge lanserte Kunnskapssenteret. Deltakere

kosthold som sunne alternativer til dopingbruk. Vi tror at

fra treningssenterbransjen, politi, kommune, skole, helsevesen og flere

dette kan bidra til at flere blir i bedre stand til å ta fornuftige

andre var samlet til seminaret som ble arrangert Antidoping Norge,

valg for egen helse.

i samarbeid med Virke Trening. Personlige erfaringer rundt doping og
solid faglig påfyll sto på programmet, og tilbakemeldingene i etterkant

4.5 Brosjyre for ungdom

var at dette vil man ha mer av.

Vi ser behov for å ha materiell for ulike målgrupper. Vi har
foreløpig ikke utarbeidet noe materiell direkte tilpasset til

– Jeg tror de forskjellige instansene har mye å lære av hverandre, og

ungdom, men dette er noe vi vil se nærmere på.

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.
Kunnskapsenteret
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5
Utdanning
5.1 Ren Skole

5.3 Utdanningsmodul

Antidoping Norge har siden 2010 hatt en egen skoleportal.

I samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold har det

På nettsiden www.renskole.no har vi tilbudt et ferdig under-

vært planlagt å utvikle en utdanningsmodul til bruk på ulike

visningopplegg, primært rettet mot den videregående

utdanningsløp på bachelornivå. En modul til bruk på års-

skolen, med e-læring, presentasjoner og oppgaver.

enhet idrett/kroppsøving vil bli prioritert først. Høgskolen i
Buskerud og Vestfold vil ha hovedansvaret for å gjennomføre

Høsten 2014 lanserte vi en ny versjon av portalen. I den

prosjektet, men arbeidet vil være sterkt forankret hos

nye versjonen er videoer fra holdningskampanjen Ærlig

Antidoping Norge. De er nedsatt en arbeidsgruppe som vil

talt inkludert og undervisningsopplegget er revidert slik

følge opp prosjektet. Forventet oppstart er 1. kvartal 2015.

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 undervisningsopplegg mot ungdomsskoler. Dette
prosjektet vil bli fulgt opp og realisert i 2015.
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6
Forskning og utvikling
6.1 Herkulesprosjektet
Herkules er et primærforebyggende antidopingprogram

og kunnskap om doping og ren trening blant ungdom.

utviklet etter modell fra det amerikanske ATLAS-program-

Datainnsamlingen ble fullført i desember og vil bli

met . ATLAS (Adolescents Training and Learning to Avoid

analysert og bearbeidet første halvår 2015 i samarbeid

Steroids) var et skolebasert forebyggingsprogam som ble

med forskere fra Universitetet i Bergen. Det er et mål

gjennomført i USA på slutten av 1990-tallet.

at

datamaterialet

I programmet gjennomgikk en interven-

en

vitenskapelig

sjonsgruppe bestående av unge utøvere

vitenskapelig publikasjon. Avhengig av

teoretiske og praktiske økter med fokus

intervensjonens

på kosthold og styrketrening som et

eventuelt videreutvikles og implemen-

alternativ til bruk av anabole steroider over

teres på flere skoler i 2015.

resulterer
og

effekt

en
vil

i

både

populærprosjektet

en 8-ukers periode. Sammenlignet med
kontrollgruppen viste intervensjonsgruppen

6.2 Steroideprosjektet

økt motstand mot bruk av doping etter

Antidoping

studien var avsluttet.

deltatt

med

en

Norge

representant

i

har

i

2014

Steroideprosjektets

ekspertgruppe. Gruppen, som koordineres av Oslo
Gjennom Herkules tilbys ungdom holdningsskapende og

Universitetssykehus, skal utvikle en veileder for behand-

kunnskapshevende foredrag om trening, ernæring, kropps-

ling av steroidemisbrukere. Denne skal distribueres til

press og antidopingdoping kombinert med veiledning og

bl.a. fastleger og annet helsepersonell i Norge. Gruppen

oppfølging i helsefremmende og dopingfri styrketrening.

har i perioden hatt møter i Bergen, Oslo og Trondheim.

Kvantitative spørreskjema brukes for å kartlegge del-

Arbeidet fortsetter i 2015.

takernes kunnskap og holdninger doping og trening før
og etter studien. Fysiske tester av maksimalstyrke brukes

6.3 Studieturer

for å måle effekt av treningen og fungerer samtidig som et

Egne ansatte har også vært på studietur til Antidoping

motivasjonsverktøy for ren trening.

Danmark for å utveksle erfaringer og strategier fra arbeidet
mot doping som samfunnsproblem, og deltatt på en

Herkules 1 ble lansert som en pilot i 2012 med et utvalg

konferanse i Sverige for å lære av PRODIS sitt suksessrike

unge gutter på to videregående skoler i Oslo, som et sam-

nasjonale forebyggingsprosjekt 100% Hårdtrening.

arbeid mellom Antidoping Norge, Norges Styrkeløfterforbund, 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 klasseromsundervisning, fysisk trening, fysisk testing og
omfattende spørreundersøkelser. Formålet er å kartlegge
i hvilken grad ulike intervensjoner kan påvirke holdninger

Kunnskapsenteret
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7
Treningssenter
Fysisk aktivitet og trening skal være sunt og ha en helse-

Trinn 2 - Samtale

fremmende effekt. Dopingbruk bryter med dette idealet. Likevel

• Dersom senteret ser tegn på mulig dopingbruk hos

kan det ikke legges skjul på at dopingmidler er lett tilgjengelig

et medlem, skal det gjennomføres en samtale med

og tas i bruk av personer som tyr til denne snarveien. Utenfor

medlemmet.

idretten har vi grunn til å tro at mange brukere og potensielle

• Opprettholdes mistanken om bruk av doping og doping-

brukere av anabole steroider og andre dopingmidler trener

kontroll er ønsket, skal medlem presenteres for å

på et treningssenter. Antidoping Norge tilbyr derfor trenings-

signere på avtale om dopingkontroll.

sentrene, som tar dopingproblemet på alvor, et forebyggende
antidopingprogram. Gjennom deltakelse i programmet skal

Trinn 3 - Dopingkontroll

treningssentre sette antidoping på dagsorden og ta aktive grep

• Eventuelle dopingkontroller vil bli utført av godkjente

for å sikre et rent treningsmiljø.

dopingkontrollører fra Antidoping Norge. Antidoping
Norge har tett kontakt med treningssenteret for at

7.1 Antidopingprogram for treningssentrene

kontrollene skal være mest mulig effektive.

Programmet er satt sammen av ulike elementer.

c. Informasjonsmateriell og veiledning

a. E-læringsprogram for ansatte

Det er utviklet plakater, film og brosjyrer med forebyggende
budskap til bruk på treningssentrene. Dette materiellet

Kunnskap om psykiske og fysiske bivirkninger ved

plikter sentrene seg til å ta i bruk for å tydelig vise sin null-

dopingbruk er sentralt for å kunne avsløre brukere. Det er

toleranse til bruk av dopingmidler i sine lokaler.

også viktig for å kunne gi god og riktig informasjon til de som

Det er laget en veileder som beskriver Rent Sent-

har spørsmål omkring doping. Et mål for dette programmet

er-programmet

i

er i størst mulig grad å bevisstgjøre de ansatte, slik at de

grammet

sentrene

skal kunne videreformidle sunne holdninger og vise en null-

www.rentsenter.no som også fungerer som en kommuni-

toleranse til doping i sitt arbeid på sentret.

kasjonskanal fra sentrene og inn til Antidoping Norge. Rent

får

detalj.

Denne

og

e-lærings-pro-

tilgang

til

via

nettsiden

Senter programmet er utviklet i samarbeid med Hovedor-

b. Dopingkontroll

ganisasjonen Virke Trening og treningssenterbransjen.

Dopingkontroll er et kjent og effektivt virkemiddel i doping-

7.2 Gjennomført aktivitet i 2014

kampen innenfor idretten. For å åpne denne effekten på

• Veilederen og avtalen mellom Antidoping Norge og

treningssentrene er det utarbeidet en prosess i tre trinn:

sentrene er revidert. Det er laget en kortversjon av
veilederen i et brukervennlig format i form av en

Trinn 1 - Antidopingpolicy

brosjyre.

• Alle medlemmer skal presenteres for senterets antidopingpolicy ved innmelding.

• Medlemmet skal akseptere senterets antidopingpolicy
for å kunne inngå avtale om medlemskap ved senteret.
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• Det er gjennomført en spørreundersøkelse som 57%
av totalt 155 mottakerne besvarte. Enkelte mottakere
representerte flere treningssentre. Undersøkelsen

PLAKATSERIE
Noen av plakatene som ble utviklet til bruk på
treningssentre.

fortalte at vi må jobbe med at sentrene tar i bruk de
elementene som ligger inne som en del av antidopingprogrammet. 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 treningsbransjen i samarbeid med Virke Trening. Dette
magasinet er tilgjengelig på sentre som er del av
programmet. Videre er det tilpasset og tekstet en Ærlig

Han bygde en kropp med steroider

Han ville bare bli sterkere

Nå må Morten bygge opp hele livet sitt igjen

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 1

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.
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talt-film for bruk på informasjonsskjermer i treningssentrene. 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

Hun sloss mot sønnens doping

til politiet.

• Det er gjennomført 29 forebyggende foredrag med
Rent Senter som tema

Du vil ta grep som gir deg styrke

Nå slipper hun iallfall å måtte kjempe for et dopingforbud

Med doping risikerer du å miste kontrollen

Trening skal være sunt og helsefremmende. Som Rent Senter samarbeider vi med
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• 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.
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8
Kurs og seminarer
8.1 Nasjonalt kompetansehevende seminar

åpent for alle, men rettet seg spesielt mot personer fra

Med etableringen av Kunnskapssenteret er det besluttet

ulike nettverk omkring i landet. Det ble holdt fellesfore-

å utvikle og arrangere faste antidopingseminar hvert år

drag og separate sesjoner skreddersydd for spesielle mål-

slik at de som ønsker å ta del i arbeidet mot doping kan

grupper. Det faglige innholdet ble presentert av represen-

heve sin kunnskap på feltet. Kurset vil være aktuelt for alle

tanter fra Antidoping Norge samt av eksterne foredrags-

som ønsker å lære mer om doping som et samfunnsprob-

holdere fra akademia, politimyndigheter, helsevesen og

lem. Under seminaret vil Kunnskapssenterets aktiviteter

treningssenterbransjen. Eksempler på lokale antidoping-

og pågående prosjekter presenteres og tilhørerne vil opp-

tiltak hentet fra vårt nettverksarbeid ble presentert i egne

dateres på nyheter og forskning på antidopingfeltet.

sesjoner. Virke Trening sto som medarrangør til dette
seminaret og det var totalt 240 personer fra store deler

Årets seminar ble arrangert september i anledning

av Norge påmeldt. Årets deltakere kom fra blant annet

lanseringen av Kunnskapssenteret. Heldagsseminaret var

skolevesen, helsestasjoner, psykisk helse, SLT, utekontakt,
politi, toll, treningssenter og kriminalomsorg.

9
Oppdragsvirksomhet/foredrag
Kunnskapssenteret betjener alle henvendelser som gjelder

9.1 Ærlig Talt

forebyggende dopingarbeid i trenings- og ungdomsmiljøer.

Som en del av Antidoping Norges 10-årsmarkering i

Henvendelsene gjelder bl.a. rådgiving i forbindelse med

2013, ble det lansert en nytenkende, holdningsskapende

igangsettelse av lokale tiltak og bestilling av Antidoping

kampanje bestående av seks personlige historier som

Norge sine foredragsholdere til kunnskapsheving lokalt.

på ulik måte var påvirket av dopingproblematikken.

Det er utført en rekke aktiviteter i kommuner over hele

Kampanjen fikk navnet Ærlig talt. Historiene, som ble

landet i 2014. Primære målgrupper for slike oppdrag er

formidlet gjennom video, bilder og tekst, gikk landet rundt

skoleelever (ungdomsskole og videregående skole), lærere,

og fikk svært gode tilbakemeldinger. Kampanjen har bidratt

helsepersonell, pårørende, kriminalomsorg, toll og politi.

til betydelig økt medieoppmerksomhet og bevissthet rundt

De fleste fylker i landet er besøkt i løpet av 2014 (tabell 2).

dopingproblematikken. I 2014 ble kampanjen utvidet med
ytterligere fire case.
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Fylke

Steder
Byer og kommuner
besøkt

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.

Flere av de personlige historiene fra Ærlig talt har en vinkling 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 dopingmisbruk og de fysiske, psykiske og sosiale bivirkningene som oppsto etter en tids bruk.

kommer fra personer i aldersgruppen 14–25 år, men alle
Det har blitt gjennomført 54 Ærlig talt-arrangementer mot

aldersgrupper er representert.

samfunnet i 2014 med totalt 10.150 tilhørere. Av disse utgjør
arrangementer i fylkeskommuner med samarbeid om

Et utdrag av tilbakemeldinger under eller etter foredrag er

Lokal mobilisering mot doping totalt 2815 tilhørere fordelt

gjengitt under.

på 13 arrangementer. Tilhørerne på disse arrangementene
inkluderer skoleelever på ungdoms- og videregående

• Kvinne gråter under foredraget. Etter foredraget forteller

skole, studenter på høyere utdanning, lærere, helseper-

hun i plenum om sin yngre bror som sitter i fengsel for

sonell, kommunalt ansatte, kriminalomsorg, toll og politi.

vold og bruker steroider. Hun så mange likhetstrekk fra
Morten sin historie og er redd for om det vil ødelegge han

9.2 Tilbakemeldinger fra tilhørere

og familien.

Vi opplever at foredragene som holdes berører og engasjerer. Dette resulterer ofte i diskusjon og mange spørsmål

• Tenåringsgutt, fotballspiller. Forteller at hans far også

i etterkant av et arrangement. Ofte er det personer som

spilte fotball, og lever ut sin egen drøm gjennom sønnen.

selv er berørt av dopingen som tar kontakt for å spørre

Faren gjør nå alt for at sønnen skal bli god. Hans største

om ting. Dette kan være brukerne selv, de som ønsker

utfordring på banen er fysikken. Han har derfor vurdert å

å begynne å bruke, de som har brukt, pårørende eller

bruke steroider for at faren skal bli stolt av ham.

fagpersoner som jobber med brukere og pårørende. Ofte
mottar vi også personlige henvendelser på e-post, sms

• Tenåringsgutt forteller at han trener sammen med sin

eller sosiale medier i etterkant av et besøk. Ærlig talt-fore-

eldre bror. Broren og kameratene har begynt med steroider

dragene alene har generert over 500 henvendelser fra

og han forteller at det er kjipt å trene sammen med dem

brukere eller andre berørte. Majoriteten av henvendelsene

når han selv ikke utvikler seg like fort. Han ser også at de
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Prosjektleder
Fredrik Lauritzen ble prosjektleder for det nystartede
Kunnskapssenteret høsten 2014.

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.
er mer selvsikre og har blitt mer populære hos jentene.

• Tenåringsgutt, forteller at han bruker Trenbolone.

Han står lenge og prøver å finne unnskyldninger for å

Forteller om problemer hjemme og med kjæresten.

bare ta litt. Etter hvert skjønner han alvoret og tar meg i

Ønsker å slutte, men synes det er vanskelig på grunn

hånden og takker for at vi har fått opp øynene hans. Han

av miljøet han er i. Oppfordrer han til å være ærlig med

er nå mer bekymret for sin bror. Vi utveksler kontaktinfo

foreldre og kjæreste og søke behandling. Setter han i

og holder kontakten. Det siste vi hørte fra han er at broren

kontakt med sykehus. Er nå til behandling.

har problemer på skolen og med kjæresten sin på grunn
av sinne. Han har selv avstått fra å bruke.

• Tenåringsgutt. Brukt flere ulike preparater, ønsker nå å
slutte på grunn av bivirkninger. Har vært til fastlege og

• Ung kvinne med liten datter i foreldreomsorgstvist med

fikk utskrevet lykkepiller. Ble verre av dette og vurderer å

barnefar som bruker steroider og er og har vært voldelig

ta livet sitt fordi han tror det er han og ikke bivirkningene

med henne. Politi og barnevern er involvert, men hun

som gjør han sånn. Setter han i kontakt med sykehus.

er frustrert over sakstid og det hun opplever som lav

Er nå til behandling og vært dopfri i ni måneder.

kompetanse hos fagpersoner. Føler seg alene i dette

På bedringens vei.

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
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Godt oppmøte
Over 12 000 elever har vært på antidopingforedrag som del av våre
fylkeskommunale samarbeid i 2014.

10
Frivillige antidopingnettverk
Det er i løpet av året gjennomført nettverksrelaterte aktiviteter

Kontaktpersoner fra «gamle» frivillige nettverk og en-

i Haugesund, Stavanger, Trondheim, Grenland, Follo,

keltstående lokale aktiviteter vil fra 2015 følges opp og

Sandnes og Tromsø. Disse aktivitetene er ikke medregnet

koordineres gjennom Antidoping Norges Kunnskapssenter.

i tabell 2. Flere av samlingene har vært større fagdager
hvor lokale ressurspersoner fra skolehelsetjeneste, fast-

I dialog med Helsedirektoratet ble det besluttet å gjennom-

legekontorer, barnevern, kriminalitetsforebyggende tiltak,

føre en omfattende annonsekampanje for å informere om

politi, skole og treningssentre har møttes for å utveksle

Kunnskapssenterets tjenester og funksjon. Annonsene

erfaringer relatert til kroppspress og dopingbruk blant

ble satt inn i aviser, pappirannonser og webannonser, i

ungdom, samtidig som Antidoping Norge har gitt faglig påfyll

regioner hvor det tidligere hadde eksistert frivillige anti-

i form av diskusjoner og presentasjoner.

dopingnettverk. Utgangspunktet for annonsene, på papir
og nett, var samfunnshistoriene fra Ærlig talt. Annonsene

Det ble i 2014 besluttet å avskaffe særskilt oppfølging av de

var på trykk i følgende åtte aviser (tre innrykk i hver av

frivillige antidopingnettverkene i den formen de eksisterte.

avisene + webannonsering): Aftenposten, Stavanger

Noen av nettverkene har vært forløper til formelle fylkes-

Aftenblad, Fædrelandsvennen, Nordlys, Haugesunds Avis,

kommunale samarbeid, mens det i andre nettverk har vært

Østlandets Blad, Firdaposten og Hallingdølen. Samlet har

krevende å opprettholde et tilfredsstillende aktivitetsnivå.

disse åtte avisene 978.000 lesere på papir og 1.077.000

Erfaringen er at ressurser til lokalt antidopingarbeid gir

lesere på sine nettaviser (ifølge TNS Gallup/2014).

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 prosjektmedarbeiderstilling i de fylkeskommunale prosjektene. Denne personen
har sin kontorplass i sitt respektive fylke hvor han/hun
koordinerer den forebyggende innsatsen.
ÆRLIG TALT

ÆRLIG TALT

ÆRLIG TALT
MORTEN HEIERDAL

SARAHS HISTORIE

EN MORS HISTORIE

Mortens historie er hentet
fra holdningskampanjen
«Ærlig talt», et samarbeid
med NIF og Norsk Tipping.
Les alle historiene og se
filmene på renidrett.no.

Sarahs historie er hentet
fra holdningskampanjen
«Ærlig talt», et samarbeid
med NIF og Norsk Tipping.
Les alle historiene og se
filmene på renidrett.no.

Morens historie er hentet
fra holdningskampanjen
«Ærlig talt», et samarbeid
med NIF og Norsk Tipping.
Les alle historiene og se
filmene på renidrett.no.

HAN BYGDE
EN KROPP MED
DOPINGMIDLER

HUN VIET
ETT ÅR AV LIVET
TIL STEROIDER

HUN SLOSS
MOT SØNNENS
DOPINGBRUK

I ettertid har Morten brukt kreftene
på å bygge opp livet sitt igjen

Så langt har det kostet henne
ti år med bivirkninger

Nå slipper hun i hvert fall å måtte
kjempe for et dopingforbud

DENNE ANNONSEKAMPANJEN GJENNOMFØRES MED STØTTE FRA HELSEDIREKTORATET.

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 ressurspersoner 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 ekspertpanel på nett og nytt informasjonsmateriell. Vi har også foredragsholdere som dekker hele landet for å spre kunnskap om helsekonsekvenser av doping og arbeidet for et sunt treningsmiljø.
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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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Lokal mobilisering mot doping
Gjennom en felles mobilisering mot doping kan kommuner og

mobilisering mot doping. Alle fylkene arrangerte en åpen

fylkeskommuner i samarbeid med Antidoping Norge sette

tverrfaglig fagdag på slutten av året. Det var i gjennomsnitt

fokus på dagens kroppsidealer med tilhørende doping-

150 deltakere på hver fagdag. Tema for fagdagene var

bruk og arbeide for helhetlige og koordinerte løsninger på

relatert til kroppspress, doping, rollemodeller og bruk av

tvers av samfunnssektorer. Gjennom prosjektmidler fra

kosttilskudd.

Helsedirektoratet og gjennom egne midler delfinansierer
Antidoping Norge en lokal prosjektstilling som koordinerer

Det har vært stor aktivitet i de fylkeskommunale prosjektene

antidopingarbeidet lokalt i kommunen/fylkeskommunen.

gjennom hele året. Aktiviteten inkluderer kunnskapshevende tiltak mot ungdom og yrkesgrupper som berøres

Prosjektene bygger på helhetlige planer med virkemidler

av dopingproblematikk i sitt virke, holdningsskapende

som involverer idretten, videregående skole, ungdomsskole,

tiltak, nettverksarbeid og møtevirksomhet. Kunnskaps-

folkehelsekoordinatorer,

treningssenterbransjen,

toll-

hevende og holdningsskapende foredrag mot elever og

og

pårørende

helsevesenet.

lærere i den videregående skolen er en prioritert oppgave

Formålet med Lokal mobilisering mot doping er å gi unge

politimyndighetene,

og

for fylkesmedarbeiderne. En oversikt slike aktiviteter fra

mennesker i landet tilstrekkelig kunnskap og informasjon

hvert fylke fremgår i tabell 1.

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/fylkeskommunens egne midler.
Det er inngått samarbeidsavtale med 2 nye fylkeskommuner i 2014 (Telemark og Oppland). I begge fylkene er det
ansatt en prosjektmedarbeider i 40 % stilling. Prosjektmedarbeideren har ansvaret for å planlegge og gjennomføre tiltak i hvert fylke.
Prosjektet i Telemark er knyttet opp mot et større rusforebyggende prosjekt som fylkeskommunen skal gjennomføre.
I Oppland knyttes prosjektet opp mot Ungdoms-OL som
skal arrangeres i 2016, hvor aktiviteter rettet mot videregående skoler inngår. Ved utgangen av 2014 var det
totalt fem pågående fylkeskommunale samarbeid om Lokal
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Fylke

Antall videregående
skoler besøkt

Antall tilhørere

Oppland

3

60

Hordaland

13

5100

Sør-Trøndelag

16

4500

Telemark

3

400

Vestfold

18

2150

Sum

53

12210

Tabell 2
Oversikt over antall besøkte videregående skoler og
totalt antall tilhørere fra fylker med samarbeidsprosjekt
om Lokal mobilisering mot doping.
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