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Valgerd Svarstad Haugland
Styreleiar i Antidoping Norge

2013 vart eit minnerikt jubileumsår 
for Antidoping Norge. For det fyrste 
feira vi 10 års jubileum for stiftelsen. 

For det andre, og viktigast,  vart det fatta fleire viktige 
vedtak i antidopingarbeidet  dette året.

1. juli 2013 vil alltid bli ståande som ein 
merkedag i antidopingarbeidet. Frå 
den datoen vart lovgivinga skjerpa til 
også å omfatta erverv, å eiga og bruk 
av dopingmidlar. Dette er noko vi i 
Antidoping Norge har kjempa for i 
mange år. Ikkje fordi vi trur at det 
vil løysa dopingproblemet alena, 
men vi trur at politiet vil prioritera 
dette feltet meir enn dei gjer i 
dag. Dessutan er det eit tydelig 
signal frå storsamfunnet om at 
doping ikkje er akseptert.

I tillegg til lovforbod så blir arbeidet fylgt opp med nye 
midlar til førebyggande arbeid. Vi trur at denne sats-
inga vil føra til at vi står betre rusta i kampen for eit 
dopingfritt samfunn. Vi ser også at stadig fleire ønskjer 
å engasjera seg i antidopingarbeidet. Over 300 norske 
treningssentre er del av vårt Reint Senter-program og 
fleire fylkeskommunar ønskjer å inngå samarbeids- 
avtalar for å setta antidoping på timeplanen i den 
vidaregåande skulen.

Også på idrettsarenaen vert det gjort stadig meir for  
å beskytta dei reine utøvarane. Særforbund ønskjer  
å ta ansvar for eige antidopingarbeid og Norges 
idrettsforbund har utarbeida ein eigen handlingsplan 
mot doping. 

Antidoping Norge har som mål å ha eit verdensleiande 
kontrollprogram. Det er i så måte eit stort framsteg at 
vi hausten 2013 etablerte ei eiga nordisk eining for å 
styrka arbeidet med biologiske profilar. For oss har det 
også vore naturleg å bidra sterkt i revideringa av det nye 

internasjonale regelverket som vart vedtatt i Johannes- 
burg i november. På fleire områder vart vi, og norsk 
idrett høyrt, blant anna vart det vedtatt strengare straff 
for bruk av stoff som anabole steroider og bloddoping.  

Men kanskje det aller viktigaste som har skjedd i år 
er at svært mange har fått høyrt sterke historiar frå 
haldningskampanjen» Ærlig talt». Gjennom «Ærlig talt» 
har vi på ein ny måte skapt interesse og engasjement for  

antidopingarbeidet.  Som organisasjon er vi heilt 
avhengig av denne type ekte engasje-

ment.  Og viktigast; dei reine 
utøvarane fortener det, og vi 

treng det for å sikra ein helse-
fremmande treningskultur 

blant våre unge. 

Til slutt, en spesiell takk til dei 
som har fortalt si historie, og takk 

til alle som gjennom året har en-
gasjert seg for antidopingarbeidet.

Helsing frå styreleiar

«At fleire interesser  
seg for, og tar del i anti- 
dopingarbeidet, fører 
til at vi står sterkare i 
kampen for ein REIN 
idrett og eit DOPING-
FRITT samfunn.»
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årsberetning fra styret

Stiftelsen Antidoping Norge har vært i operativ drift 
siden 1. juli 2003. Antidoping Norge ble opprettet for å 
sikre at kontroll- og påtalevirksomheten for dopingsa-
ker organiseres uavhengig av Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité (NIF) og staten.

I henhold til vedtektene er Antidoping Norges hoved-
formål å drive kontrollvirksomhet, utøve påtalevirksom-
het overfor NIFs domsorgan, drive verdi-, informasjons-, 
og forebyggende virksomhet, internasjonal virksomhet 
og bidra til forskningsvirksomhet knyttet til virksom-
heten. 

Antidoping Norge baserer driften, slik formålet forut-
setter, på en fri og selvstendig stilling. Antidoping Norge 
utøver sin virksomhet fra leide lokaler og ledes av daglig 
leder Anders Solheim. 

Antidoping Norges styre oppnevnes av stifterne og har  
i 2013 bestått av:

Styret har i 2013 lagt vekt på oppfølgingen av strate-
giplan for Antidoping Norge for perioden 2012-2015. 

Fra styrets side legger strategiplanen premissene  
for å nå visjonen:
 
     – for en REN idrett og 
 et DOPINGFRITT samfunn

     administrativ virksomhet. Styret har i 2013 vedtatt en 
organisasjonsendring for virksomheten som innebærer 
en styrking av administrasjonen særlig innenfor føl-
gende fagområder: informasjonsarbeid, undersøkelser, 
påtale og i arbeidet mot doping i ungdomsmiljøene. Ny 
organisasjonsplan trådte i kraft 1.1.2014.  

     påtalevirksomheten. Som en følge av påtalebeg-
jæring fra Antidoping Norges frittstående Påtale- 
nemnd, har Domsutvalget utestengt fem utøvere  
grunnet brudd på dopingbestemmelsene i 2013.  
Videre har Påtalenemnda tatt ut påtalebegjæring mot 
sju utøvere. Alle de nevnte påtalebegjæringene omhan-
dler anabole steroider. Styret registrerer en nedgang i 
antall saker. Det er ingen nye cannabissaker og heller 
ingen nye saker inneholdende det stimulerende stoffet 
metylheksanamin. Når det gjelder nedgangen i antall 
cannabissaker, er det vanskelig å fastslå om reduk- 
sjonen skyldes mindre bruk, eller at WADA tidoblet 
grensen for å rapportere en positive prøve. Styret ser 
positivt på at bruken av det stimulerende middelet 
metylheksanamin ser ut til å ha avtatt i idrettsmiljøene. 

Valgerd Svarstad Haugland  styreleder, oppnevnt av NIF
Inggard Lereim  nestleder, oppnevnt av KUD 
Ingrid Kristiansen  medlem, oppnevnt av KUD  
 for første halvår
Vibecke Sørensen  medlem, oppnevnt av KUD  
 for andre halvår
Bjørn Christensen  medlem, oppnevnt av KUD
Randi H. Gustad  medlem, oppnevnt av NIF
Knut-Marius Sture  medlem, oppnevnt av NIF

«Det nye internasjonale 
regelverket (WADC) inne-
bærer flere forbedringer 
som vil bidra til å
beskytte rene utøvere.»
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Styret er svært tilfreds med at organisasjonen har fått 
gjennomslag for innsyn i saker hvor personer tilknyttet 
idretten har befatning med dopingmidler som omfattes 
av straffelovgivningen. Flere slike saker er initiert i 
2013 og påtalebegjært i 2014.

Styret har den siste tiden hatt fokus på hvordan stif-
telsen skal forholde seg til informasjon om foreldede 
forhold. Påtalemessig må slike saker henlegges. På 

tross av at eventuelle forhold er foreldet, mener styret 
at sakene kan være av interesse for idretten. Dette fordi 
idretten bør ta hensyn til NIFs grunnverdier og etiske 
ansvar, og den det gjelder fortsatt kan ha tilknytning 
til idretten. Styret har tatt opp denne problemstillingen 
med NIF, og avventer deres tilbakemelding.

     Kontrollvirksomhet og andre undersøkelser for å 
avdekke doping i idrettsmiljøet. Styret registrerer en 
begrenset reduksjon i antall urinprøver og en økning i 
antall blodprøver. 

Det nordiske samarbeidet om en enhet for biologiske 
profiler er etablert i 2013 og har en unik forankring 
i både Norges laboratorium for dopinganalyse og de 
nordiske nasjonale antidopingorganisasjoner. Styret 
ser svært positivt på at det fra 1. januar 2014 er innført 
felles internasjonal praktisering av testosteronprofiler. 
Styret ser et utviklingspotensial gjennom å samordne 
kunnskap og informasjon fra de ulike deler av virksom-
heten. Fremover vil det også være behov for å spisse 

kontrollvirksomheten gjennom nærmere vurdering av 
prøvetype og analysemeny for hver enkelt prøve. Samar-
beidet med Norges laboratorium for dopinganalyse blir 
avgjørende for fremtidens kontrollprogram.

      forebyggingsvirksomheten. Styret ser svært positivt 
på det samarbeidet som er etablert med Norges idretts-
forbund for å styrke det forebyggende arbeidet i lokal- 
idretten. Vi har i samarbeid med idretten gjennomført 
en Ærlig talt-kampanje med omtrent 80 stoppesteder i 
alle landets fylker. Kampanjen har vært en suksess som 
styret ser fram til å videreføre frem mot Ungdoms-OL på 
Lillehammer i 2016

Idretten har utarbeidet en egen tiltaksplan mot doping 
som gir idrettens ulike organisasjonsledd et tydelig 
ansvar i antidopingarbeidet. Styret ser det som svært 
positivt med en plattform som grunnlag for en styrking 
av det forebyggende arbeidet.

     internasjonalt arbeid. Styret vil i det internasjonale 
arbeidet trekke frem WADAs vedtak om nytt internas-
jonalt regelverk. Dette innebærer blant annet stren-
gere straffer for bruk av stoffer som anabole steroider 
og bloddoping, noe norsk idrett og norske utøvere 
har ønsket velkommen. Regelverket innebærer flere 
forbedringer som vil bidra til å beskytte rene utøvere.  

Styret registrerer at organisasjonen er en attraktiv 
samarbeidspart for andre organisasjoner. I 2013 har det 
vært stort fokus på å videreføre samarbeidet med Rus-
sian Anti-Doping Agency (RUSADA) fram mot Vinter-OL  
i Sotsji 2014. Det er kunnskapen og evnen til videre- 
utvikling som gjør organisasjonen til en attraktiv samar-
beidspartner i det internasjonale antidopingarbeidet.

Styret ser med stor interesse på fremdriften i samar-
beidet med China Anti-Doping Agency (CHINADA) for 
å utvikle antidopingarbeidet i Kenya. Etter en periode 
uten fremdrift, har kenyanske myndigheter på ny tatt 
initiativet til et samarbeid for å videreutvikle antidop-
ingarbeidet i landet.

Sommeren 2013 arrangerte Antidoping Norge i nært 
samarbeid med WADA et seminar om internasjonalt 
samarbeid der nasjonale antidopingorganisasjoner 
fra alle verdensdeler deltok. Styret ser det som  
vesentlig at Norge påtar seg slike arrangementer 
med jevne mellomrom for å bidra til internasjonal 
utvikling på feltet.

«Sett i lys av at det også 
ble bevilget midler til å 
mobilisere mot doping i 
lokale ungdomsmiljøer, 
står antidopingarbeidet 
i Norge bedre rustet enn 
noen gang.»
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     doping som helseproblem. Stortinget har vedtatt en 
egen stortingsmelding om rus hvor antidopingarbeidet 
for første gang har fått en sentral plass. Videre har 
Stortinget over Helsedepartementets budsjett bevilget 
3 mill. kroner i driftsstøtte til Antidoping Norges arbeid 
mot doping som samfunnsproblem. Midlene vil brukes 
til å bygge opp et ressurssenter for antidoping. 1. juli 
2013 ble det også vedtatt skjerpet lovgivning som for-
byr erverv, besittelse og bruk av dopingmidler. Styret 
vurderer ovennevnte tiltak som en betydelig styrking 
av antidopingarbeidet i Norge. Det gir etter styrets 
oppfatning et godt grunnlag for å forhindre dopingbruk 
i treningsmiljøer der unge ferdes. 

Styret vil videre berømme det økende engasjementet 
som observeres for å forebygge dopingbruk blant 
stadig flere av landets fylkeskommuner. Ved inngangen 
til 2014 var det iverksatt samarbeidsprosjekter med 
Sør-Trøndelag, Vestfold og Hordaland. I tillegg regi- 
strerer styret at det er stor interesse blant flere nye 
fylkeskommuner.

Styret kunne med tilfredshet registrere at tilskuddet til 
antidopingarbeidet i idretten for 2014 fikk et betydelig 
løft gjennom en oppgang på 2,4 millioner kroner fra 
året før. Sett i lys av at det også ble bevilget midler til 
å mobilisere mot doping i lokale ungdomsmiljøer, står 
antidopingarbeidet i Norge bedre rustet enn noen gang.

«Styret ser svært positivt på det 
samarbeidet som er etablert med 
Norges idrettsforbund for å styrke 
det forebyggende arbeidet i lokal- 
idretten.»
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ØKonomisK beretning

Regnskapet er avgitt i henhold til regnskapsloven og 
viser et underskudd etter finansposter for 2013 på kr 
443 541 som belastes egenkapitalen.

 
Grunnkapitalen var på oppstartstidspunktet 1. juli 2003 
på 1.000.000,- kroner. Etter årets underskudd er egen-
kapital til sammen kr 4 452 726.
 
Stiftelsen hadde gjennom året 15,5 årsverk, fordelt på 
8 menn og 9 kvinner. Antidoping Norge hadde ved årets 
utgang 91 personer regionalt ansatt, herav 46 menn 
og 45 kvinner. Av styrets seks medlemmer er det tre 
menn og tre kvinner. Styret mener likestillingskravet er 
ivaretatt.
 

Stiftelsens virksomhet er i vesentlig grad basert på 
offentlige tilskudd. Tilskudd for 2014 er kjent. Det er 
derfor ingen usikkerhet om fortsatt drift, og regn- 
skapet er avgitt under denne forutsetning. Etter  
styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap et  
rettvisende bilde av selskapets virksomhet, stilling  
og resultat av driften for 2013.
 
Lønn til daglig leder og styrets samlede godtgjørelse 
fremgår av notene til regnskapet. Det samme gjelder 
godtgjørelse til revisor. Sykefraværet i Antidoping 
Norge var på 5,96%  inkludert fravær på grunn av syke 
barn. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Antidoping 
Norge forurenser ikke det ytre miljø.
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DRIFTsINNTEKTER OG DRIFTsKOsTNADER

Note  2013 2012

INNTEKTER 1

Sponsor- og salgsinntekter 2.744.556 4.717.042

Offentlige tilskudd 2 25.888.924 24.326.438

Andre tilskudd 1.210.667 0

Andre inntekter 3 1.656.205 0

sum driftsinntekter 31.500.352 29.043.480

Lønns- og personalkostnader 4 15.910.912 14.879.584

Andre driftskostnader 5 16.339.387 14.491.762

sum driftskostnader 32.250.299 29.371.346

DRIFTsREsulTAT -749.947 -327.866

Finansposter

Finansinntekter 308.930 405.680

Finanskostnader 2.524 1.200

sum driftskostnader 306.406 404.480

ÅRsREsulTAT -443.541 76.614

Disponering av årets resultat

Til/fra egenkapital 9 443.541 76.614

sum disponering 443.541 76.614

resultatregnskap

EIENDElER

Note  2013 2012

Anleggsmidler

Varige driftsmidler 158.362 0

sum anleggsmidler 158.362 0

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 6 855.787 926.232

Andre kortsiktige fordringer 7 1.009.785 573.217

sum fordringer 1.865.572 1.499.449

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 9.058.837 9.767.224

sum omløpsmidler 11.082.771 11.266.673

sum EIENDElER 11.082.771 11.266.673

EGENKAPITAl OG GjElD

Grunnkapital 9 1.000.000 1.000.000

Egenkapital 9 3.452.726 3.896.269

sum egenkapital 4.452.726 4.896.269

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 2.127.019 2.214.909

Skatt og offentlige avgifter 1.023.491 1.554.785

Annen kortsiktig gjeld 10 3.479.535 2.600.711

sum kortsiktig gjeld 6.630.045 6.370.405

sum gjeld 6.630.045 6.370.405

sum EGENKAPITAl OG GjElD 11.082.771 11.266.673

balanse

For noter og revisors beretning, se stiftelsen Antidoping 
Norges årsrapport for 2013 på www.antidoping.no
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1. administrasjon
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Etter 2013 er vi halvveis i strategiperioden som strekker 
seg fra 2012 til 2015. Visjonen i strategiplanen er:

     – for en REN idrett og 
 et DOPINGFRITT samfunn

Strategiplanen er videre bygget opp omkring følgende 
seks løfter:

1. Vi skal være en drivkraft i idrettens fore- 
 byggende antidopingarbeid
2. Vi skal ha et verdensledende kontrollprogram
3. Vi skal påvirke utviklingen av det  
 internasjonale antidopingarbeidet
4. Vi skal forebygge doping som helse-  
 og samfunnsproblem
5. Vi skal søke kunnskap som beskytter  
 rene idrettsutøvere
6. Vi ser etter de smidige løsningene

 
     ny organisasjonsplan. Som en følge av erfaringene 
med strategiplanen, og utviklingen på feltet siden 1. 
januar 2012, med helt andre forventninger til blant 
annet gjennomføring av undersøkelser i større doping- 
saker, er det foretatt en gjennomgang av hvilke for-
ventninger og krav som stilles til organisasjonen. Med 
dette som utgangspunkt ble det utarbeidet en revidert 
organisasjonsplan. I tillegg vil det ved behov kunne 
opprettes midlertidige prosjektstillinger, eksempelvis 
prosjektmedarbeidere i samarbeid med fylkeskommuner.

Som en konsekvens av behovet for å drive under- 
søkelser av ny karakter, ble det besluttet å styrke 
administrasjonen med en stilling som juridisk rådgiver 
med hovedformål å lede denne type undersøkelser, 
tilsvarende påtalemyndigheten. 

Et annet utviklingstrekk er stadig større krav til ny 
kunnskap. Vi har biologiske profiler på cirka 140 norske 
utøvere. Her kreves fagkunnskap, tid og internasjonalt  
samarbeid for å kunne bruke informasjonen som inn-
hentes på en best mulig måte. Skal vi fortsatt drive et 
ledende kontrollprogram på linje med og i samarbeid 
med organisasjoner som UCI (sykkel), IAAF (friidrett) 
og antidopingbyråene i Australia, Storbritannia og USA, 

kreves en vitenskapelig tilnærming. Etableringen av 
et eget samarbeid om en nordisk enhet for biologiske 
profiler høsten 2013, og en egen stilling som manager 
for nevnte enhet, er et viktig framskritt i så måte.

Medieoppmerksomheten rettet mot antidopingarbeidet 
og organisasjonen har økt betydelig siden sommeren 
2012. Det er ikke å forvente at det samme medi-
etrykket fortsetter, men vi kan ikke belage oss på at 
en stilling skal dekke både mediehåndtering, utvikle 
informasjons- og forebyggende arbeid og videreutvikle 
den nettaktiviteten som organisasjonen i dag driver. 
Dette området vil derfor samlet sett styrkes med en ny 
stilling. I den reviderte organisasjon samler vi dessuten 
utvikling av informasjons- og forebyggende arbeid i én 
avdeling. Vi tror dette vil gjøre oss mer slagkraftig og i 
enda bedre stand til å levere et attraktivt og målrettet 
forebyggende program, både i idretten og i samfunnet 
for øvrig. Med den økende oppmerksomheten omkring 
doping, både i toppidretten og som samfunnsproblem, 
har vi muligheten til å nå ut til flere, samtidig som vi 
vil oppleve at det stilles stadig større krav til det som 
tilbys, både i form og innhold.

Ved inngangen til 2014 har vi tegnet avtale med tre 
fylkeskommuner som innebærer en samfinansiering 
av en deltidsstilling (40 prosent) i det enkelte fylke. Vi 
vil i 2014 arbeide for å opprette flere prosjektstillinger 
basert på samarbeidsavtaler og samfinansiering for å 
styrke vårt arbeid for en lokal mobilisering mot doping

     ansatte. Det har gjennom året vært enkelte utskift-
ninger av personell, blant annet knyttet til økonomi- og 
administrasjonsområdet. Det ble besluttet å leie inn 

administrasjon

 «Vi ser etter de 
smidige løsningene.»
strategiplanen 2012-2015
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regnskapsfører og engasjere en kontormedarbeider. 
Dette har medført en god kontroll på de to områdene 
og det er valgt å ansette regnskapsfører fra 2014. 

Spesialrådgiver Petter Riiser gikk av med pensjon 30. juni. 
Riiser har vært svært sentral i arbeidet helt fra stiftelsen 
ble etablert i 2003. Avdelingsleder for toppidrett og ut-
vikling, Mads Drange, sa opp sin stilling på forsommeren.

I forbindelse med holdningskampanjen «ærlig talt» 
ble det ansatt en egen prosjektmedarbeider. Vedkom-
mende dekket også opp en del av arbeidet for kommu-
nikasjonsleder, som var ute i permisjon i tre måneder.

Porteføljen med arbeid med doping som samfunns- 
problem øker stadig. Det betyr også at bemanningen 
samlet sett på dette området øker.

I forbindelse med at det trådte i kraft et nytt organisas-
jonskart fra 1. januar 2014, ble det i siste del av 2013 
ansatt en ny avdelingsleder for toppidrettsavdelingen og 
en informasjonsrådgiver. Stillingen som juridisk rådgiver 
vil bli besatt i løpet av første halvår 2014. De ansatte vil 
fra 1. januar 2014 være organisert i tre avdelinger:
• Administrasjon og juridisk avdeling
• Toppidrettsavdelingen
• Kommunikasjons- og samfunnsavdelingen

Med ny organisasjon på plass, var det behov for å bygge 
om deler av kontorlokalene våre i Sognsveien 77 A. De 
nye tilpasningene innebærer at vi er rigget for å kunne 
ha kontorplass til 21 personer.

     personalutvikling. De siste årene har vist at anti-
dopingarbeidet er helt avhengig av å være i konstant 
utvikling. Det handler også om at organisasjonen som 
helhet og den enkelte medarbeidere som jobber innen-
for feltet må søke utvikling og ny kunnskap. Antidoping 
Norge ønsker å legge til rette for faglig utvikling både 
for de ansatte på kontoret og de deltidsansatte; kon-
trollpersonellet og foredragsholdere. 

I 2013 ble det for foredragsholdere ferdigstilt et eget 
opplæringsprogram med autorisasjonsprøver.  
Programmet og prøven gjennomføres på organisasjo- 
nens intranett. I tillegg er det utviklet og gjennomført 
en en-dags opplæring for nytt feltpersonell de i felleskap 
får utveksle erfaringer.

Som en del av 10-årsmarkeringen for personell ute 
ble årets seminar for ansatte arrangert i Riga, Latvia. 
Det ble en inspirerende og vellykket tur, både når det 
gjelder det faglige og sosiale. 



     Kvalitetssystem. Antidoping Norge er opptatt av å 
ha høy kvalitet på arbeidet. Hele organisasjonen ble i 
september 2008 re-sertifisert i henhold til NS-EN ISO 
9001:2000  og WADA Word Anti-Doping Code. Virk-

somhetens kvalitetssystem ble i 2013 revidert 
av ny ekstern revisor og tilfredsstiller fortsatt 
kravene i ISO 9001 og World Anti-Doping Code. 
Kvalitetssystemet ble videreutviklet til også å 
inkludere etterforskning.

sentralt ansatt
Anders Solheim  daglig leder
Frode Hestnes ass. daglig leder 
Halvor H. Byfuglien  avdelingsleder
Anne Cappelen  fagsjef
Anne Engelstad  rådgiver – internasjonalt
Per Wiik Johansen  medisinsk sjef – deltid
Lindbjørg Stølan seniorrrådgiver – idrettsansvarlig
Hege Otterstad rådgiver - idrettsansvarlig
Maj Angell rådgiver - idrettsansvarlig
Gry Støtvig  rådgiver - myndighetskontakt
Linda Olsen rådgiver - idrettsansvarlig
Jenny Schulze   NAPMU-manager

Vikarer/prosjektansatt, sentralt
Einar Koren prosjektkoordinator
Eirin Nygaard Rise idrettsansvarlig 
Morten Heierdal prosjektmedarbeider
Nina Nereng kontormedarbeider
Uma Murugananthan  regnskapsfører 
Anne Katrine Aas prosjektmedarbeider

Distriktsmedarbeidere og prosjektstillinger (deltid)
Anne Kristine Aas  prosjektmedarbeider
Lars Os  distriktsmedarbeider
Ann-Helen Bjørnstad  oppdragsmedarbeider
Stig Røskar Kammen  prosjektmedarbeider Sør-Trøndelag
Therese Solvågen Torgersen  prosjektmedarbeider Vestfold
Jan de Lange  prosjektmedarbeider Hordaland

ansatte pr. 31.12.2013

15,5 årsverk sentralt. 91 deltidsansatte (foredragsholdere, kontrollpersonell, distrikts- og prosjektmedarbeidere).

fakta om ansatte

Christine Helle (avdelingsleder) og Frode Martin Stie (informasjonsrådgiver) startet i januar 2014.

Ansatte på hovedkontoret
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2. dopingkontroll
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Dopingkontroller skal ha en forebyggende, avskrekk-
ende og avslørende effekt. Hvilket av disse tre forhold-
ene som vektlegges, avhenger av hvilket nivå vi tester 
på, og hva vi ønsker å oppnå med kontrollen. 

Kontrollarbeidet de senere årene har særlig vært 
preget av to viktige utviklingstrekk: En styrket satsing 
på biologiske profiler og utvikling av informasjonsinn-
henting og undersøkelser som en del av det komplette 
kontrollarbeidet. 

Til grunn for Antidoping Norges kontrollarbeid ligger 
en risikovurdering som gjennomgås årlig. Den største 
nyvinningen på kontrollsiden i 2013 var etableringen av 
Nordic Athlete Management Passport Unit (NAPMU). 
Dette er et samarbeid mellom de nordiske landene og 
Norges laboratorium for dopinganalyse. En leder av 
enheten startet i arbeidet høsten 2013, og har fått base 
i Oslo. NAPMU-lederen har i sitt daglige virke plass i 
Antidoping Norges kontorlokaler.

Et vesentlig utviklingstrekk i kontrollarbeidet er for-
delingen av blod- og urinprøver. Målrettet testing av 
utøvere på høyt nivå fordrer et økt antall blodprøver. 
Dette er prøver som kan være med å avsløre doping- 
bruk over tid, men som ikke genererer enkeltvise 
positive prøver. Totalt ble det tatt 2822 dopingprøver 
som del av det nasjonale kontrollprogrammet, 2008 
urinprøver og 814 blodprøver. Sammenlignet med året 
før er dette en forsiktig økning i det totale prøvetallet. 
Økningen kommer i antall blodprøver. Nytt av året er 
blodprøvetaking i forbindelse med mosjonsarrange-
ment i friidrett og sykkel.

I siste del av året var det er særlig fokus på opp- 
kjøringen i vinteridrettene med tanke på OL 2014 og 
andre større arrangement i blant annet ski, friidrett, 
styrkeløft. 

     biologiske profiler. Biologiske profiler har vært et 
satsningsområde for Antidoping Norge i mange år.  
Vi har nå tre forskjellige profilprogram (blod-, testo- 
steron- og veksthormonavhengige markørprofiler). 
Alle utøvere på prioritert utøverliste har en eller flere 
biologiske profiler. Et slikt testprogram krever både tid 
og kompetanse. I 2013 ble det tatt over 800 blodprøver, 
med det nærmer det seg en tredel av det totale  
kontrollprogrammet.

Etableringen av Nordic Athlete Management Passport 
Unit (NAPMU) høsten 2013 er et viktig grep med tanke 
på å styrke profilarbeidet. Enheten har base i Oslo og 
med en slik satsing legges det til rette for at vi også 
framover vil kunne ha et verdensledende kontroll-
program. NAPMU-lederen jobber tett sammen med 
de øvrige nordiske landene, Norges laboratorium for 
dopinganalyse, i relevante internasjonale fora og i det 
daglige i dialog med de idrettsansvarlige i Antidoping 
Norge. Det er i løpet av året avholdt seks profilmøter.  

     alkoholtesting. Alkohol står på WADAs dopingliste i 
enkelte idretter. Det ble i 2013 gjennomført pusteprøver i 
fire arrangement innen ulike grener i motorsport. Totalt 
ble det tatt 316 pusteprøver i idretten. I arbeidet med 
planlegging av alkoholkontroller, er det god dialog med 
Norges Motorsportforbund. 

     informasjonsinnhenting. Den tradisjonelle doping-
kontrollen har klare begrensninger knyttet til å avsløre 
dopingbruk. De senere årene har arbeidet dreid seg 
i retning av å ta i bruk andre og nye metoder, som 
innebærer gjennomføring av samtaler og innhenting 
av informasjon fra ulike kilder. For å kunne utnytte 
potensialet i et slikt arbeid er det viktig at informas-
jonsinnhenting sees i sammenheng og koordineres 
med vurdering av biologiske profiler, og planlegging av 
målrettede dopingkontroller.

nasjonalt Kontrollprogram

«Vi skal ha et verdens- 
ledende kontroll- 
program.»
strategiplanen 2012-2015
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Idrettsgren 2010 2011 2012 2013

am. fotball 42 65 66 66

bandy 51 61 70 72

basketball 101 121 128 82

boksing 37 34 35 38

bryting 58 56 66 76

sykkel 172 124 251 327

fotball 263 260 277 318

friidrett 207 238 266 260

Håndball 149 107 155 120

ishockey 130 150 203 145

Kampidretter 138 107 51 49

orientering 79 56 44 48

padle 58 74 61 42

ro 45 27 37 51

ski 421 257 309 324

skiskyting 127 51 65 109

skøyter 114 77 66 86

styrkeløft 107 141 122 148

svømming 84 80 113 59

Vektløfting 50 63 67 90

Volleyball 44 94 114 60

andre idretter 298 219 214 252

Total antall 2775 2462 2780 2822

dopingprøver fordelt på idretter

utøvernivå

prioriterte utøvere 970

topputøvere 1258

breddeidretten 594

Totalt 2822

2013: fordeling av prøver på nivå

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Urinprøver 2413 2259 2407 2300 1915 2130 2008

blodprøver 183 310 428 475 470 650 814

Totalt 2596 2569 2835 2775 2385 2780 2822

fordelingen av prøver over tid

2013: prøver fordelt i og utenfor konkurranse

Prosentvis fordeling av prøver  
i og utenfor konkurranse

58% 42%

fakta: dopingprøver

Antidoping Norge har gjennom de siste par årene fått 
god erfaring med gjennomføring av samtaler i forbind-
else med potensielle brudd på dopingbestemmelsene. 
To av sakene var svært omfattende og fikk svært stor 
medieoppmerksomhet. Begge disse sakene ble hen-
lagt på grunn av foreldelse. Høsten 2013 ble to saker 
hvor utøverne har innrømmet import av dopingmidler 
oversendt til Påtalenemden. 

Det er i løpet av 2013 gjennomført et større prosjekt i 
sykkelsporten der det er gjennomført 30 samtaler.  
Prosjektet ble igangsatt etter dialog med Norges 
Cykleforbund. Intensjonen med prosjektet har vært å 
gi norske ryttere, ledere, trenere og andre med særlig 
kunnskap om sykkelsporten muligheten til å bidra til 

beste for en ren sykkelsport, gjennom å møte Anti- 
doping Norge til samtaler om tematikken. 

Prosjektet har ikke hatt som mål å drive målrettede 
undersøkelser mot enkeltpersoner, men å gjennom-
føre samtaler hvor Antidoping Norge håpet å få bedre 
innsikt i den profesjonelle sykkelsporten, herunder 
medisinsk oppfølgning, kostholdregimer, erfaringer fra 
miljøet og eventuell informasjon som kunne ha rele- 
vans i antidopingarbeidet fremover, både for å avdekke 
og forebygge dopingbruk. En rapport fra prosjektet vil 
foreligge i løpet av første halvår 2014.

Arbeidet med informasjonsinnhenting må gjørs på 
tvers av landegrensene. Antidoping Norge har som 
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ambisjon i strategiplanen å «ha innsikt i nasjonale og 
internasjonale dopingtrender og -trafikk».  Dette forut-
setter dialog og samarbeid med blant andre nasjonale 
antidopingbyråer. 

Antidoping Norge er med i en nyetablert prosjekt-
gruppe bestående av personer fra Norge, Danmark, 
Storbritannia, USA, Sveits, Spania, Nederland og 
WADA. Vi har i 2013 også hatt et godt samarbeid med 
organisasjoner som Interpol, Politidirektoratet og  
Kripos. Vi registrerer dessuten en økning av hen- 
vendelser fra lokale politidistrikt.

Antidoping Norge er opptatt av å se arbeidet i sin  
helhet, og å koordinere også kontrollarbeidet på  
breddenivået med det arbeidet som drives mot  
dopingbruk i samfunnet for øvrig. Det er foretatt  
flere kontroller i løpet av året på bakgrunn av tips.  
 
     mosjonsarrangement. DDopingkontroller har 
ikke bare en avslørende funksjon, men også en 
forebyggende. Det forebyggende aspektet har 
vært den viktigste årsaken til at Antidoping Norge 
har vært til stede på flere store mosjonsarrange-
ment de siste årene. 

Det ble i 2013 for første gang tatt blodprøver under tre 
store mosjonskonkurranser: Birkebeinerrittene og 
Birkebeinerløpet. Det ble ikke gjort noen funn under 
disse kontrollene som førte til videre oppfølging. Anti- 
doping Norge opplever å ha en god dialog med arran- 
gørene av denne type mosjonsarrangement, og vi mener 
det er viktig at arrangementene inkluderer krav om å 
følge NIFs dopingbestemmelser overfor deltakerne.

     analyser. Alle analyser som blir gjennomført som 
en del av Antidoping Norges testprogram skal skje ved 
WADA-akkrediterte laboratorier. Det er Norges labo-
ratorium for dopinganalyse i Oslo som benyttes. De er 
også en viktig samarbeidspartner i forhold til tolkning 
av analysesvar, videre oppfølging og målrettet testing. 

Det er i 2013 gjennomført jevnlige møter med labo-
ratoriet. Norges laboratorium for dopinganalyse er 
også med i NAPMU-samarbeidet og har vært sentral i 
oppstarten av profilenheten.

Analysemenyen som brukes varierer fra idrett og nivå. 
Generelt sett brukes den mest omfattende analyse-
menyen på utøvere på prioritert utøverliste. Det har 
vært gjennomført et betydelig antall IRMS-analyser i 
2013 i forbindelse med oppfølging av T/E-ratio saker. 
Dette kommer som følge av økt sensitivitet på metode/
instrument som benyttes av laboratoriet.

     meldepliktsystemet. Meldepliktsystemet er en 
forutsetning for uanmeldte og effektive dopingkontrol-

ler året rundt. De beste utøverne, som testes 
hyppig og som er fra 

idretter med høy 
risiko for doping, 
er underlagt dette 
regimet. Sammen- 
setningen av prioritert 
utøverliste baserer 
seg på en fysio- 

 

det ble totalt tatt 2822 dopingprøver i det 
nasjonale kontrollprogrammet, 2008  
urinprøver og 814 blodprøver.

58 prosent av prøvene tas utenfor  
konkurranse.

omtrent 150 norske utøvere har daglig 
meldeplikt.

etablert ”nordic athlete management 
passport Unit” (napmU).

det er av påtalenemnden tatt ut sju påtale-
begjæringer, alle etter funn av anabole 
steroider.

meldepliktkomiteen har gjort vedtak om 
fem advarsler i løpet av året.

det er behandlet 106 søknader om  
medisinsk fritak fra dopinglisten.

fakta
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logisk risikovurdering og en tett dialog med nasjonale 
særforbund. Det var ved utgangen av året 149 utøvere 
på prioritert utøverliste. For å kunne drive mest mulig 
effektiv prøvetaking, er det viktig at kvaliteten på infor-
masjonen som rapporteres i utøverinformasjons- 
systemet ADAMS er best mulig. Antidoping Norge  
ønsker å legge til rette for at utøverinformasjonen kan 
gis på en smidig måte. Vi er derfor glad for at WADA i 
2013 lanserte en egen applikasjon («app») for opp- 
datering av utøverinformasjon (bildet s. 20).

Antidoping Norge har en meldepliktkomité som vurderer 
og vedtar utstedelse av advarsler til utøvere for brudd 
på meldeplikten. Meldepliktkomiteen består av jurister 
og topputøvere. Sakene vurderes og dokumenteres slik 
at juridiske krav og prinsipper ivaretas.  Topputøverne 
bidrar til at utøvers ståsted blir fokusert i vurderingen. 
Meldepliktkomiteen kan også gi anbefalinger til prakt- 
iseringen av meldepliktsystemet eller ta opp relevante 
temaer etter eget initiativ. Utøvere som har fått advarsel 
for brudd på forskriften kan klage til Antidoping Norge. 
En klagenemnd er opprettet for å behandle klagen.  
I nemnden sitter jurister og en toppidrettsutøver. 

Det er utstedt fem advarsler i 2013, hvorav tre er for 
feil utøverinformasjon der utøver ikke har vært på 
oppgitt sted i sin garantitid. De andre to advarslene 
er utstedt fordi utøver ikke inngav utøverinformasjon 
innenfor gitt tidsfrist. , Det er ikke mottatt klager på 
tildelte advarsler. 

    medisinsk fagkomité. Medisinsk fagkomité ajourfører 
dopinglisten og behandler og avgjør søknader om fritak 
fra dopinglisten. Komiteen er i tillegg et rådgivende  
organ i medisinrelaterte spørsmål. I 2013 ble det 
avholdt fire møter i komiteen, og totalt ble det be- 
handlet 106 saker om medisinsk fritak. Komiteen har i 
tillegg diskuter ulike medisinske tema. Det er etablert 
en Klagenemnd for medisinske fritaksavgjørelser som 
erstatter Idrettsmedisinsk råd som klageinstans.

Andreas Ekker, leder
Andreas Nyhaug
Karoline Dyhre Breivang 
Carl Waaler Kaas
Hedda Berntsen (ut 2013)

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

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

meldepliktskomité klagenemnd

medisinsk fagkomité

klagenemnd for medisinske fritak 

Anna Thorstenson
Siri Langseth
Eirik Verås Larsen
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Kontroller på oppdrag

Antidoping Norge påtar seg oppdrag i internasjonal 
idrett. Dette kan for eksempel være på vegne av inter-
nasjonale særforbund, andre nasjonale antidoping-
byråer eller i forbindelse med internasjonale arran- 
gementer i Norge.

I 2013 har vi blant annet hatt ansvaret for prøvetakingen 
under VM i styrkeløft, skøyte-VM på Hamar, Bislett 
Games, verdenscupen i orientering, Champions League 
i håndball og Glava Tour på sykkel. Vi har foretatt  
kontroller på vegne av internasjonale særforbund,  
for eksempel Det internasjonale skøyteforbundet (ISU), 
Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og Det 
internasjonale ishockeyforbundet (IIHF). Det er også 
gjort kontroller for andre antidopingbyråer.

Samlet har Antidoping Norge tatt 215 dopingprøver på 
oppdrag for internasjonale organisasjoner.

     testing av hest. Antidoping Norge har en avtale med 
Norges Rytterforbund om testing av hest. Totalt ble det 
tatt 45 hesteprøver i 2013. 

test aV Hest: Det tas både 
blod- og urinprøver 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 2013 er Det frivillige skyttervesen, 
Det norske Travselskap, Norsk Jockeyklubb og Norges 
Bilsportforbund. Det er også gjennomført doping- 
kontroller som del av avtalen med Politihøgskolen.

Antidoping Norge har totalt tatt 202 dopingprøver (blod 
og urin) og 2339 pusteprøver på oppdrag for norske 
organisasjoner og institusjoner.
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dopingsaKer

Det er påtalenemnden i Antidoping Norge som vur-
derer om en sak skal henlegges eller føres for NIFs 
domsorgan. Påtalenemnden avgjør også om saker 
skal ankes. Nemndens medlemmer utnevnes av 
styret, men tar beslutninger uavhengig av styret og 
Antidoping Norges administrasjon. 

Påtalenemnden består av medlemmer med juridisk, 
medisinsk og farmakologisk kompetanse. Annen 
kompetanse innhentes ved behov. I 2013 har det, i 
tillegg til positive prøver, vært betydelig større fokus 
på å avdekke potensielle andre brudd på doping- 
bestemmelsene. Påtalenemnden er blitt involvert i 
flere saker som har vært til vurdering for eventuell 
videre informasjonsinnhenting. 

medlemmer
Anstein Gjengedal  leder
  Jurist. Tidligere politimester i Oslo.
Kåre Birkeland Professor i endokrinologi. Leder av  
  endokrinologisk avdeling ved Oslo  
  universitetssykehus.
Rigmor Solberg Professor i farmakologi, farmasøytisk   
  institutt, Universitetet i Oslo. 

sekretariat
Niels Kiær  advokat

påtalenemnden

saksgang i dopingsaker

Positiv A-prøve uten medisinsk fritak. 
Annet brudd på dopingbestemmelsene

Utøveren blir bedt om å gi forklaring. 
Særforbundet blir informert

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

Antidoping Norges uavhengige påtalenemnd 
vurderer saken opp mot NIFs lov

NIFs domsutvalg vurderer saken 
opp mot NIFs lov

Henleggelse

Frifinnelse Dom

Frifinnelse Dom

Saksframlegg

Påtalebegjæring

Dom/frifinnelse kan bli stående eller ankes

NIFs appellutvalg vurderer saken 
opp mot NIFs lov



pågående eller avsluttede saker etter påtalebegjæring

Idrett Nivå Påtalebegjæring Dopinggruppe Domsutvalg Dom Anke appellutvalg dom

Styrkeløft C 2012 1 kvartal S6 Stimulerende midler                   
S8 Cannabis 2012 10 mnd WADA  15 (10)mnd *

Innebandy B 2012 2 kvartal S6 Stimulerende midler                   2012 6 mnd WADA  15 (6) mnd *
Sykkel B 2013 1 kvartal S1 Anabole steroider 2013 2 år  Anket
Innebandy B 2012 4 kvartal S6 Stimulerende midler 2013 6 mnd

Am.idretter B 2013 1 kvartal S1 Anabole steroider 2013 2 år  

Am.idretter C 2013 2 kvartal S1 Anabole steroider 2013 2 år

Fotball C 2013 3 kvartal S1 Anabole steroider

Fotball C 2013 3 kvartal S1 Anabole steroider

Fotball C 2013 3 kvartal S1 Anabole steroider 2013 2 år

Am.idretter B 2013 3 kvartal S1 Anabole steroider  

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

saker fordelt på nivå

antall pågående eller avsluttede saker etter påtalebegjæring. 
* Appellutvalget opprettholdt domsutvalgets avgjørelser.  
Sakene på metylheksanamin ble anket til CAS av WADA.  
Begge utøvere fikk 15 måneder av CAS.

Samtlige sju saker som ble påtalebegjært av Antidoping 
Norge i 2013 var på anabole stoffer. Tre av utøverne var  
definert som topputøvere og fire som andre konkurranse- 
utøvere. I løpet av 2013 ble grensen for en positiv prøve for 
cannabis betydelig hevet. Dette har bidratt til at det ikke er 
nye cannabis-saker i 2013.

 Andre konkurranseutøvere
 Topputøvere

Diagrammet  viser brudd på doping-
bestemmelsene (påtalebegjæring) 
fordelt mellom topputøvere og andre 
(primært konkurranseutøvere). 

3

4

fakta: dopingsaker 

ANTIDOPING NORGE 201324
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3. kommunikasjon, 
 informasjons-  
 og verdiarbeid
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Kommunikasjon- og verdiarbeidet i 2013 ble bygget 
opp omkring holdningskampanjen Ærlig talt. Kam-
panjen ble prioritert både i informasjonsarbeidet og 
de forebyggende aktivitetene vi gjennomførte, både i 
foredrag og på stand. 

    nettsider. Hovednettsiden antidoping.no hadde 
125.000 besøk i 2013. Det er et tall som er omtrent 
helt likt tilsvarende tall i 2012. Sidene som besøkes 
klart mest er dopinglisten og legemiddelsøket. Det 
nye legemiddelsøket, som er utviklet i samarbeid med 
Felleskatalogen, ble lansert januar 2013. Dette letter 
utvilsomt vår oppdateringsjobb, og ikke minst, så er 
dette atskillig mer brukervennlig enn den legemiddel-
listen vi har hatt før. WADAs dopingliste-app er oversatt 
til norsk og en oppdatert versjon ble tilgjengeliggjort 
fra 1. januar 2013.

Mot slutten av 2013 er det igangsatt et forprosjekt for 
å se på en ny nettsideplattform. Dette handler i første 
rekke om å tilpasse nettsiden til stiftelsens arbeid med 
doping som samfunnsproblem, men også om å tilpasse 
sidene til de brukermønstre vi har sett gjennom de 
siste årene.

Organisasjonen ønsker å ta i bruk sosiale medier i 
sterkere grad. Facebook-siden har ved utgangen av 
2013 omtrent 2500 følgere. YouTube-kanalen har gjen-
nom året hatt i overkant av 30.000 visninger, noe som 
er en dobling fra 2012. 

Antidoping Norge har ved utgangen av året følgende 
nettsteder:
antidoping.no | rentidrettslag.no | renutover.no | renskole.no 
| rentsenter.no
 
    informasjonsmateriell. Antidoping Norge ønsker til 
enhver tid å ha et oppdatert og attraktivt informa- 
sjonsmateriell. Vi ser også et stadig økende behov for 
å spisse materiellet mot spesifikke målgrupper. Det er 
også bakgrunnen for at vi i 2013 laget en skreddersydd 
brosjyre for sykkelsporten, i samarbeid med Norges 
Cykleforbund. Denne ble blant annet distribuert ut av 
forbundet til ca. 15 000 lisensierte syklister.

I anledning 10-årsjubileumet ble det trykket opp en 
årsmelding. For øvrig ble det trykket opp nye opplag av 
en del av de brosjyrene vi allerede har i brosjyrestallen. 

    media. Antidopingarbeidet har opplevd betydelig  
mer oppmerksomhet i media de siste par årene.  
Dette skyldes både avsløringer og innrømmelser i  
toppidretten og et økende fokus på doping som  
samfunnsproblem i Norge. 

Antidoping Norge har i løpet av året profilert seg godt 
gjennom Ærlig talt-kampanjen, med omtrent 200  
medieoppslag. For organisasjonen var også jubileums- 
uka i juni en god måte å profilere seg på, blant annet 
gjennom to åpne antidopingseminar og en rekke 
profilerte internasjonale gjester. Som ledd i 10-års-
markeringen ble det laget et eksklusivt magasin om 
antidopingarbeidet, Antidoping Norge og Norges labo-
ratorium for dopinganalyse. Magasinet ble trykket opp i 
120 000 eksemplarer og ble distribuert som et innstikk 
med Dagbladet 11. juni. Denne produksjonen hadde 
delvis ekstern finansiering.

Lovforbudet, som trådte i 
kraft fra 1. juli 2013, ga økt 
oppmerksomhet omkring 
doping som samfunnsprob-
lem. For Antidoping 
Norges del ble i denne 
sammenhengen særlig 
vårt arbeid på trenings-
sentre trukket fram.

KommUniKasjon og informasjon

«Vi skal være en drivkraft 
i idrettens forebyggende 
antidopingarbeid.»
strategiplanen 2012-2015

http://www.antidoping.no
http://www.rentidrettslag.no
http://www.renutover.no
http://www.renskole.no
http://www.rentsenter.no


«Vi skal være en drivkraft 
i idrettens forebyggende 
antidopingarbeid.»
strategiplanen 2012-2015

nytt legemiddelsøk avhengighet.net 

dopingliste-app

 
2500 følgere på facebook-siden,  
www.facebook.no/antidopingnorge

30.000 avspillinger på youtube-kanalen, 
www.youtube.com/antidopingnor

125.000 besøk på www.antidoping.no.

lanserte nytt legemiddelsøk, utviklet i  
samarbeid med felleskatalogen.

Wadas dopingliste-app oversatt til norsk.

fakta

Blodprøver
på dopingkontrollen

1

Dopingregler
 Bestemmelser om doping og  

 ulovlig medisinering for hest

1

Testing av hest
 Hvordan foregår dopingkontroll av hest?

1

CHINA and NORWAY collaboration in the field of anti-doping

1

RUSSIA and NORWAY
 collaboration in the field of anti-doping

1

Utøverhåndbok

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

ikke avgi en  
positiv dopingprøve,  

selv ved en feiltakelse.  

1

Dopingmidler  
og dopingmetoder

muskeloppbyggende midler 
stimulerende midler
bloddoping

Betablokkere

Et utvalg av organisasjonens  
informasjonsmateriell

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

ikke avgi en 
positiv dopingprøve, 

selv ved en feiltakelse.  

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

ikke avgi en 
positiv dopingprøve, 

selv ved en feiltakelse.  
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I løpet av skoleåret har 3000
elever fått undervisning om
doping.
– Etterspørselen etter foredra-
gene mine har blitt større som
følge av Operasjon Gilde, sier
Stig Kammen (29).
I forrige uke besøkte Kammen

Byåsen videregående. 29-årin-
gen leder Antidoping Norges
skoleprosjekt. Prosjektet er det
eneste i sitt slag i Norge. Kam-
men driver et holdningsska-

pende og forebyggende arbeid
som skal gi elever og lærere
større kunnskap omdoping.
– Vi har jobbet innenfor

idrett,men har innsett at doping
er utbredt utenfor organisert
idrett. Det vil vi gjøre noe med,
forteller Kammen.

Den enkle veien
29-åringen er selv lærer ved
Strinda vgs. Nesten alle de vide-
regående skolene i Sør-Trønde-

lag har hatt besøk av Kammen i
2012 eller 2013. Onsdag i forrige
uke fikk 70 avgangselever ved
Byåsen videregående høre om
hjemmelagdemidler som kan gi
hjerte- og karsykdommer, kvis-
er, håravfall, strekkmerker,
angst, depresjon og psykose.
Fire russegutter, som lå lett

henslengt under første del av
foredraget, satt plutselig snor-
rett i ryggen da Kammen for-
talte om sterilitet, fremvekst av
damelignende bryster og testik-
ler somkankrympe som følge av
dopingbruk.
Foredraget tar i hovedsak opp

problemene knyttet til doping,
men Kammen forsøker også å få
ungdommene til å forstå hva
somgjør atman stikker sprøyter

imusklene for at de skal vokse.
– Hvorfor bruker folk doping,

spør Kammen.
– Press fra ulike hold, forslår

en elev.
– For å se bedre ut.
– Dårlig selvbilde, forsøker ei

jente.
– Fordi det er enkelt, roper en.
«Enkelt» er nøkkelordet,

mener Kammen. Læreren fryk-
ter skarpere kroppsfokus i sam-
funnet og fremvekst av bildeba-
serte sosiale medier som Snap-
chat og Instagram bidrar til økt
press for å vise frem en veltrent
kropp. Da kan snarveiene virke
besnærende.

Skremmende
Karianne Tung (Ap) var blant

initiativtagerne bak prosjektet.
– Vi hørte tilbakemeldinger

fra skolene om at dopingbruk
var økende blant ungdommene.
De er sårbare på grunn av sam-
funnsfokuset på kropp, sier hun.
Tung opplevde at ungdom-

mene kunnemer omdoping enn
lærerne. Det mener hun er
skremmende. Karianne Tung
har selv erfaring med doping-
problematikk, og har kjent den
på kroppen gjennom sterke
opplevelser fra sitt nærmiljø.
For noen år siden mistet en nær
venn av Tung livet. Dødsfallet
beskriver hun som dopingrela-
tert.
Politikeren har selv vært med

på flere av foredragene rundt
om i Sør-Trøndelag.Forrige ons-

Antidoping på timeplanen
Mens politiet mener Trondheim er sete
for Europas største dopingsak, reiser
en lærer rundt på skolene i fylket for å
hjelpe de unge å si nei til doping.

Ønsker du å jobbe med fremtidens energiløsninger? Enova søker en Prosjektcontroller medevner og lyst til å følge oppenbetydelig portefølje av prosjekter innenny teknologi og industri.
Du vil være en del av Enovas avdeling for programutvikling og drift. Stillingen er plassert iområde for ny teknologi og industri. Området følger opp over 200 prosjekter som i sum erstøttet med mer enn en milliard kroner. Det er forventet at aktiviteten på området og stør-relsen på porteføljen vil øke. Aktiv prosjektoppfølging gjennom gode systemer og rutiner erderfor et viktig område for Enova.

Stillingen rapporterer til Programsjef Ny teknologi og industri.

Ønsker du ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med Programsjef Ny teknologiog industri, Rune Holmen, tlf. 926 40 927, eller våre rådgivere Kirsti Kalseth Sjøhaug/Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 977 31680/917 29 682.

Se fullstendig utlysning på www.headvisor.no og www.enova.no

Enova skal styrke arbeidet med en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon samt utvikling av energi- og klimateknologi gjennom økonomisk støtte og rådgivning. Vi samarbeider tett med markedsaktører iprivat næringsliv og offentlig virksomhet for å redusere bruken av energi og øke produksjonen fra fornybare energikilder. Vi støtter også energiog klimatiltak i husholdningene. Enova er et statsforetak som eies av Olje- ogenergidepartementet, har 60 medarbeidere og holder til i Trondheim. Se utvidet stillingsannonse og mer om Enova på www.enova.nowww.enova.no på Enova om mer og stillingsannonse utvidet Se Trondheim. i til holder og medarbeidere 60 har energidepartementet,

PROSJEKTCONTROLLER NY TEKNOLOGI OG INDUSTRI

Vil vekke: Prosjektleder Stig Kammen forteller elever om bivirkninger av doping ved Byåsenvideregående skole. Foto: VEGARD EGGEN
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18-åringene Andreas Wold, Se-
bastian Øyangen og Marte
Damli fulgte Stig Kammens
foredrag om farene ved do-
pingbruk. Ungdommene for-
teller at de ikke er kjentmedut-
bredt dopingbruk i sine om-
gangskretser.
– Det varmer snakk om det i

førsteklassen. Da var det mye
prat blant guttene om å bli
større, sier Damli.
De kjenner seg imidlertid

igjen i at ungdommer legger ut

poseringsbilder i sosiale
medier. Kroppsfokuset har
blitt skarpere. Proteinshaker
og -sjokolader har blitt mer
populære i tilknytning til tren-
ing, uten at de opplever det
som et problem. Doping
snakkes det lite om. De har
heller ikke vært eksponert for
informasjon om doping, eller
vært gjennom forebyggende
arbeid. Ungdommene tror
slike kurs bør begynne enda
tidligere enn i dag.
– Forebyggingen burde ha

vært i starten av videregående,
når flere er mer usikre, sier
elevene.

-Myeprat om
åbli større
Elever ved Byåsen videre-
gående vil ha dopingfore-
byggende arbeid inn før
avgangstrinnet.

dag fulgte hun Kammens inn-
slag sammen med elevene ved
Byåsen videregående.
– Han bruker ungdommens

eget språk og snakker sjargong.
Alle vet hva «russere» er, mens
lærerne får sjokk, sier Tung.
«Russere» er slang for Diana-

bol, en type anabole steroider
som er lett tilgjengelig i Norge.
Lærer Marita Kleppe Halgun-

set var også ukjent med begre-
pet «russere».Hun satte pris på
antidopingforedraget.
– Det er inspirererende at

noen kommer utenfra med så
mye kunnskap. For min del gjør
det at jeg vil bruke antidoping-
arbeidmer i timene, sier hun.
JONAS ALSAKER VIKAN
jonas.vikan@adresseavisen.no

Operasjon
Gilde
G Opprulling av flere nasjonale
dopingnettverk som Sør-Trønde-
lag politidistrikt mener har
utspring i Trondheim.
G Etterforskningen ble påbegynt i
slutten av 2011.
G Rundt 20 personer er siktet for
organisert kriminalitet og grovt
salg av doping i Trondheim.
G Over100 personer er siktet i
Operasjon Gilde på landsbasis.
G 14 politidistrikt har deltatt i
etterforskningen som fortsatt er
ventet å pågå gjennom 2013.

FAKTA

Vi søker en tydelig, offensiv og erfaren leder til et
selskap med en sterk posisjon i et globalt marked
og ambisjoner om videre vekst. Vi søker deg med
erfaring fra ledelse av teknologirelatert virksomhet
og et internasjonalt tankesett. Vi forventer at du har
høyere formell utdanning og god forretningsmessig
forståelse. Selskapets produkt er ledende innen sin
nisje og opplever økende global etterspørsel.

For ytterligere informasjon, samt å søke
stillingen, se searchhouse.no eller ta kontakt med
våre rådgivere i Search House ved Jo Temre
tlf. 915 12 859 eller Eilif Solem tlf. 992 20 202.
Alle henvendelser behandles konfidensielt,
om ønskelig også i første omgang overfor
vår oppdragsgiver. Søknadsfrist: 2. juni.

CEO
LedeLse I MaritiM teknoLogi I Vekst

Eltorque har utviklet en rekke nyskapende produkter som har gjort selskapet til en ledende
internasjonal leverandør av elektriske aktuatorer og flow control systemer spesielt tilpasset

skip- og offshoreinstallasjoner. Innovasjon og produktutvikling har alltid vært viktige kjerneverdier
for Eltorque, og vi ser nå effekten avmange års målrettet arbeid gjennom en sterk vekst, både
nasjonalt og internasjonalt. Eltorque er godt etablert som leverandør til ledende aktører innen
maritim-, shipping- og offshoreindustrien. Eltorque har kontorer i Trondheim, Vanvikan og Ulsteinvik.

Konsernet har datterselskaper i Kina, Singapore og USAmed til sammen 65 ansatte.

Velg solbrille fra bl.a.
Ray-Ban, Michael

Kors, Marc by Marc
Jacobs og Carrera.

inntil
 

Verdi
enstyrke/

 
1400
 kr.

progressive

 
2400

Få en
Ray-Ban
med din styrke
ved kjøp av brille

Tilbudet inkluderer basis glass
(Brilliant og Performance sol 1,5 ubehandlet)

frem til 30. juni. Kan ikke kombineres med
Basic sortiment, andre tilbud eller rabatter.

Interoptik Sjøhaug & Sande Ths. Angellsgt. 22, Trondheim, tlf 73 99 04 00, Interoptik Brilleringen Søndre gt. 18,Trondheim, tlf 73 80 74 90, Interoptik Levanger Håkon den Godesgt. 16, tlf 74 08 13 54, Interoptik StjørdalKjøpmannsgt. 32, tlf 74 82 48 42, Interoptik Orkanger Ur Optikk Oti-Senteret, tlf 72 48 40 40

Antidoping-
prosjektet i
Sør-Trøndelag
G Toårig prosjekt som ble påbe-

gynt i 2011som et samarbeid
mellom fylkeskommunen og Anti-
doping Norge.
G Består av foredrag med fokus på

forebygging av dopingbruk, og en
omfangskartlegging hvor elever
svarer skriftlig på spørsmål.
G Disse skolene har deltatt (så

langt): Byåsen, Charlottenlund,
Fosen, Frøya, Gauldal, Heimdal,
Hemne, Hitra, Malvik, Meldal, Ork-
dal, Rissa, Røros, Selbu, Skjetlein,
Strinda, Thora Storm, Tiller, Trond-
heim Katedralskole
G Sør-Trøndelag er det eneste

fylket i landet som har et slikt
prosjekt.

FAKTA

Vil påvirke: Politiker Karianne Tung var med på Antidoping Norges
foredrag på Byåsen videregående. Her møtte hun elevene Andreas
Wold, Sebastian Øyangen og Marte Damli. Foto: VEGARD EGGEN
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o slike pakker med totalt ti hetteglass med dopingmiddelet EPO ble beslaglagt av Tollvesenet. Foto: POLITIET / Illutsrasjonsfoto: NTB SCANPIX

bestilte
bloddop

ing

nen av
hemogl

obin, et
stoff i d

e

røde blo
dcellen

e som frakter
ok-

sygen.
En økn

ing av
røde bl

od-

celler g
ir bedre

oksygen
tilførse

l

til mus
klene.

Det bli
r derm

ed

lettere
å yte b

edre. B
ruk av

do-

pingmi
dler ram

mes av
bestem

-

melser
i legem

iddellov
en, men

s

innførs
el straf

fes ette
r narko

ti-

kaparag
rafen i s

traffelo
ven.

Farlige bivirkninger

– Jeg k
an ikke

huske a
t vi har

hatt en
sak som

går på i
nnførse

l

av EPO
tidliger

e her i d
istrikte

t.

Men vi har
hørt ry

kter og
har

mistank
e om at bruk

av EPO
og

andre d
opingm

idler be
gynner

å

bre om
seg, sel

v blant
mosjon

is-

ter.Det
te er ikk

e enpos
itiv utvi

k-

ling, sie
r Konst

ad,og le
gger til

:

– Vi vil
først og

fremst
advare

folk på
grunn a

v den h
elsemes

-

sige ris
ikoen bruk av slike

do-

pingmi
dler m

edfører
. Samti

dig

risikere
r man en straffer

eak-

sjon. B
åde politi o

g tollmyn
-

dighet h
ar stort

fokus p
å innfø

r-

sel av d
oping,

sier po
litibetje

n-

ten, som også jobber
med

Operas
jon Gilde

– Europa
s

største
doping

sak – so
m fortsatt

er under
etterfor

skning
hos

trondhe
imspoli

tiet.

PÅL E. SOLBERG 986 20
134

paal.solb
erg@ad

ressavis
en.no

Antidoping Norge har de

siste årene rettet et mer

årvåkent blikk mot

mosjonsarrangementer.

– Det e
r fordi

vi ser e
n økende

prestisj
e knytt

et til d
enne ty

pe

arrange
menter

. Vi har derfor

vært til
stede p

å et øke
nde ant

all

mosjon
sarrang

emente
r og kom

-

mer til
å fortse

tte, sier
kommu

-

nikasjo
nsleder

Halvor
H. Byfu

-

glien i A
ntidopi

ngNorg
e.

– Vi er
kjent m

ed at d
et fore-

komme
r saker

som den i Sør-

Trønde
lag. De

t gjør
at vi h

ar

grunn t
il å vær

e årvåk
ne.

Han op
plyser a

t de kan
foreta

doping
kontrol

ler når
de dukk

er

opp på
mosjon

sarrang
emente

r:

– Man
måhus

ke at de
tte er ar

-

rangem
enter

med mange
tu-

sen deltage
re.

Det er derfor

snakk
om å ta

stikkpr
øver,

og

vi har ik
ke regis

-

trert m
ange p

o-

sitive
prøver.

Når vi e
r til sted

e

driver v
i ogsåm

ed infor
masjon

.

Ifølge n
ettsiden

e til An
tidop-

ing No
rge er d

et stor
risiko f

or

bivirkn
inger

ved bloddo
ping.

Det fin
nes eks

empler
på død

s-

fall bla
nt utho

ldenhet
sutøver

e,

som kan kny
ttes til u

like for
mer

for blod
doping

. Spesie
lt er kom

-

binasjo
nen blo

ddopin
g og væ

s-

kemang
el farlig

, fordi
det føre

r

til økt r
isiko fo

r blodp
ropp.

Halvor H.

Byfuglien

Tar stik
kprøver

– Den mistenkte har forklart at stoffet

var innført til eget bruk.

JON TORGER KONSTAD, politiet

Aldri
hørt om

doping

i Birken
Birken-arrangørene mener

det ville vært rart hvis ingen

deltakere brøt reglene.

–Vi føl
ger de n

asjonal
e og int

er-

nasjona
le regle

ne til i
drettsfo

r-

bunden
e. Så hvis Lance

Arm-

strong
ville sy

klet Bir
kebeine

r-

rittet h
adde han ikke fått lov

,

siden h
an er ut

estengt
på livst

id,

sier Ton
e Lien,d

aglig le
der i Bi

r-

kebeine
rrittet.

Ifølge
henne

har de ingen

kjennsk
ap til at B

irken-u
tøvere

har dop
et seg u

nder de
ulikeBi

r-

ken-arr
angeme

ntene,
men leg-

ger ikk
e skjul

på at d
et kan

ha

skjedd.
– Vi ha

r 70 00
0 deltak

ere i lø-

pet av
et år. D

et ville
vært ra

rt

hvis in
gen gjorde

noe ulovlig,

siden d
et er så

mange,
sier Lie

n.

Sjekker bakgrunn

Hun fortelle
r at de

t er An
tido-

ping N
orge so

m står for
testin-

gen av delt
akerne.

De har
ikke

noenpl
ikt til å

være de
r,menb

lir

invitert
hvert år

.

– Såvid
t jeg ka

n huske
har de

vært de
r hvert

eneste
ritt, sid

en

det førs
t ble arr

angert
for tjue

år

siden, s
ier hun

. Lien u
nderstr

e-

ker at d
et ikke

nødven
digvis l

ig-

ger en
automa

tikk i at de
ville

kjent ti
l at delt

akere h
adde bl

itt

tatt.
– Antid

oping N
orge ha

r testet

deltake
re i båd

e elitek
lassen o

g

de ulik
e alder

sklasse
ne. Det

vi

vet er a
t de tes

ter på b
akgunn

av

tips og resultat
utviklin

g. Hvo
r

mange
tester

de tar aner jeg

ikke, m
en de ta

r en go
d del te

s-

ter, sier
hun.

Tester ikke

Arrang
ørene a

v Enern
-arrang

e-

menten
e,

Flyktni
ngrenn

et,

Rensfje
llrenne

t og Pil
egrimsr

it-

tet opp
lyser at

det ikk
e er for

e-

tatt noe
n dopin

gtester
tidliger

e

på dere
s arran

gement
er, men

at

de forh
older se

g til reg
lene til

de

nasjona
le særfo

rbunde
ne unde

r

Norges
idrettsf

orbund
.

Alle de
fire unn

tatt Pile
grims-

rittet fo
rteller

at de h
ar vært

i

kontakt
medAn

tidopin
gNorge

.

– Når vi
nå hører n

oe sånt

skjer er
det tyde

ligvis n
ødvend

ig

at man
tester p

å arran
gement

er

der am
atører

deltar,
sier ren

n-

leder E
vaWest

rumKveli i F
lykt-

ningere
nnet.

– Vi ha
r rom stående

hvis An
-

tidopin
g Norge

vil kom
me og

teste, le
gger hu

n til.

LORNS BJERKAN 926 01
376

lorns.bje
rkan@a

dressea
visen.no
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DEN UB
Dopingjeger Travis Tygart til VG om

GRAND HOTELL (VG) Han 
sto imot drapstrusler,
søksmål og private etter-
forskere i jakten på Lance
Armstrong. Men først nå er
den amerikanske doping-
jegeren Travis Tygart 
virkelig frustrert.
Det har gått åtte måneder siden
Tygart offentliggjorde en tusen
sider lang rapport som fikk Lan-
ce Armstrong til å gi opp. Den
tidligere Tour-kongen abdiserte
og innrømmet årelangt doping-
misbruk.

Den amerikanske advokaten
er knallhard i sin kritikk av in-
ternasjonal sykkelsport. Der har
man gjort lite for å rydde opp i
en dyptgående dopingkultur,
mener Tygart.

– Ingenting har forandret seg.
Det er ekstremt frustrerende. De
som har lest Armstrong-rappor-
ten vår, som verdsetter de olym-
piske verdiene, og bryr seg om
helsen til utøverne, bør være ra-
sende, sier han.

– Utmattelsesprosess
Travis Tygart har akkurat an-
kommet Norge. Sjefen for det
amerikanske antidopingbyrået,
USADA, sitter i en sofa på Grand
Hotel. Han plages smått av jet-
lag, men snakker krystallklart
og har blikket bestemt festet på
VGs journalist.

Han rister oppgitt på hodet.
Fordi han mener ledelsen i syk-
kelsporten svikter når det gjel-
der som mest.

– De virker å kjøre en utmat-
telsesprosess der de ikke foretar

seg noe. Tour de
France fyller
hundre år i som-
mer, folk er kan-
skje fornøyde og så
går hele saken i
glemmeboken –
men uten at do-
pingkulturen i
sporten har for-
andret seg, sier Ty-
gart.

Han vil renske
opp i dopingkultu-
ren, hele systemet
– ikke enkelttilfel-
let Lance Arm-
strong – hevder
han. For at sykkel-

sporten skal bli friskmeldt, må
UCI danne en sannhetskommi-
sjon der utøvere og folk i støtteap-
paratet kan «skrifte» i bytte mot
svært reduserte straffer.

Ansatte i UCI må fristilles fra
taushetsplikten, mener Tygart –
vel vitende om at sykkelorganisa-
sjonen tok imot store pengesum-
mer fra Lance Armstrong for
mer enn ti år siden.

Nei til donasjoner
Det internasjonale sykkelforbun-
det takket ja til to «sjenerøse» do-
nasjoner fra Lance Armstrong

Anders K.
Christiansen

Krister
Sørbø

FOTO 

MÅTTE GI TAPT:
Lance Armstrongs livs-
løgn holdt lenge, men til
slutt ble han innhentet av
Travis Tygart. Foto: AFP

SYV STRAKE: Lance Arm-
strong viste alle ryggen fra 1999
til 2005 i Tour de France. Til slutt
kunne han skryte av sin syven-
de strake triumf. Foto: AFP

sporten | Mandag 10. juni 2013
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BESTIKKELIGE
m sykkelsporten han mener svikter, og drapstruslene han lever med

for drøyt ti år siden. Men da en
representant for Armstrong skal
ha fristet USADA med nærmere
halvannen million kroner i 2004,
var svaret et helt annet.

Travis Tygart og hans kolle-
ger kunne knapt fatte hva de ble
forelagt. 

– Det kunne aldri falle oss inn
å si ja. Dersom vi gjør feil som
koster oss integriteten vår, er vi
ferdige, sier han.

Armstrong nekter fortsatt for
at han sto bak tilbudet om en do-
nasjon til USADA året før han
vant Tour de France for syvende
gang.

– Tror du at UCI ikke foretar
seg noe fordi resultatet kan
være skadelig for organisa-
sjonen?

– Det er en logisk tanke. Jeg
vet ikke om det er årsaken, men
jeg har fortsatt til gode å høre et
godt argument for hvorfor ikke
noe som helst har skjedd.

UCI har tidligere støttet ideen
om en sannhetskommisjon, uten
at noe har skjedd. Tygart hevder
organisasjonen knapt vil møte
ham.

– UCI må vekk
Nå er han klar på at UCI må
vekk som en instans som utfører
dopingprøver:

– Den eneste årsaken jeg kan
se, er at de vil kontrollere hvem
som testes, og hva det testes for –
eller hva det ikke testes for.
Hvem som får resultater ... Vi
vet at blodpassene til Lance ikke
ble videresendt til ekspertpane-
let i 2009 og 2010. Iallfall ikke alt.
Og dataene tilsa at han dopet
seg.

Han er i Norge for å promo-
tere en konferanse på Idretts-
høyskolen i formiddag. Antido-
ping Norge fyller ti år, og jubi-
lerer med å bringe noen av ver-
dens mest profilerte antidoping-
forkjempere til landet.

Travis Tygart er det største
navnet av dem alle. Nylig ble
han stemt inn på listen Time
Magazine lager over verdens 100
mest innflytelsesrike personer.

Dopingjegeren fra Florida så
selv flere av Armstrongs Tour
de France-seirer fra TV-stolen.
Først i 2010 klarte han ikke å tro
på landsmannen lenger. Da had-
de tidligere lagkamerat Floyd
Landis tatt kontakt og fortalt om
omfattende dopingbruk på US
Postal. Senere fulgte flere enn ti
andre ryttere et-
ter.

– Alle vitnemå-

ER OPPGITT OVER UCI: 
Travis Tygart mener det er håpløst at Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har 

ansvaret for å teste sykkelryttere. – Det er bukken som passer havresekken, mener han.
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NÅR DE
N INTER

NASJON
ALE olym

piske

komité (
IOC) nå

fortsette
r å lete e

tter gam
le

juksere, f
orteller d

et om en
stadig øk

ende

vilje til å
gjøre idre

tten mer
rettferdig

. La gå

at det fre
mdeles v

il bli man
ge som s

lipper

unna me
d jukset;

det hjelp
er uanse

tt at flere

blir tatt.
Akkurat

det komm
er til å sk

je når IO
C

med nye
analysem

etoder fo
rtsetter a

rbeidet

med å re
teste prø

vene fra
vinterlek

ene i

Torino. L
iknende

jobbing m
ed prøve

ne fra

sommer
lekene i 2

004 og 2
010 utfør

med

svakere m
etoder g

a ti avslø
ringer, og

enkelte

av vinter
idrettsut

øverne li
gger ikke

akkurat

etter i juk
s.

Det forte
ller resul

tatlistene
fra Torino

mye

om.

FOR DE
R BLE FL

ERE av m
edaljevin

nerne tat
t

både før
og etter

februar 2
006. Ha

lve det

russiske
jentelage

t som va
nt skista

fetten,

forsvant
fra

sporten i
skam i

løpet av
et par

sesonge
r. Det

samme s
kjedde

med den
russis-

ke langre
nns-

stjernen
Jev-

genij Dem
en-

tjev.
Litt ekstr

a

spenning
er det kn

yttet til lø
pere som

fore-

løpig har
gått fri. S

om for ek
sempel A

ndrus

Veerpalu
; estlend

eren som
i våres på

grunn

av mer te
kniske uo

verensst
emmelse

r fikk

hevet do
mmen si

n for bru
k av veks

thormon
.

DET VA
R DEN T

YSKE TV
-stasjone

n ARD

som sist
helg kom

med nyh
eten om

at dop-

inglabora
toriene i

Köln ogM
oskva tak

ket

være nye
metoder

hadde fu
nnet hun

drevis

av positi
ve prøve

r i gamle
urinteste

r. Det er

denne m
etodikke

n som br
ukes i gje

nnom-

gangen a
v prøven

e fra Tori
no-OL.

Den stor
e fordele

n ved de
n nye me

toden

er at det
såkalte d

eteksjon
svinduet

; altså

tida det e
r mulig å

oppdage
det forbu

dte

middelet
, er blitt a

tskillig st
ørre. Da

enkelte

prøver fr
a Torino-

OL ble te
stet for t

re år

siden, fan
t IOC ikk

e noe ga
lt. Nå sna

kkes det

om gode
sjanser f

or å finne
stoffer so

m

utøverne
benyttet

seg av m
ange må

neder

før vinter
lekene i T

orino. I b
este fall f

orandrer

det spille
t mot juk

serne.

NÅR IOC
NÅ GRA

VER i kje
lleren ett

er bevis

for gaml
e synder

skjer det
på hjemm

ebane i

sveitsisk
e Lausan

ne. Prøve
ne er lag

ret i

hovedkva
rteret de

r.

Flere hun
dre slike

prøver sk
al reteste

s. I

tråd med
de nye re

tningslin
jene for a

ntidop-

ingarbeid
et vil test

ingen ko
nsentrer

e seg om

de idrett
ene der j

ukset kan
gi størst

resulta-

ter. Det b
etyr for e

ksempel
en ekstra

satsing

på langre
nn.

På grunn
av den g

jeldende
foreldels

esfri-

sten på å
tte år, må

arbeidet
avsluttes

i for-

kant av S
otsji-OL.

Fra 2015
blir denn

e fristen

økt til ti å
r. Det inn

ebærer f
or eksem

pel

ekstra tid
til enda e

n gjenno
mgang a

v prøve-

ne fra so
mmer-O

L i Beijing
, men da

med

denne ny
e, forbed

rete testm
etoden.

Så blir ve
l juksern

e tatt til s
lutt.

Lite er be
dre for an

ti-

dopingar
beidet en

n at IOC

rydder op
p i kjeller

en sin.

De blir ta
tt

til slutt
KOMMENTAR

Esten O.
Sæther

eos@dag
bladet.no

Enkelte a
v

vinteridr
etts-

utøverne
ligger

ikke akku
rat

etter i juk
s.

Denne u
ka meldt

e den tys
ke tv-ka

na-

len ARD
at Den in

ternasjo
nale olym

-

piske ko
mité (IO

C) vil r
eanalyse

re

nedfryst
e dopin

gprøver
fra tidlig

ere

OL. Bed
re testm

etoder v
ed dopin

gla-

boratorie
ne i Köln

og Mosk
va har fø

rt

til at det
er blitt fu

nnet spo
r av anab

ole

steroider
i hundre

vis av gam
le doping

-

prøver.
For bare

ett år sid
en ville

prøver

som nå
er posit

ive fram
stått so

m

negative
. Utvik

lingen
går me

d

andre or
d fort.

Tester n
ordmenn

IOC er i
midlerti

d ikke d
en enest

e or-

ganisasjo
nen som

benytter
mulighe

-

ten til å r
eanalyse

re gamle
dopingp

rø-

ver. Det
skal nem

lig også
Antidop

ing

Norge gj
øre.

– Vi kom
mer til

å reteste
et fåtall

prøver t
att av n

orske ut
øvere i

tråd

medWA
DAs rege

lverk, sie
r daglig l

e-

der i An
tidoping

Norge, A
nders So

l-

heim, til
Dagblad

et.

Antidop
ing No

rge tar
rundt

2500 te
ster i år

et, men
Solheim

forteller
at langt

fra alle
prøvene

tas vare
på. De

sitter li
kevel p

å

mange t
ester gje

nnomfø
rt innen

-

for forel
delsesfr

isten på
åtte år.

– Hvis d
u ganger

2500me
d åtte, få

r

du 20 00
0 tester

som vi h
ar gjort

de

siste åtte
årene, så

vi skulle
hatt rim

e-

lig stor f
ryser for

å ta vare
på alle de

m,

sier Solh
eim.

– Komm
er dere t

il å velge
prøver

for retes
ting hel

t tilfeldi
g?

– Det ha
r jeg ikke

lyst til å
svare på

.

Bedre ut
styr

Det er N
orges lab

oratoriu
m for do

p-

inganaly
se som g

jennomf
ører rean

a-

lyseringe
n for An

tidoping
Norge.

Faglig an
svarlig f

or stero
idanaly-

se, Ingu
nn Hul

lstein, s
ier at d

et

dreier se
g om en

forbedr
et testm

e-

tode, og
ikke nød

vendigv
is en ny

.

– Det sp
ørs hvor

danman
ser på de

t,

men dett
e er egen

tlig ingen
ny testm

e-

tode elle
r tidlige

re ukjen
te steroi

der.

Metoden
e som br

ukes er v
eletabler

te,

men vi få
r stadig b

edre ogm
er følsom

-

me instr
umenter

. Samtid
ig klarer

vi

nå å fin
ne nedb

rytingss
toffer, e

ller

metabol
itter, som

ikke var
en del a

v

analysep
rogramm

et tidligere
, sier

Hullstein
til Dagbl

adet.

Norges
laborato

rium for dop
-

inganaly
se har sa

mme ty
pe instr

u-

menter
som har

vært bru
kt i Köl

n

og Mos
kva. De

n norsk
e under

sø-

kelsen
vil kun

ne påvi
se bruk

av

steroide
ne Oral

-turinab
ol og St

a-

nozolol
i prøver

som tid
ligere h

ar

vært kat
egoriser

t som re
ne.

– Nedbr
ytningss

toffene
fra Ora

l-

turinabo
l og stan

ozolol s
om nå k

an

undersø
kes, har

lengre s
poringst

id i

kroppen
enn de m

an analy
serte tid

li-

gere, sier
Hullstein

.

Om nors
ke utøve

re har no
e å frykte

,

gjenstår
å se. Ha

r noen j
ukset, er

det

større sja
nse for å

bli tatt en
nnoen g

ang.

Antidopi
ng Norge

tar i

bruk bed
re instru

menter

og en lan
gt mer e

ffektiv

testmeto
de når en

rekke

dypfryst
e prøver

nå skal

reanalys
eres.

Vi får sta
dig bedre

ogmer fø
lsomme

instrume
nter.

Ingunn H
ullstein

DOPING

Henter do
ping-

prøver opp
fra

FRYSEREN

Tekst: På
l Marius

Tingve

pmt@da
gbladet.n

o

KONSTA
NT KAM

P: Det e
r ikke uva

nlig at A
ntidopin

g Norge
og leder

Anders S
olheim

får gamle
dopingte

ster rean
alysert, m

en en be
dre meto

de kan n
å hjelpe m

ed å felle

gamle ju
ksere.

Foto: Stia
n Lysberg

Solum /
NTB Sca

npix

Gamle tes
ter fra nor

ske utøver
e testes på

nytt

BEDREM
ETODE:

Ingunn

Hullstein
, Norges

labora-

torium fo
r doping

analyse.

32 Sport TORSDAG 13. JUNI 2013

dan kampen mot doping erblitt et spørsmål om detekti-varbeid.
– Jeg håper vi snart har påplass et formelt samarbeid iflere land mellom politi, an-tidoping og tollvesen. Det ervi avhengig av, sier han.

Personlig svik
Lance er samtidig den per-sonen som dypest har skuf-fetWada-sjefen, på et privatog personlig nivå.– I 2001måtte jeg fjerne eilunge på grunn av kreft. Påsykesenga fikk jeg boka «It'sNot About The Bike». Bio-grafien om Armstrongskamp tilbake etter kreftenbetydde mye for meg. At jegmange år seinere skulle ståoverfor ham som sjef forWada og se alle hans løgnerog juks komme for en dag, ervirkelig spesielt.– Lance er den størstesvindleren i idrettens his-torie, sierWada-sjefen.

Endrer reglene
Wada-presidenten fulgtemed i kulissene da Petar Vu-kicevics forhold til forbudtestoffer ble håndtert av Anti-doping Norge (ADN). Over-for Dagbladet skryter han avADNogmåten påtalenemn-da håndterte saken:– Det var interessant atnorske anti-dopingmyndig-heter uttalte at de trodde påe-postene, selv om saken blestoppet av foreldelsesfristenpå åtte år, sier Fahey.Til Dagbladet sier Fa-hey at han ønsker en rege-lendring hvor forelde-lsesfristen flyttes fra åttetil 14 år.

– Men jeg støtter konsen-sus. Derfor øker vi fra åtte tilti år. Den endringen iWada-koden trer i kraft i novem-ber, sier Fahey.
Fahey fra New Zealand erfor tida i Norge for å delta påen konferanse om antido-ping. Fahey er utdannet ju-rist og ble hentet til Wada i2007 for å gi antidopingar-beidet en tydeligere og merkompromissløs profil. Dentidligere politikeren er nå in-ne i sitt siste år som presi-dent.

President John Fahey i Detinternasjonale anti-doping-byrået (WADA) mener ter-rorbalansen i kampen motdopere ikke handler omhvormange som testes,menhvem som testes – og hvor-dan de etterforskes.Disse følges ekstra:h Utøvere på vei tilbakefra skade.
h Utøvere som har trene-re/leger med ei fortid.h Utøvere som gjør co-meback.
h Utøvere på lag eller franasjoner med dårlig forhis-torie.

Dop-etterretning– Marion Jones og LanceArmstrong hevdet begge atde var uskyldige fordi de vartestet så ofte, men aldri bletatt. Det betyr ingenting!Vinduet er så lite at dopingkan være vanskelig å spore.Begge er eksempler på atandre metoder må til, sierFahey til Dagbladet.I 2010 publiserte sports-avisa L'Equipe ei lekket listeover deltakerne i sykkelrittetTour de France, hvor hverrytter var plassert på en ska-la fra 0 til10 i forhold tilmu-lig dopingrisiko. Det er dentypemålrettet identifiseringav kandidater han mener eruunngåelig.
– Det er ikke flere testerav tilfeldige utøvere vi be-høver. Vi må bruke all et-terretning vi har på hvilkeutøvere som bør testes.Selektiv testing av visselagogvisseutøveremå til,sier Fahey.
Men avsløringen av LanceArmstrong viser også hvor-

Slik skal dopingjegerne finneJUKSEMAKERNE

Wada-sjefen JohnFahey får dopernetil å skjelve.
Han hevder det erviktigere hvemsom testes ennhvor mange somtestes.

JAKTER VIDERE: John Fahey er klar på at dopingarbeidet må bevege seg i nye retninger. Han vil ha tett samar-

beid mellom politi, antidoping og tollvesen.

Foto: Espen Sandli

Tekst: Espen Sandliesan@dagbladet.no

- EI BØLLE:Wada-president John Fahey kaller Lance Arm-
strong ei bølle, en svindler og en juksemaker - den største i
idrettens historie. Foto: AP Photo / NTB Scanpix

DOPING

Det er ikke flere dopingtester vi behøver ...John Fahey,WADA-president
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Økende dopingbruk

Lovlig i dag: Men nå kommer ny lov som sidestiller dopingbruk med narkotikabruk

Tvedestrands lens-

mannskontor beslag-

legger stadig mer do-

pingpreparater. Fore-

løpig er det lite de

kan gjøre, ettersom

verken besittelse eller

bruk er forbudt. Nå

kommer imidlertid en

ny lov som endrer på

dette.

- Vi har gjort flere beslag i det

siste, også på Vegårshei, sier

politibetjent Torvild Selås ved

Tvedestrand lensmannskon-

tor.
Beslagene de har foretatt

har vært gjort i kriminelle mil-

jøer, i forbindelse med mistan-

ke om, eller etterforskning av,

annen kriminalitet.
LovligLeder ved narkotikaavsnittet

i Arendal, Asbjørn Røed, sier

dopingpreparater er utbredt

blant alle typer mennesker, og

ikke bare i typiske kriminelle

miljøer.At beslagene vanligvis gjø-

res i kriminelle miljøer, mener

han kan forklares med at det

er i disse miljøene politiet of-

test foretar ransakelser.

Uansett er det lite politiet

kan foreta seg, for dopingpre-

parater befinner seg i en juri-

disk gråsone.- Preparatene er lovlig å be-

sitte og bruke, men ulovlig å

importere, kjøpe eller selge.

Først når det dreier seg om

større kvanta, har vi en egen

paragraf for besittelse, sier

han.
Big business

Røed sier dopingpreparatene

har til hensikt å gi mest mulig

muskler på raskest mulig tid.

Han tror spesielt unge lett lar

seg tiltrekke av denne snar-

veien til økt muskelmasse.

Kjøp av dopingpreparater

kan gjøres et utall steder på

internett, men mange kjøper

også stoffet lokalt.
- Dette er stor business

med mye penger involvert, si-

er Røed.I rapporten «Den organi-

serte kriminaliteten i Norge»

som Kripos ga ut i slutten av

januar i år, anslås det at det i

Norge årlig omsettes doping-

preparater for mellom 75 og

300 millioner.
I den samme rapporten blir

det uttrykt bekymring for at

dopingkriminalitet er med på

å finansiere annen krimina-

litet, samt at doping er en inn-

fallsport til annen krimina-

litet.
Ny lovEn ny lov, som sidestiller do-

pingbruk med narkotikabruk,

er imidlertid på trappene. I

statsråd 22. mars ble lovfors-

laget som endrer legemiddel-

loven lagt frem.
Loven kan bli vedtatt aller-

ede før sommeren.
Etter lovendringen vil er-

verv, bruk og besittelse av do-

pingpreparater straffes på lik

linje med narkotika.

-Vi sender nå et kraftig sig-

nal om at doping ikke er greit.

Doping er ikke bare helseska-

delig for den som bruker det.

Pårørende sitter også igjen

med bekymringer, sier helse-

og omsorgsminister Jonas

Gahr Støre i en pressemelding

som ble sendt ut i forbindelse

med lovforslaget.
Fortvilte foreldre

Kommunikasjonsleder Halvor

Byfuglien i Antidoping Norge

er glad det kommer en lov som

forbyr bruk og besittelse.

- Forbud er ikke alene en

løsning, men det kan medføre

at doping vil få høyere prio-

ritet hos politiet, samt at det

kan heve terskelen for bruk. I

dag får vi mange henvendelser

fra fortvilte foreldre som blir

møtt med «men det er jo lov»

når de advarer barna sine mot

doping, sier Byfuglien til Tve-

destrandsposten.
Han forteller at de stadig

mottar bekymringsmeldinger

fra foreldre, politi og barne-

vern. Inntrykket er at bruken

av dopingmidler øker.

- Brukerne ser ut til å bli

yngre, og bruken synes å bre

seg til stadig nye miljøer, sier

han.
Testosteron

Et av de mest vanlige prepa-

ratene, og som stort sett er

gjengangeren i beslagene som

er gjort her i distriktet, er tes-

tostereon.Kombinert med trening

sørger testosteron for rask og

stor muskelvekst.
Det finnes i forskjellige va-

rianter, som kan inntas intra-

venøst, oralt eller påføres hu-

den.
Uansett måten de inntas

på, er de ikke ufarlige. I tillegg

kan de ha en del uønskede bi-

virkninger.Utvikler bryster

Når testosteron inntas, vil de-

ler av stoffet normalt omdan-

nes til det kvinnelige kjønns-

hormonet østradiol. Dette stof-

fet kan stimulere mannens

brystkjertler, slik at det utvik-

les bryster. Dette er irrever-

sibelt, og kan kun kureres ved

kirgurgiske inngrep.

Varig hårtap, kviser og inn-

skrumping av testikler er an-

dre bivirkninger som kan ram-

me menn.Kvinner risikerer å få dy-

pere stemme, menstruasjons-

forstyrrelser og mer kropps-

hår.
For begge kjønn kan inn-

tak av testosteron føre til ste-

rilitet.
I tillegg kan det forårsake

hjerte- og karsykdommer,

høyt blodtrykk samt psykiske

problemer.Dess yngre brukeren er,

dess større er sjansen for bi-

virkninger og varige skader.

OLAV LOFTESNES
olav@tvedestrandsposten.no

Flytende testosteron: I forbindelse med et beslag på åtte gram amfetamin (th), kom politiet i Tvedestrand nettopp over to flasker med flytende testoste-

ron, som må inntas intravenøst. Dette er bare et av flere dopingbeslag politiet i Tvedestrand har gjort i den senere tid. (FOTO: OLAV LOFTESNES)
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belønner
videt

bestetip
setmed

inntil10
000

kroner.N
este

gangblir
det

kanskje
deg?

Blinklys
Resultate

ne var ne
dslående

daNorge
s Automobilforbu

nd (NAF)

undersøk
te bruk av

retningsv
iser i en r

undkjørin
g i Trond

heim.

Bilførere
i Audi og

BMWvar aller d
årligst til

å bruke b
linklysen

e,

ifølgeNA
F.Det er k

anskje ov
erraskend

e for noen
,men alle

bilmodeller, in
kludert k

ostbare ty
ske, lever

esmed retnin
gsvisere.
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Hesteha
ndel

omabort

Helse- og o
msorgsminister Be

ntHøie (H) prøver n
å å finne e

n

praktisk l
øsning fo

r å sikre a
t abortsøk

ende kvin
ner skal b

liminst

mulig skad
elidende

når forsla
get blir ve

dtatt i Sto
rtinget. D

et vil det

bli, siden
Høyre har s

ignalisert
at partiet

i denne sa
ken vil br

uke

partipisk
en for å få

flertall.D
et betyr a

t fastlege
r skal kun

ne nekte
å

henvise k
vinner til

abort.

Dette er et eget punkt i samarbeidsav
talenmellomde borger

lige.

Høyre,Frem
skrittspar

tiet ogKr
istelig Fo

lkeparti e
r enige om

at det

skal gis re
servasjon

smuligheter
for fastleg

er.Dette v
ar det ene

ste

punktet i
avtalen V

enstre ikk
e skrev un

der

på.Reser
vasjonsre

tten er sv
ært viktig

for

KrF,og er
noe parti

et har «få
tt» for å stille

som støttepar
ti til Høyre/Frp

-regjerin
gen.

KrF har f
unnet seg

i å levem
ed abortl

oven,

som i1975 ble
vedtatt et

ter en lan
g og bitte

r

politisk k
amp.Menmotstanden

mot abort

er permanent ste
rk i KrF.F

or partiet
er

derfor de
tte en seie

r.

Helsepersonell har i da
g ingen re

servasjon
srett,med ett unn

tak,

nemlig nettop
p ved abo

rt.Men retten
gjelder ku

n deltake
lse under

inngrepe
t. I dag bl

ir de aller
fleste abo

rter utfør
tmedisinsk,

ikke

kirurgisk
.Den ord

ningen re
gjeringen

nå vil inn
føre,går e

t skritt

videre.D
et innebæ

rer at en k
vinne i en

svært van
skelig situ

asjon

risikerer
å få avsla

g når hun
ber om en henvis

ning til ab
ort, hvis

hennes fa
stlege har

reservert
seg.Her kommer hensyn

et til lege
n i

konfliktm
ed hensyn

et til pasi
enten.Vi

er ikke i t
vil omhvem som

må stå sterk
est.Det e

r pasiente
n, som etter nors

k lov har
rett til å få

det tilbud
et hun be

r om.

SosialministerHøie har tid
ligere sag

t at han e
r imot det for

slaget

han nåm
å fremme for Stor

tinget.Han sa før h
elgen at h

an vil finn
e

en ordnin
g der lege

r som reservere
r seg,blir

«merket».Sl
ik skal

kvinner p
å forhånd

kunne vit
e omdemå finne en

annen leg
e enn

sin egen f
astlege nå

r de ønsk
er abort.D

et fremstår som
et

kunstgre
p for å red

usere ska
devirknin

gene av e
t vedtak o

gså andre

fremtredende
medlemmer i partie

t egentlig
er imot.

Forslaget kan være starten på en uth
uling av a

bortloven
.Det er

beklageli
g at kvinn

er i en sår
bar situas

jon skalm
åtte betal

e noe av

prisen for
en politis

k hesteha
ndel.

Høie
imot
reserva

-

sjon

Den nye regjeringen har kjørt seg inn i et hjørne med

forslaget om at fastleger skal kunne reservere seg i

abortsaker.

Infoarb
eid: Prosjektleder for antidopingforedragene er Stig Kammen (29). Han har besøkt samtlige videregående sk

Her under et foredrag på Byåsen vgs. i vår. Foto: VEGARD EGGEN
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Detinternasjonaleatom-

energibyrået(IAEA)avsluttet

foreløpigediskusjonermed

Iranfredag27.september.

NyemøteromIransatompro-

gramersatttil idag.

Iran-mø
ter

Fraidagogtil8.november2013
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Kirkenesverdensrådtilden

tiendegeneralforsamlingeni

organisasjonenshistorie.
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DEL 3

agene er Stig Kammen (29). Han har besøkt samtlige videregående skoler i Sør-Trøndelag under prosjektperioden.

Spørreundersøkelseomdopingblantunge:

- Doping e
rmer

sosialt aks
eptert

blant unge
Anti-
doping-

arbeid

GSør-Trønde-

lag er det

eneste fylket i

landet med et

antidoping-

prosjekt i den

videregående

skole.

GProsjektet er

drevet av

Sør-Trøndelag

fylkeskom-

mune og Anti-

doping Norge.

GAlle de 22

videregående

skolene i fylket

er besøkt i løpet

av to skoleår.

GLærlinge-

samlinger er

også besøkt.

GTotalt har

3000 elever

deltatt på

foredrag om

følgene av

doping.

FAKTA

En ny rapport slår fast det politikere og

politi lenge har fryktet: Nesten fire av ti

sier de kjenner til dopingbrukere i

nærmiljøet sitt i Sør-Trøndelag.

I to skoleår har læreren Stig

Kammen møtt, informert og

snakket med 3000

ungdommer ved alle

Sør-Trøndelags 22

videregående skoler.

Målet: Å lære ungdommene at

doping ik
ke skal væ

re snarve
ien

til sommerkroppe
n de drømmer

om.

Skremmende tall

Å få antidopin
garbeid på time-

planen har vært
et samarbeids-

prosjekt
mellom fylkeskom

mu-

nen og Antidopi
ng Norge. So

m

del av undervis
ningsopp

legget

har prosjektl
eder Kammen

gjennom
ført en spørreun

dersø-

kelse. Nå er rapporten
etter

prosjekte
t ferdig. S

varprosen
ten

er for lav
til at und

ersøkelse
n er

vitenskap
elig valid, men ten-

densen er
uansett k

lar:

Dopingp
roblematikk er e

n del

av hverdage
n til mange unge i

Sør-Trøn
delag. 37

prosent o
pp-

gir at de
kjenner p

ersoner i
sitt

lokalmiljø som bruker doping-

midler.
– Jeg synes det er et skrem

-

mende høy
t tall, sier

Kammen.

Internasj
onal forskning

på

dopingbr
uk har i f

lere land
fast-

slått at ta
llet på br

ukere er
mel-

lom fire og fem prosent
i be-

folkninge
n. I Norg

e sa tre pro-

sent av u
ngdommene på sesjon

at de bru
kte dopin

g i 2009.
Men

i de siste
årene har

indikasjo
ner

på økt om
fang kommet fra fler

e

hold.

Mer sosialt akseptert

I Sør-Trøn
delag etterforsk

es

fortsatt E
uropas st

ørste dop
ing-

sak, Ope
rasjon Gilde, so

m har

utspring
i Trondhei

m. Svært

mange av de siktede og tiltalte

har tilknytnin
g til styrke- og

kroppsby
ggingsm

iljøet.

– Mye tyder p
å at doping

mil-

jøet, som
tradisjon

elt har vært

lukket, er
i ferd med å åpne seg

mer mot andre
mennesker

. Jeg

opplever
det som en trend

at do-

pingbruk
er mer sosialt ak

sep-

tert blant
tenåringe

r, sier Ka
m-

men.
Det foreb

yggende
prosjekte

t i

Sør-Trøn
delag var

det første
i sitt

slag i Norge da det kom
i gang

mot slutten av 2011. Da
hadde

flere lærere sett markante end-

ringer i e
levenes f

orhold til sin

egen og a
ndres kro

pper. Skr
inne

tenåringe
r bygde muskler på

noen måneder, o
g naturlig hud-

farge skiftet til gulrotakt
ig på

kort tid,
alt for «å

se bedre ut»

eller få «sommerkroppe
n» til

ferien.

Får individuell oppfølging

– Vi ser på prosjekte
t som en

god investerin
g og tror

at kunn-

skap gjør noe
med holdning

ene

til eleven
e og deres håndterin

g

av valgsitua
sjonen, d

ersom de

kommer opp i den, sie
r fagsjef

Herdis Floan i Sør-Trøn
delag

fylkeskom
mune.

Floan har sittet i styrings-

gruppa for prosjekte
t sammen

med represent
anter for

skolene,

elevorgan
isasjonen

og Antidop-

ingNorg
e.

To år etter o
ppstarten

av pro-

sjektet får de 22 videregåe
nde

skolene i sluttrap
porten indivi-

duelle ko
mmentarer o

m videre-

føring av
antidopin

garbeide
t lo-

kalt. Enk
elte av skolene ligger i

områder hvor man har kunn-

skap om eksistere
nde doping-

miljø.
– I slike om

råder er d
et ekstra

viktig at skolen
e tar samfunns-

ansvar ved å gjennom
føre det

forebygg
ende arbeidet,

sier

Kammen.

Fikk ny kunnskap

Av de 30
00 elevene s

om nå har

fått unde
rvisning

om følgene a
v

dopingbr
uk, fortel

ler 95 pro
sent

at de har
fått ny og

nyttig kunn-

skap om området. Erfaringe
n

fra prosjekte
t er at be

hovet for

viderefør
ing er til s

tede.

– Doping,
kropp, utseende

,

identitet
og sex er tema som

henger sammen, som
ungdom

har en vanvittig
interesse

for.

Ofte vet ungd
ommene mer om

doping enn de voksne ressurs-

personen
e de har rundt seg i

skolen, si
er Kammen.

JONAS ALSAKER VIKAN

jonas.vika
n@adress

eavisen.no

OperasjonGilde

GEuropas største doping-

etterforskning.

GEtterforskningen styres av Sør-

Trøndelag politidistrikt.

GBakteppet for de første politi-

aksjonene er et miljø som knyttes til

dopingbørsen Anabolic Forums på

internett.

GSkatteetaten, Kripos og Tollvese-

net har bidratt i etterforskningen,

som har pågått siden høsten 2011.

GCa.110 personer og fire firmaer

har hatt status som siktet.

GDe første tiltalene i saken ble tatt

ut 30. september 2013 mot sju

trønderske menn.

GRettssaken mot disse hovedtiltalte

starter i Sør-Trøndelag tingrett over

nyttår.

FAKTA

Lars Martin Borlaug

mobil 928 35 228
lars.martin.borlaug@pd.no

Denne bekymringen deler Sisse
l

Borthne Gundersen. Hun jobbe
r

som lege på Borgåsen legesen-

ter, og tar i mot pasienter fra

både Porsgrunn og Skien.

– Mitt inntrykk er at anabole

steroider er ganske utbredt blan
t

ungdom i Porsgrunn og Skien,

sier hun.
Ikke bare er det utbredt, men

hun er også bekymret for at bru
-

ken er økende. Dermed tok hun

intitativ til å bli med i et erfa-

ringsnettverk i regi av Antido-

ping Norge. Der skal man øke

kompetansen for å bekjempe

bruken av steroidene.

Øker kunnskapen

Borthne Gundersen ble inter-

essert i problematikken da hun

fikk to ungdommer på kontore
t

sitt som drev med boling. Det

førte til at hun tok et kurs, og

etter at kompetansen hennes

økte, kom hun i kontakt med

mange flere som drev med

doping.
Derfor ønsker hun også at man

skal øke kompetansen i kommu-

nen, slik at man lettere kan

komme i kontakt med de som

boler.
– Vi må snakke med dem, og

informere.

Treningssentre

Det er ikke til å stikke under

en stol at det er i treningsmiljøe
r

det meste av bolingen foregår
.

Derfor etterlyser legen at tre
-

ningssentrene de blir med på

laget.
– Det er kjempeviktig at de er

veldig oppmerksomme. De må

prate med ungdommen. De må

klare å plukke opp hvem som er

i faresonen, mener hun.
Nøyaktig hvordan dette skal

foregå, må de diskutere videre.

Kartlegge
31. mai samles en ressursgrup-

pe som skal jobbe med en

undersøkelse. Der er blant anne
t

politiet, kommunen og Antido
-

ping Norge representert. Måle
t

er å finne ut hvordan de ska
l

klare å kartlegge omfanget av

bruken av anabole steroider
i

området.
– Vi må vite hvor stort proble-

met er, slik at vi vet omfange
t

av tiltakene som må iverksettes
,

sier Einar Koren i Antidoping

Norge.

Lars Martin Borlaug

mobil 928 35 228
lars.martin.borlaug@pd.no

Det satses knallhard på

entreprenørskappå Høgsko-

len i Telemark (HiT). De har

som en ambisjon å være

blant de beste i landet på fel-

tet.
Under entreprenørskapsse-

minaret sa Bård Strandheim

fra Innovasjon Norge at han

rådet de som vil være gode

på entreprenørskap om å

sammenlikne seg med de

beste. Ifølge høgskolens

hjemmesider er nemlig det

grunnen til at Hermanowicz

kom på besøk.
«Slawomir har i over 30 år

vært en del av det store

entreprenørskapsmiljøet på

Berkeley og i Silicon Vally.

At han tok turen til Telemark

var ikke helt tilfeldig», skri-

ver de.
– Jeg har aldri vært i Norge

før, men jeg ble kjent med

professor Magne Wasskas

for noen år siden. Jeg har

også gjort et forskningspro-

sjekt med Rune Bakke da

han tok deler av sin Phd ved

Berleley. Til daglig undervi-

ser jeg ingeniørstudenter på

Berkeley, men jeg har alltid

vært opptatt av å løse ekte

problemer – og ikke bare på

laboratoriet, sier professoren.

PD
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Vil kartlegge omfanget av boling

Lars Martin Borlaug

mobil 928 35 228
lars.martin.borlaug@pd.no

Einar Koren i Antidoping Norge

forteller at mange som begynner

å bruke anabole steroider får e
t

mye mer strukturert liv. De spi-

ser riktig, og de legger seg tid-

lig. Men så begynner de å bl
i

avhengig av trening.
– Dermed spiser de kosttil-

skudd som inneholder amfeta-

minliknende stoffer, eller rett og

slett bare amfetamin for å orke å

trene mer, forteller han.
Når de da kommer hjem for å

sove, må de ta beroligende mid-

ler for å sove. Det kan for

eksempel være cannabis.

Bortnen Gundersen sier at i

Porsgrunn og Skien har hun e
t

inntrykk av at de som boler bru-

ker mye kokain, som gir den

samme effekten.
– Man har gått over en terskel

når man setter sprøyter med

anabole steroider på seg selv
.

Veien derfra til å ta andre mid-

ler er kortere enn før man tar

steroider, mener hun.

– Setter sprøyter på gutter
ommet

Får fint
besøk
fra USA

Lege Sissel Borthne Gun-

dersen mener at boling

ofte fører til bruk av
kokain.

REKTOR: Kristian Bogen

og HiT har fått besøk fra

California.

Professor Slawomir W.

Hermanowicz fra Uni-

versity of California
skal delta på et entre-

prenørskapsseminar
ved Høgskolen i Tele-

mark i to dager.

I fjor høst tok politiet

kontakt med Antidoping

Norge fordi de var
bekymret over økt bruk av

anabole steroider i tre-

ningsmiljøene i Porsgrunn

og Skien.

INITIATIVTAGER: Lege Sisse
l Borthne Gundersen ble interess

ert i anabole steroider da hun op
pdaget to gutter som drev med d

et. Hun

dro på kurs for å lære mer, og to
k så initiativ til at Grenland skal

bli med i et nettverk som jobber
mot bruk av anabole steroider.

– Utbredt bruk
av steroider

PROSJEKTLEDER: Einar

Koren fra Antidoping Norge

leder arbeidet mot bruk av ana-
bole steroider.

46 Meninger
TIRSDAG 9. APRIL 2013Debatt

Havnelageret, Langkaia 1, 0150 Oslo.
Postboks 1184, Sentrum, 0107 Oslo.
Sentralbord: 24 0010 00

Åpent man.–fre. 07.00–16.00
Stengt lør., søn. og helligdager.
Redaksjonen direkte: 24 00 03 10
Vaktsjef direkte: 24 00 03 60
Fotodesk direkte: 24 00 09 00
E-post: pictures@dagbladet.no

Dagbladet.no direkte: 24 00 00 07
E-post: nettred@dagbladet.no
Telefax: Dagbladet: 24 00 00 01Dagbladet.no: 24 00 0101
E-post: sentralbord@dagbladet.no
Tips og digitalfoto: 2400@db.no

Kundeservice: 800 30100E-post: kundeservice@dagbladet.noDagbladet forbeholder seg retten til
å distribuere innsendte innlegg i
elektroniske formater.

SANNHETEN KAN smake vondt.
Det har både norsk og inter-
nasjonal sykkelsport fått erfare
det siste året. Store deler av pro-
fesjonell sykkelsport har vært
råtten og infisert av doping.
Ironisk nok er det disse idrettens
dopingsyndere vi nå må lytte til
– og lære av – for at vi skal kom-
me videre. Vi må forstå hva som
har foregått, og få innblikk i
hvordan mange utøvere har klart
å lure seg unna dopingkontroll-
en. Hva er årsaken til at hold-
ninger som tillater doping har
fått utvikle seg? Hvordan er det
mulig at så mange innad i sykkel-
miljøet har kjent til organisert
doping og likevel holdt det skjult
for omverdenen?
STEFFEN KJÆRGAARD har
erkjent å ha benyttet midler som
er forbudt etter NIFs dopingbe-
stemmelser, i perioden1998 til våren 2003.Påtalenemnda i Anti-doping Norge besluttetnylig å henlegge sakenmot Steffen Kjærgaardpå grunn av foreldelse.Saken har vært lærerikfor Antidoping Norge.En åpen Steffen Kjærga-ard har gitt oss merkunnskap om hva somskal til for å avsløre desom doper seg. Han harogså gitt oss et innblikki hvordan en utøvergradvis kan inkluderes iet dopingregime.Norges Cykleforbundhar vært et forbilde når det gjel-

der å ta ansvar for å informere,
kommunisere og forebygge dop-
ingmisbruk. Antidoping Norge
har hatt et utmerket samarbeid
med forbundet, også under Stef-
fen Kjærgaards tid som sports-
sjef. Nå skal sykkelforbundet
fortsette sin tøffe kampmot
doping. De har lagt ned påstand
om ti års utestengelse av Kjærga-
ard fra all idrett. Her mener vi

sykkelforbundet trår feil. En slik
straff vil ikke gjøre det enklere å
fortelle sannheten for dem som
sliter med dårlig samvittighet for
gamle dopingsynder.
I DET INTERNASJONALE anti-
dopingmiljøet opplever vi at det
er enighet om at vi må sette pris
på utøvere som tør å stå frammed
eget dopingbruk – de som bryter
«stillhetens lov». Utøvere må
betale tilbake for uærligheten de
har vist, gjennom full åpenhet om
hva de faktisk var med på. Det vil
gi oss bedre forståelse av hva som
skal til for å beskytte de rene
utøverne og opprettholde en
rettferdig idrettskonkurranse.
Det er derfor kanskje grunn for

idretten til å vurdere opprettelse
av en kommisjon som kan be-
handle dopingforhold som uan-
sett er foreldet, på en anonym
måte. Dette er saker vi i dag ikke
får gjort noe med, men kan lære
mye av.
Sponsorenes innstilling til

doping er også en viktig faktor.
Internasjonal toppidrett er blitt
en milliardindustri. Det er myepenger å tjene for utøvereog støttepersonell. Do-ping kan bli en snarvei tilsuksess som fortoner segfristende, men en doping-sak kan også være en storskade for omdømmet.Det må ikke bli slik at deter mest behagelig foridretten å feie sannhetenunder teppet av frykt forat sponsorene forsvinnermed en dopingtatt utøver.Vi må spørre oss hvordanavtaleforhold og idrettenssponsorer i stedet kanbidra til en ren og rett-ferdig idrett. Idretter somønsker å rydde opp, bør

honoreres – og ikke trues med
avsluttede sponsoravtaler og
fordømmelse.
VERDENS ANTIDOPINGBYRÅ,
WADA, ble etablert i 1999.Stiftelsen Antidoping Norge
markerer nå ti års drift. I denne
perioden har antidopingarbeidet
gjort store framskritt, men vi
skulle gjerne ha kommet mye
lengre. Det er dessverre langt

igjen til vi tar alle som jukser.Vi hører om utøvere som har
gjennomgått utallige doping-
kontroller, uten å bli tatt selv om
de har vært dopet. Hvordan er
det mulig, spør mange. Det er
forståelig at spørsmålet stilles.
Noe av svaret er at tidspunktene
dopingmidler kan spores – «de-
teksjonsvinduet» – ofte er svært
kort, mens den prestasjons-
fremmende effekten kan strekke

seg over lang tid. Samtidig er det
fortsatt slik at mange doping-
midler ikke kan avsløres i det
hele tatt. Antall dopingtatte er
derfor et dårlig mål for forekoms-
ten av doping.Til tross for kontroll- og analy-
sevirksomhetens utilstrekke-
lighet når det gjelder å avdekke
enhver form for sofistikert do-
ping, er det all mulig grunn til å
tro at dagens toppidrett er renere

Mye å lære av juksemak

– TRÅR FEIL: «En slik straff vil ikke gjøre det enklere å fortelle sannheten for dem som slit

Steffen Kjærgaard (bildet).

DOPING: Sykkelforbundet vil utestenge Steffen Kjærgaard etter dopingav

Anders
Solheim
Daglig leder,Antidoping Norge

KRONIKK

KRONIKK: 6000 tegn inkl. mellomrom.
HOVEDINNLEGG: 3000 tegn inkl. mellomrom

REPLIKK: 2000 tegn inkl. mellomrom.
KORTINNLEGG: 700 tegn inkl. mellomrom.

Legg ved portrettfoto.

Vel, hvilke jobbambi-sjoner kan man ha når
man studerer historie på uni-
versitetsnivå? Hadde du gått
toårig videregående og to år
som lærling innen byggfagkunne du i dag vært en avarbeidsmarkedets mestettertraktede... askripelNår du endelig etterslitsomme studieår har

din gode eksamen vel i land, så
er altså ikke jobben helt unna-
gjort likevel da, og det er dess-
verre ikke alle forberedt på! Du
må ut på jobbmarkedet, og der
må du også tilegne deg kunn-
skaper!! Jobbsøking er nesten
et fagområde i seg selv, hvor
alle må være selvlærte dess-
verre. Husk det, og la deg ikke
bløffe med at noen kommer så
lett til det. Ta deg en god vik-
arjobb og let og søk! Få hjelp
av erfarne jobbsøkere. ggdlnHolder selv på å fullføreen master og har sam-
tidig jobbet på coopen i nabo-
laget. Kjenner også til følelse å
finne jobb i nær fremtid i mitt
felt, ligger et stykke unna. For
å komme dit måman ha er-
faring. Men hvor får jeg denne
erafringen fra, om ikke å jobbe
med det? Josef StampflErfaring teller stort settalltid mer enn utdan-ning. Ofte står det i annonsene
at erfaring kan kompensere for
manglende utdanning, menaldri har jeg sett at utdanning
kan kompensere for manglen-
de erfaring i annonsene.Trond ZaphiraxNoemå da også en medmastergrad fra BI kunne
brukes til. Utdeling av flyers er
jo flere hakk over telefonsalg.Tompestuous FliggleDet lønner seg ikke åbruke mange hundre-
tusener for å utdanne seg til
noe gøy, somman trenger rike
foreldre til for å holde på med
fordi det er en hobby.someonesomewhere

personer med falskepass er nå avslørt avSkatteetaten sidenfebruar 2012. Først ifebruar 2012 begynte
Skatteetaten å sjekke ID-dokumentene
elektronisk, og antallet saker med falske
pass økte med 136 prosent fra 2011 til
2012. De falske passene kom fra 20
forskjellige land, hvor av de største
gruppene er Bulgaria, Litauen, Irak
og Portugal. Et fellestrekk ved de 75
personene som er oppdaget så langt,
er at de ønsker å fremstå som EØS-
borgere, mens de egentlig kommer fra
land utenfor EU, melder Aftenposten.

RETT
FRA NETT

«Burde jeg væreurolig for fram-tida?», spør Martin
KværnerWestbye, student.

DELTA I DEBATTENPÅ DAGBLADET.NO

Da det en-delig kom
en analysefor å av-
sløre EPO,falt verdi-ene be-
traktelig.

Lise
Grønskar

Cornelia
KristiansenDebatt- og kronikk-ansvarlig
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enn noen gang. På 90-tallet så vi
i skisporten hvordan blodverdie-
ne steg år for år. Da det endelig
kom en analyse for å avsløre
EPO, falt verdiene betraktelig.
Det er neppe tilfeldig. Betyr det
at bruken av EPO er borte i dag?
Dessverre er EPO-bruken bare
mer sofistikert, dosene mindre
og spillet for å komme seg unna
mer krevende. Siden gevinsten
ved dopingbruk er mindre, og

v juksemakerne

or dem som sliter med dårlig samvittighet for gamle dopingsynder», skriver kronikkforfatteren om saken mot
Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix

sløringene. Det er en dårlig idé.

Friheten
er som
luften.Først når en ikkehar den, merkeren hva den betyr.GiacomoMatteotti

risikoen for å bli tatt større, kan
det være grunn til å håpe at de
som vurderer en snarvei, tenker
seg om både en og to ganger.VI I ANTIDOPING Norge skal
intensivere vårt arbeid gjennom
forebyggende virksomhet, mål-
rettet kontrollarbeid og interna-
sjonalt samarbeid.Andre virkemidler må også til
for å sikre at det ikke bare blir en

kortsiktig ryddejobb. I Norge
trenger vi for eksempel en skjer-
pet lovgivning som foreslått av
regjeringen, et tettere samarbeid
med toll og politi og et system-
atisk og gjennomgripende fore-
byggende antidopingarbeid på
alle nivå i norsk idrett.Bare på den måten legger vi til
rette for en idrett som beskytter
alle de rene utøverne. Det er dem
antidopingarbeidet er til for.

ABORT: Mange har hatt sterke
oppfatninger om forslaget fra
Høyres programkomité om å opp-
rettholde partiets standspunkt om
å fjerne eugenisk indikasjon (eg-
enskaper ved fosteret) som selv-
stendig abortkriterium. Sist ut er
Kristian Tonning Riise (2. april).
At verdispørsmål som dette vek-
ker debatt i Høyre er verken nytt
eller overraskende. Standpunkt
har Høyre vedtatt flere ganger fra
1997, og partiet er ofte delt på
midten i spørsmålet. Forslaget fra
programkomiteen rokker, som
Riise skriver, verken ved kvinners
rett til selvbestemt abort fram til
12. uke eller til seinabort etter 12.
uke. Abortloven vektlegger at det
er kvinnens totale situasjon som
skal avgjøre, og lovteksten gjen-
nomsyres også av det. Dette øns-
ker ikke programkomiteen å endre
på. Standpunktet programkomi-
teen ønsker å opprettholde er at
egenskaper ved fosteret ikke skal
være kriterium i seg selv, men at
det er kvinnens situasjon som skal
legges til grunn.
NOEN MENER det ikke skal være
noen grenser, det vil si at det er
opp til foreldrene å vurdere om og
når man skal ta abort. De fleste
mener nok det bør gå en grense. Å
definere kriterier i en lovtekst in-
nen et medisinsk område som har
vært, og fortsatt vil være, i en ri-
vende teknologisk utvikling, er
imidlertid ekstremt vanskelig. For

Høyres abort-standpunkt
hvordan er et liv som «passer
inn»? Hva er livskvalitet og hvem
skal definere den? Hvor syk skal
man være? Er «sykdom» bare fy-
sisk sykdom eller kan også psy-
kisk sykdom bli en akseptabel
abortgrunn etter hvert? Og hva
med feil kjønn?
JEG TROR heller ikke kvinner
aborterer fostremedDowns fordi
de mener barna er mindre verdt.
Men jeg tror mange opplever et
utilbørlig press på å ta abort fra
både helsepersonell og fra «sam-
funnet» for øvrig gjennom de sig-
naler som samfunnet gir. Riise
skriver at «grunnlaget for all abort
er at barnet er uønsket». Men ut-
gangspunktet for de fleste av
svangerskapene som blir avslut-
tet ved seinabort var faktisk at
barnet var ønsket. Jeg mener livet
bør få en sjanse når det er et
grunnlag for det, og at familiene
først bør få informasjon om mu-
ligheter og rettigheter som gjør
det mulig å bære barnet fram,
framfor et utilbørlig press om å ta
det bort. Jeg er enig med Riise i at
forslaget neppe vil innebære store
endringer i praksis. Å ta egenska-
per ved et menneske ut av lov-
teksten vil imidlertid være et
framskritt i et moderne, inklude-
rende samfunn som tilstreber to-
leranse for annerledeshet og etisk
bevissthet, i alle fall på de fleste
andre områder.
RIISE GJØR et poeng av at 50pro-
sent av Høyres velgere er uenig i
forslaget. Det betyr ikke annet
enn at 50 prosent vil være uenig
om komiteen hadde inntatt det
motsatte standpunktet også.

STARSAND STRIPE
Nick Anderson erpolitisk avistegnerfor Houston Chro-nicle. Arbeidet hanshar også stått påtrykk i New YorkTimes,WashingtonPost og Newsweek.Pulitzervinnerengjemmer navnet påsønnene Colton ogTravis i alle teg-ningene han lager.

Anniken
Hauglie
Medlem av Høyresprogramkomité

SENDINNLEGG TILdebatt@dagbladet.no

2. april.
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I løpet av skoleåret har 3000
elever fått undervisning om
doping.
– Etterspørselen etter foredra-
gene mine har blitt større som
følge av Operasjon Gilde, sier
Stig Kammen (29).
I forrige uke besøkte Kammen

Byåsen videregående. 29-årin-
gen leder Antidoping Norges
skoleprosjekt. Prosjektet er det
eneste i sitt slag i Norge. Kam-
men driver et holdningsska-

pende og forebyggende arbeid
som skal gi elever og lærere
større kunnskap omdoping.
– Vi har jobbet innenfor

idrett,men har innsett at doping
er utbredt utenfor organisert
idrett. Det vil vi gjøre noe med,
forteller Kammen.

Den enkle veien
29-åringen er selv lærer ved
Strinda vgs. Nesten alle de vide-
regående skolene i Sør-Trønde-

lag har hatt besøk av Kammen i
2012 eller 2013. Onsdag i forrige
uke fikk 70 avgangselever ved
Byåsen videregående høre om
hjemmelagdemidler som kan gi
hjerte- og karsykdommer, kvis-
er, håravfall, strekkmerker,
angst, depresjon og psykose.
Fire russegutter, som lå lett

henslengt under første del av
foredraget, satt plutselig snor-
rett i ryggen da Kammen for-
talte om sterilitet, fremvekst av
damelignende bryster og testik-
ler somkankrympe som følge av
dopingbruk.
Foredraget tar i hovedsak opp

problemene knyttet til doping,
men Kammen forsøker også å få
ungdommene til å forstå hva
somgjør atman stikker sprøyter

imusklene for at de skal vokse.
– Hvorfor bruker folk doping,

spør Kammen.
– Press fra ulike hold, forslår

en elev.
– For å se bedre ut.
– Dårlig selvbilde, forsøker ei

jente.
– Fordi det er enkelt, roper en.
«Enkelt» er nøkkelordet,

mener Kammen. Læreren fryk-
ter skarpere kroppsfokus i sam-
funnet og fremvekst av bildeba-
serte sosiale medier som Snap-
chat og Instagram bidrar til økt
press for å vise frem en veltrent
kropp. Da kan snarveiene virke
besnærende.

Skremmende
Karianne Tung (Ap) var blant

initiativtagerne bak prosjektet.
– Vi hørte tilbakemeldinger

fra skolene om at dopingbruk
var økende blant ungdommene.
De er sårbare på grunn av sam-
funnsfokuset på kropp, sier hun.
Tung opplevde at ungdom-

mene kunnemer omdoping enn
lærerne. Det mener hun er
skremmende. Karianne Tung
har selv erfaring med doping-
problematikk, og har kjent den
på kroppen gjennom sterke
opplevelser fra sitt nærmiljø.
For noen år siden mistet en nær
venn av Tung livet. Dødsfallet
beskriver hun som dopingrela-
tert.
Politikeren har selv vært med

på flere av foredragene rundt
om i Sør-Trøndelag.Forrige ons-

Antidoping på timeplanen
Mens politiet mener Trondheim er sete

for Europas største dopingsak, reiser

en lærer rundt på skolene i fylket for å

hjelpe de unge å si nei til doping.

Ønsker du å jobbe med fremtidens energiløsninger? Enova søker en Prosjektcon
troller med

evner og lyst til å følge oppenbetydelig portefølje av
prosjekter innenny teknologi og industri.

Du vil være en del av Enovas avdeling for program
utvikling og drift. Stillingen er plassert i

område for ny teknologi og industri. Området følg
er opp over 200 prosjekter som i sum er

støttet med mer enn en milliard kroner. Det er forventet at aktivi
teten på området og stør-

relsen på porteføljen vil øke. Aktiv prosjektoppfølgi
ng gjennom gode systemer og rutiner er

derfor et viktig område for Enova.

Stillingen rapporterer til Programsjef Ny teknologi og industri.

Ønsker du ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med Programsjef Ny teknologi

og industri, Rune Holmen, tlf. 926 40 927, eller våre rådgivere Kirsti Kalseth Sjøhaug/

Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 977 31680/91
7 29 682.

Se fullstendig utlysning på www.headvisor.no og w
ww.enova.no

Enova skal styrke arbeidet med en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon samt utvikling av energi- og klimateknologi gjennom økonomisk støtte og rådgivning. Vi samarbeider tett med markedsaktører i

privat næringsliv og offentlig virksomhet for å redusere bruken av energi og øke produksjonen fra fornybare energikilder. Vi støtter også energiog klimatiltak i husholdningene. Enova er et statsforetak som eies av Olje- og

energidepartementet, har 60 medarbeidere og holder til i Trondheim. Se utvidet stillingsannonse og mer om Enova på www.enova.nowww.enova.no på Enova om mer og stillingsannonse utvidet Se Trondheim. i til holder og medarbeidere 60 har energidepartementet,

PROSJEKTCONTROLLER NY TEKNOLOGI OG INDUSTRI

Vil vekke: Prosjektleder Stig Kammen forteller elever om bivirkninger av doping ved Byåsen

videregående skole. Foto: VEGARD EGGEN

Torsdag 23. mai 2013
Nyheter 11

18-åringene Andreas Wold, Se-
bastian Øyangen og Marte
Damli fulgte Stig Kammens
foredrag om farene ved do-
pingbruk. Ungdommene for-
teller at de ikke er kjentmedut-
bredt dopingbruk i sine om-
gangskretser.
– Det varmer snakk om det i

førsteklassen. Da var det mye
prat blant guttene om å bli
større, sier Damli.
De kjenner seg imidlertid

igjen i at ungdommer legger ut

poseringsbilder i sosiale
medier. Kroppsfokuset har
blitt skarpere. Proteinshaker
og -sjokolader har blitt mer
populære i tilknytning til tren-
ing, uten at de opplever det
som et problem. Doping
snakkes det lite om. De har
heller ikke vært eksponert for
informasjon om doping, eller
vært gjennom forebyggende
arbeid. Ungdommene tror
slike kurs bør begynne enda
tidligere enn i dag.
– Forebyggingen burde ha

vært i starten av videregående,
når flere er mer usikre, sier
elevene.

-Myeprat om
åbli større
Elever ved Byåsen videre-
gående vil ha dopingfore-
byggende arbeid inn før
avgangstrinnet.

dag fulgte hun Kammens inn-
slag sammen med elevene ved
Byåsen videregående.
– Han bruker ungdommens

eget språk og snakker sjargong.
Alle vet hva «russere» er, mens
lærerne får sjokk, sier Tung.
«Russere» er slang for Diana-

bol, en type anabole steroider
som er lett tilgjengelig i Norge.
Lærer Marita Kleppe Halgun-

set var også ukjent med begre-
pet «russere».Hun satte pris på
antidopingforedraget.
– Det er inspirererende at

noen kommer utenfra med så
mye kunnskap. For min del gjør
det at jeg vil bruke antidoping-
arbeidmer i timene, sier hun.

JONAS ALSAKER VIKAN
jonas.vikan@adresseavisen.no

Operasjon
Gilde
G Opprulling av flere nasjonale

dopingnettverk som Sør-Trønde-

lag politidistrikt mener har

utspring i Trondheim.

G Etterforskningen ble påbegynt i

slutten av 2011.

G Rundt 20 personer er siktet for

organisert kriminalitet og grovt

salg av doping i Trondheim.

G Over100 personer er siktet i

Operasjon Gilde på landsbasis.

G 14 politidistrikt har deltatt i

etterforskningen som fortsatt er

ventet å pågå gjennom 2013.

FAKTA

Vi søker en tydelig, offensiv og erfaren leder til e
t

selskap med en sterk posisjon i et globalt marke
d

og ambisjoner om videre vekst. Vi søker deg me
d

erfaring fra ledelse av teknologirelatert virksom
het

og et internasjonalt tankesett. Vi forventer at du
har

høyere formell utdanning og god forretningsme
ssig

forståelse. Selskapets produkt er ledende innen
sin

nisje og opplever økende global etterspørsel.

For ytterligere informasjon, samt å søke

stillingen, se searchhouse.no eller ta kontakt med

våre rådgivere i Search House ved Jo Temre

tlf. 915 12 859 eller Eilif Solem tlf. 992 20 202.

Alle henvendelser behandles konfidensielt,

om ønskelig også i første omgang overfor

vår oppdragsgiver. Søknadsfrist: 2. juni.

CEO
LedeLse I MaritiM teknoLogi I Vekst

Eltorque har utviklet en rekke nyskapende prod
ukter som har gjort selskapet til en ledende

internasjonal leverandør av elektriske aktuatore
r og flow control systemer spesielt tilpasset

skip- og offshoreinstallasjoner. Innovasjon og prod
uktutvikling har alltid vært viktige kjerneverdier

for Eltorque, og vi ser nå effekten avmange års m
ålrettet arbeid gjennom en sterk vekst, både

nasjonalt og internasjonalt. Eltorque er godt eta
blert som leverandør til ledende aktører innen

maritim-, shipping- og offshoreindustrien. Eltorque
har kontorer i Trondheim, Vanvikan og Ulsteinvik.

Konsernet har datterselskaper i Kina, Singapore
og USAmed til sammen 65 ansatte.

Velg solbrille fra bl.a.
Ray-Ban, Michael

Kors, Marc by Marc
Jacobs og Carrera.

inntil
 

Verdi
enstyrke/

 
1400
 kr.

progressive

 
2400

Få en
Ray-Ban
med din styrke
ved kjøp av brille

Tilbudet inkluderer basis glass

(Brilliant og Performance sol 1,5 ubehandlet)

frem til 30. juni. Kan ikke kombineres med

Basic sortiment, andre tilbud eller rabatter.

Interoptik Sjøhaug & Sande Ths. Angellsgt. 22, Trondheim, tlf 73 99 04 00, Interoptik Brillerin
gen Søndre gt. 18,

Trondheim, tlf 73 80 74 90, Interoptik Levanger Håkon den Godes
gt. 16, tlf 74 08 13 54, Interoptik Stjørdal

Kjøpmannsgt. 32, tlf 74 82 48 42, Interoptik Orkanger Ur Optikk
Oti-Senteret, tlf 72 48 40 40

Antidoping-
prosjektet i
Sør-Trøndelag
G Toårig prosjekt som ble påbe-

gynt i 2011som et samarbeid

mellom fylkeskommunen og Anti-

doping Norge.

G Består av foredrag med fokus på

forebygging av dopingbruk, og en

omfangskartlegging hvor elever

svarer skriftlig på spørsmål.

G Disse skolene har deltatt (så

langt): Byåsen, Charlottenlund,

Fosen, Frøya, Gauldal, Heimdal,

Hemne, Hitra, Malvik, Meldal, Ork-

dal, Rissa, Røros, Selbu, Skjetlein,

Strinda, Thora Storm, Tiller, Trond-

heim Katedralskole

G Sør-Trøndelag er det eneste

fylket i landet som har et slikt

prosjekt.

FAKTA

Vil påvirke: Politiker Karianne Tung var med på Antidoping Norges

foredrag på Byåsen videregående. Her møtte hun elevene Andreas

Wold, Sebastian Øyangen og Marte Damli. Foto: VEGARD EGGEN
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Kulturminister Hadia Tajik
(Ap) frykter at en tredel av de
norske avisene kan forsvinne
med en borgerlig mediepoli-
tikk. 

Høyre og Frp foreslår i sine
alternative statsbudsjett å
kutte henholdsvis 100 og
180 millioner kroner i pro-
duksjonstilskuddet til avi-
sene.

— Høyres kuttforslag vil i
praksis si at 50—70 norske
aviser havner i faresonen, en
tredel av avisfloraen, sier Ta-
jik til Vårt Land.

De såkalte riksdekkende
meningsbærende avisene
og nummer to—avisene er
særlig utsatt, ifølge statsrå-
den. 

– Disse avisene har allere-
de en presset økonomi og vil
måtte kutte i bemanningen.
Det er helt feil vei å gå om
man ønsker meningsmang-
fold, sier hun.

Tajik frykter

avisdød

I løpet av årets seks første
måneder mistet 42 personer
livet ved drukning. På sam-
me tid i fjor var antallet druk-
ninger 21.

Sju personer druknet i juni,
ifølge Norsk Folkehjelps sta-
tistikk over drukningsulykker
i Norge. I juni i fjor druknet
åtte personer i Norge.

— Selv om drukningstallet
er litt lavere i juni i år enn i
fjor, er det altså en dobling
når vi ser årets første seks
måneder under ett, sier se-
niorrådgiver Ivar Christian-
sen i Norsk Folkehjelp.

72 personer har mistet livet i

trafikken hittil i år. 14 perso-

ner omkom i juni, halvparten

av dem ungdommer, viser

tall fra Trygg Trafikk.

I juni i fjor omkom tolv per-

soner på norske veier. Total-

tallet for årets seks første

måneder, 72, er tre mindre

enn i samme periode i fjor.

72 trafikkdrepte

Boligprisene var 0,4 prosent

lavere i juni enn i mai, viser

nye tall. Prisene ligger nå 5,7

prosent høyere enn på sam-

me tid i fjor. Boligprisene er

5,9 prosent høyere enn

gjennomsnittsprisen for

2012, viser eiendomsmegler-

bransjens boligprisstatistikk.

Svak nedgang 

FOLKETALLET 
I NORGE

5.063.709

Fra 1. juli kan Norges stemme-

berettigede «tjuvstarte» stor-

tingsvalget. For dem som er

spente på den nye stortingssam-

mensetningen, kan det være

lenge å vente til valgdagen 9.

september. 
Mellom 1. juli og 9. august kan

Norges velgere løpe til valgurne-

ne for å tidligstemme.

Tidligstemming fra 1. juli

Nå trer den nye loven
i kraft som kriminali-
serer kjøp, besittelse
og bruk av doping-
midler. 

Tekst: Thomas Hildonen, ANB
nyheter@nordlys.no

– Den nye loven sender tydelige

signaler til unge om at doping ikke

er akseptabelt og kan bidra til å for-

hindre skade på brukere og tredje-

personer. Når loven nå trer i kraft,

får vi bedre virkemidler til å få bukt

med organisert kriminell virksom-

het. Vi skal gjøre vårt for å fore-

bygge og bidra til redusert bruk,

sier Anders Solheim i Antidoping

Norge.

Stadig yngre brukere
De er bekymret over rapporter om

stadig yngre dopingbrukere, og tror

at et lovforbud kan bidra til å heve

terskelen for bruk av dopingmid-

ler.
– Et forbud alene er imidlertid

ikke nok til å bekjempe doping.

Parallelt med en strengere lov-

givning er det avgjørende at det

forebyggende arbeidet trappes

opp gjennom en tverrfaglig og

helhetlig tilnærming, sier Sol-

heim.
Doping er som regel forbundet

med idrettsutøvere, men tidligere

anslag sier at opp mot 20.000 nord-

menn som går på treningssenter do-

per seg. Det er i høy grad et helse-

skadelig samfunnsproblem.

– Vi har lovet våre kunder å få

trene i rene og trygge omgivelser.

Derfor velger vi å ta i bruk virke-

midler som både forebygger do-

ping og gjør det vanskelig å bruke

det om man trener hos oss, sier

Henning Holm i EVO Fitness.

– Si ifra
Hos treningskjeden oppfordres

både trenere og medlemmer til å si

ifra om de ser tegn på at noen på

senteret har befatning med doping.

Det har siden august i fjor resultert

i at 24 medlemmer er innkalt til

samtaler, og det er foretatt seks do-

pingtester i samarbeid med Antido-

ping Norge. Til nå har dette ført til

11 utmeldinger, enten frivillig el-

ler ved at EVO har avsluttet med-

lemskapet.
– Det er et helseskadelig sam-

Nå er doping
forbudt i Norge

Cellulosefabrikken Södra
Cell på Tofte i Hurum legges
ned. Dermed mister 295 an-
satte jobben.  Fabrikkens
framtid har lenge vært usik-
ker, og de svenske eierne har

vurdert om fabrikken skal
selges eller legges ned.

Flere skal ha vært interes-

sert i å kjøpe fabrikken, men
flere av interessentene har
trukket seg underveis i pro-
sessen. De ansatte ble orien-

tert om avgjørelsen om å leg-

ge ned fabrikken på et allmø-

te mandag ettermiddag, mel-

der NRK.
I begynnelsen av juni sa

næringsminister Trond Giske

(Ap) at regjeringen ville bidra

til en løsning for fabrikken.
Skognæringen har anslått at

6.000 arbeidsplasser i næ-
ringen kan bli rammet av en

nedleggelse ettersom fabrik-

ken har tatt imot 25 prosent
av all norsk tømmer. 

Mandag var det likevel klart

at fabrikken legges ned. Pro-

duksjonen ved fabrikken vil
bli opprettholdt fram til 24.
august. (NTB)

funnsproblem som vi ikke vil ha på

våre treningssentre, sier Holm.

Hos Virke Trening har 70 pro-

sent av medlemmene avtale med

Antidoping Norge.
– Trening skal være sunt og hel-

sefremmende, og målet vårt er å få

alle medlemsbedriftene med i anti-

dopingarbeidet, sier direktør Anne

Thidemann. 
Antidoping Norge mener også at

et lovforbud vil styrke antidoping-

arbeidet i toppidretten, og vil bidra

til å vanskeliggjøre dopingbruk

under internasjonale arrangemen-

ter i Norge. (ANB)

Cellulosefabrikk legges ned - 295 mister jobben 

NYHETER

Flere drukner
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REGNER 

MED Å BLI INNKALT

Kurt Asle Arvesen,

tidl. proffsyklist.

REGNER

MED Å BLI INNKALT

Svein Gaute Hølestøl, tidl. proffsyklist

og sportssjef i sykkelforbundet.

HAR VÆRT TIL HØRING

Dag-Erik Pedersen,

tidl. proffsyklist.

HAR VÆRT TIL HØRING

Stig Kristiansen,

landslagssjef.

HAR VÆRT TIL HØRING

Lars Kristian Johnsen,

tidl. proffsyklist.

REGNER

MED Å BLI INNKALT

Atle Kvålsvoll, tidl. proffsyklist,

nå trener.

HAR GRANSKET I
Vil sjekke om det finnes 

nye dopingopplysninger

om norsk sykkelsport
Av Øyvind Askeland,

Ole Kristian Strøm, Anders K. Christiansen og Øyvind Herrebrøden

I snart ett år har Antidoping Norge – i det stille – gransket hva

som har skjedd i norsk sykkelsport de siste tiårene.

Sykkelpresident Harald Tiedemann

Hansen bekrefter til VG at Antidoping

Norge og Norges Cykleforbund har

forsøkt å la høringen foregå i stillhet.

– Det har ikke vært så hemmelig,

men det kan kanskje misforstås litt.

Det er ingen gransking, men en hø-

ring. Vi ønsker å finne ut hva som har

rørt seg i den perioden som har vært.

Vi har samarbeidet med Antidoping

Norge for å kartlegge historien. Hva

kan vi lære av den for å trygge frem-

tiden.

Nye opplysninger?

– Hvor lenge har dere jobbet med

dette?
– Det var noe av det første vi be-

gynte å snakke om etter Kjærgaard-

saken. Vi tenkte at det hadde vært

greit å få et innblikk i hva alle de som

har vært involvert i sporten egentlig

vet. Det er ikke for å mistenkeliggjøre

noen, men for å finne ut om det er ting

vi kan ta videre.

Antidoping Norge-sjef Anders Sol-

heim sier at det ennå ikke er bestemt

noe om hvordan rapporten skal pre-

senteres og offentliggjøres.

– Tror du at dere vil få fram ny

informasjon?

– De vi snakker med har helt sik-

kert opplysninger vi ikke er kjent

med, sier Solheim.

– Grei høring

Ifølge VGs opplysninger ønsker Anti-

doping Norge å snakke med rundt 30

personer fra sykkelmiljøet.

NRK-profil og tidligere proffrytter

Dag Erik Pedersen har allerede snak-

ket med kommisjonen. Det samme

har landslagssjef Stig Kristiansen og

sportssjef Hans Falk i sykkelforbun-

det.

– Det var en

helt grei høring.

Stort og smått fra

norsk sykkelsport

blir kalt inn. To-

nen var hyggelig,

og jeg opplever

det som positivt

at de gjør dette,

sier Dag Erik Pe-

dersen.
I Nederland

har det blitt gjen-

nomført en tilsvarende høring, og i

Danmark skal høringen være slutt-

ført i løpet av året.

– Jeg blir overrasket om det i det

hele tatt er noen som innrømmer noe

som helst, sier Mads Kaggestad. Han

er tidligere proffsyklist og er nå eks-

pertkommentator for TV2.

– Hyggelig intervju

Kaggestad har allerede blitt kontak-

tet og vært i møte med de norske do-

pingjegerne. Han betegner det som et

hyggelig intervju over en kopp kaffe.

– Jeg ble invitert inn. Der snakket

jeg om mine opplevelser som sykkel-

rytter. Jeg fortalte stort sett det sam-

me som tidligere har kommet frem i

pressen, sier Kaggestad.

Thor Hushovd-trener Atle Kvåls-

voll hadde ikke hørt om høringen før

han leste om det på VG, men regner

med å bli innkalt:

– Det er viktig at alle som blir inn-

kalt, er ærlige, sier Kvålsvoll, som og-

så er tidligere toppsyklist blant annet

på laget til Tour de France-vinner

Greg LeMond.

– Kommer også Thor Hushovd til

å innkalles?

– Det vet jeg ikke, men det ville væ-

re naturlig. Thor har jo vært svært

sentral i norsk sykkelsport.

GRANSKER:

Antidoping Norge-

sjef Anders Solheim.

Da dopingdebatten raste

som verst for et snaut år

siden, foreslo Johann

Olav Koss en doping-

høring for norsk idrett.

Antidoping Norge-sjef An-

ders Solheim svarer slik på

VGs spørsmål om de tenker

å se på flere idretter enn

sykling:
– For øyeblikket er ikke

andre idretter på gang.

Johann Olav Koss ser po-

sitivt på det som skjer:

– Det er flott at Antidoping

Norge har tatt tak i dette. Jeg

tenker at de gjorde et rett

valg med å se på sykling nå.

Mitt forslag om høring gikk

på idretter der

folk ikke har do-

pet seg, men

ryktene går.

Det var i bak-

kant av Steffen

Kjærgaards

innrømmelse at

debatten om

norsk doping

raste som verst

i oktober og no-

vember i fjor.

Koss foreslo da

en høring:

– Hvis det nå er slik at det

er mange som tviler på at de

norske toppidrettsutøverne

var rene synes jeg vi skal

innføre de samme høringe-

ne, under ed, i

Norge som de

hadde i USA, sa

Koss den gang.

– USA har

vært en fore-

gangsnasjon i

kampen mot do-

ping. Selv om

det ikke fantes

bevis, klarte de

å jobbe frem

nok til å felle

Lance Arm-

strong.

Selv om en spørreunder-

søkelsen viste at seks av ti

idrettsledere støttet forslaget

var Norges Idrettsforbund

negativ til en høring.

KOSS: FLOTT AV ANTIDOPING NORGE 

31. oktober 2012

Telefon: 22 00 00 00

E-post: sporten@vg.no
sporten
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HAR VÆRT TIL HØRING

Hans Falk, sportssjef i 

sykkelforbundet.

HAR VÆRT TIL HØRING

Mads Kaggestad,

tidl. proffsyklist.

HAR VÆRT TIL HØRING

Harald Tiedemann Hansen,

sykkelpresident.

BLIR TROLIG INNKALT

Thor Hushovd,

proffsyklist.

ER INNKALT TIL HØRING

Birger Hungerholdt,

sykkelleder.

BLIR 

INNKALT TIL HØRING

Dag Otto Lauritzen, 

tidl. proffsyklist.

HAR IKKE HØRT NOE

Alexander Kristoff, proffsyklist.

HAR IKKE HØRT NOE

Atle Pedersen, tidl. proffsyklist

INNRØMMET DOPING

Steffen Kjærgaard, tidl. proffsyklist og

sportssjef i sykkelforbundet.

I 1 1 MÅNEDERUNDERSØKER
FORTIDEN

FOR Å SIKRE

FREMTIDEN

At det faller nye skjeletter

ut av skapet når Antidoping

Norge går sin høringsrunde

i norsk sykkelsport, er nok

tvilsomt. Men det betyr ikke

at tiltaket er unyttig.

Jeg forstår ikke hvorfor høringen

nærmest er hemmeligholdt fram til

nå, fordi det sår tvil om hva dette

egentlig handler om, men at Anti-

doping Norge tar tak i fortiden bør

strengt tatt ikke overraske noen.

Norske idrett ble tatt kraftig på

sengen da tidligere sportssjef Stef-

fen Kjærgaard kastet kortene og

fortalte sannheten om sin egen kar-

riere, det var en grei påminnelse om

at norske utøvere ikke lever skjer-

met fra den internasjonale virkelig-

heten, og nå vil Antidoping Norge

vite mer.

Hva de får vite av tidligere og

nåværende sykkelprofiler, enten det

er ledere, trenere eller aktive det

kommer fra, er vanskelig å vite.

Dette er ikke avhør, jeg oppfatter at

det er snakk om samtaler, og derfor

kan det vanskelig sammenlignes

med hva som skjedde da ameri-

kanske myndigheter startet jakten

på Lance Armstrong. Men Anti-

doping Norge går bredt ut, åpenbart

med en oppfatning av at ikke alt er

blitt fortalt, og slik kan sammen-

stillingen av de forskjellige samtale-

ne være interessante i seg selv.

En tilsvarende høring i Neder-

land sannsynliggjorde at opptil 95

prosent av landets sykkelproffer

brukte doping over lang tid, og det

bare bekrefter hva som har vært

påstått om tiårene vi har lagt bak

oss: At doping var en forutsetning

for å prestere, og at det var satt i

system.

Da er det bare drastiske tiltak

som duger, og det er der sykkelspor-

ten befinner seg nå. Flere og flere

forstår at det er nødvendig å ta et

oppgjør med fortiden for å komme

videre, fordi det bare er slik en ny

kultur kan etableres, og jeg tror det

er i et slikt perspektiv

den norske høringen

må leses. Anti-

doping Norge øns-

ker å vite hvorfor

det kunne gå så

galt, hvilke krefter

som tok styring,

hvilke strukturer

som gjaldt, og hva

man skal være

oppmerksom på

for at dette ikke

skal skje igjen i

samme omfang.

Derfor er dette

et godt tiltak.

Fordi det
kan gi god

læring. 
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BESTIKKELIGE
m sykkelsporten han mener svikter, og drapstruslene han lever med

for drøyt ti år siden. Men da en
representant for Armstrong skal
ha fristet USADA med nærmere
halvannen million kroner i 2004,
var svaret et helt annet.

Travis Tygart og hans kolle-
ger kunne knapt fatte hva de ble
forelagt. 

– Det kunne aldri falle oss inn
å si ja. Dersom vi gjør feil som
koster oss integriteten vår, er vi
ferdige, sier han.

Armstrong nekter fortsatt for
at han sto bak tilbudet om en do-
nasjon til USADA året før han
vant Tour de France for syvende
gang.

– Tror du at UCI ikke foretar
seg noe fordi resultatet kan
være skadelig for organisa-
sjonen?

– Det er en logisk tanke. Jeg
vet ikke om det er årsaken, men
jeg har fortsatt til gode å høre et
godt argument for hvorfor ikke
noe som helst har skjedd.

UCI har tidligere støttet ideen
om en sannhetskommisjon, uten
at noe har skjedd. Tygart hevder
organisasjonen knapt vil møte
ham.

– UCI må vekk
Nå er han klar på at UCI må
vekk som en instans som utfører
dopingprøver:

– Den eneste årsaken jeg kan
se, er at de vil kontrollere hvem
som testes, og hva det testes for –
eller hva det ikke testes for.
Hvem som får resultater ... Vi
vet at blodpassene til Lance ikke
ble videresendt til ekspertpane-
let i 2009 og 2010. Iallfall ikke alt.
Og dataene tilsa at han dopet
seg.

Han er i Norge for å promo-
tere en konferanse på Idretts-
høyskolen i formiddag. Antido-
ping Norge fyller ti år, og jubi-
lerer med å bringe noen av ver-
dens mest profilerte antidoping-
forkjempere til landet.

Travis Tygart er det største
navnet av dem alle. Nylig ble
han stemt inn på listen Time
Magazine lager over verdens 100
mest innflytelsesrike personer.

Dopingjegeren fra Florida så
selv flere av Armstrongs Tour
de France-seirer fra TV-stolen.
Først i 2010 klarte han ikke å tro
på landsmannen lenger. Da had-
de tidligere lagkamerat Floyd
Landis tatt kontakt og fortalt om
omfattende dopingbruk på US
Postal. Senere fulgte flere enn ti
andre ryttere et-
ter.

– Alle vitnemå-

ER OPPGITT OVER UCI: 
Travis Tygart mener det er håpløst at Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har 

ansvaret for å teste sykkelryttere. – Det er bukken som passer havresekken, mener han.
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enn noen gang. På 90-tallet så vi
i skisporten hvordan blodverdie-
ne steg år for år. Da det endelig
kom en analyse for å avsløre
EPO, falt verdiene betraktelig.
Det er neppe tilfeldig. Betyr det
at bruken av EPO er borte i dag?
Dessverre er EPO-bruken bare
mer sofistikert, dosene mindre
og spillet for å komme seg unna
mer krevende. Siden gevinsten
ved dopingbruk er mindre, og

v juksemakerne

or dem som sliter med dårlig samvittighet for gamle dopingsynder», skriver kronikkforfatteren om saken mot
Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix

sløringene. Det er en dårlig idé.

Friheten
er som
luften.Først når en ikkehar den, merkeren hva den betyr.GiacomoMatteotti

risikoen for å bli tatt større, kan
det være grunn til å håpe at de
som vurderer en snarvei, tenker
seg om både en og to ganger.VI I ANTIDOPING Norge skal
intensivere vårt arbeid gjennom
forebyggende virksomhet, mål-
rettet kontrollarbeid og interna-
sjonalt samarbeid.Andre virkemidler må også til
for å sikre at det ikke bare blir en

kortsiktig ryddejobb. I Norge
trenger vi for eksempel en skjer-
pet lovgivning som foreslått av
regjeringen, et tettere samarbeid
med toll og politi og et system-
atisk og gjennomgripende fore-
byggende antidopingarbeid på
alle nivå i norsk idrett.Bare på den måten legger vi til
rette for en idrett som beskytter
alle de rene utøverne. Det er dem
antidopingarbeidet er til for.

ABORT: Mange har hatt sterke
oppfatninger om forslaget fra
Høyres programkomité om å opp-
rettholde partiets standspunkt om
å fjerne eugenisk indikasjon (eg-
enskaper ved fosteret) som selv-
stendig abortkriterium. Sist ut er
Kristian Tonning Riise (2. april).
At verdispørsmål som dette vek-
ker debatt i Høyre er verken nytt
eller overraskende. Standpunkt
har Høyre vedtatt flere ganger fra
1997, og partiet er ofte delt på
midten i spørsmålet. Forslaget fra
programkomiteen rokker, som
Riise skriver, verken ved kvinners
rett til selvbestemt abort fram til
12. uke eller til seinabort etter 12.
uke. Abortloven vektlegger at det
er kvinnens totale situasjon som
skal avgjøre, og lovteksten gjen-
nomsyres også av det. Dette øns-
ker ikke programkomiteen å endre
på. Standpunktet programkomi-
teen ønsker å opprettholde er at
egenskaper ved fosteret ikke skal
være kriterium i seg selv, men at
det er kvinnens situasjon som skal
legges til grunn.
NOEN MENER det ikke skal være
noen grenser, det vil si at det er
opp til foreldrene å vurdere om og
når man skal ta abort. De fleste
mener nok det bør gå en grense. Å
definere kriterier i en lovtekst in-
nen et medisinsk område som har
vært, og fortsatt vil være, i en ri-
vende teknologisk utvikling, er
imidlertid ekstremt vanskelig. For

Høyres abort-standpunkt
hvordan er et liv som «passer
inn»? Hva er livskvalitet og hvem
skal definere den? Hvor syk skal
man være? Er «sykdom» bare fy-
sisk sykdom eller kan også psy-
kisk sykdom bli en akseptabel
abortgrunn etter hvert? Og hva
med feil kjønn?
JEG TROR heller ikke kvinner
aborterer fostremedDowns fordi
de mener barna er mindre verdt.
Men jeg tror mange opplever et
utilbørlig press på å ta abort fra
både helsepersonell og fra «sam-
funnet» for øvrig gjennom de sig-
naler som samfunnet gir. Riise
skriver at «grunnlaget for all abort
er at barnet er uønsket». Men ut-
gangspunktet for de fleste av
svangerskapene som blir avslut-
tet ved seinabort var faktisk at
barnet var ønsket. Jeg mener livet
bør få en sjanse når det er et
grunnlag for det, og at familiene
først bør få informasjon om mu-
ligheter og rettigheter som gjør
det mulig å bære barnet fram,
framfor et utilbørlig press om å ta
det bort. Jeg er enig med Riise i at
forslaget neppe vil innebære store
endringer i praksis. Å ta egenska-
per ved et menneske ut av lov-
teksten vil imidlertid være et
framskritt i et moderne, inklude-
rende samfunn som tilstreber to-
leranse for annerledeshet og etisk
bevissthet, i alle fall på de fleste
andre områder.
RIISE GJØR et poeng av at 50pro-
sent av Høyres velgere er uenig i
forslaget. Det betyr ikke annet
enn at 50 prosent vil være uenig
om komiteen hadde inntatt det
motsatte standpunktet også.

STARSAND STRIPE
Nick Anderson erpolitisk avistegnerfor Houston Chro-nicle. Arbeidet hanshar også stått påtrykk i New YorkTimes,WashingtonPost og Newsweek.Pulitzervinnerengjemmer navnet påsønnene Colton ogTravis i alle teg-ningene han lager.

Anniken
Hauglie
Medlem av Høyresprogramkomité

SENDINNLEGG TILdebatt@dagbladet.no

2. april.

     foredrag/samtaler. Antidoping Norge har et eget 
foredragsholderkorps bestående av  15 personer som 
holder foredrag for ulike organisasjonsledd i norsk 
idrett. For stiftelsen er det viktig å kunne tilby et  
attraktivt og oppdatert forebyggende program. 

Det ble i løpet av 2013 gjennomført 179 foredrag i 
idretten. I tillegg kommer de mange foredragene som 
er holdt i forbindelse med Ærlig talt-arrangement. Det 
er gjennomført flest foredrag i fotball, fleridrettslag, 
toppidrettsgymnas, sykkel og friidrett.

I særforbund som har inngått avtale om å bli Rent 
særforbund har dette generert flere foredrag både på 
krets og lagsnivå. Dette gjelder friidrett, volleyball, 
sykkel, fotball og styrkeløft. I fotball er det for eksem-
pel i løpet av de siste to årene gjennomført foredrag 
med alle herrelag på de to øverste nivåene. Også alle 
fotball-landslag har gjennomført et tilpasset foredrag.

Antidoping Norge er opptatt av å lytte til topputøverne. 
Det er utøverne vi er til for, og de er utvilsomt en viktig 
ressurs i antidopingarbeidet. I 2013 var det et særlig 
fokus på å komme i kontakt med utøvere som var  
aktuelle for Sotsji-OL. Det ble gjennomført samtaler 
med utøvere på prioritert utøverliste i ski (langrenn)  
og skøyter. Innspill fra utøverne blir tatt med i det 
videre arbeidet.

Antidoping Norge har en god dialog med Utøverkomi-
teen, og stiftelsen har deltatt i arbeidsgruppen som på 
vegne av NIF har jobbet med en ny handlingsplan mot 
doping i norsk idrett.

     stand. I forbindelse med idrettsarrangementer er 
Antidoping Norge fra tid til annen til stede med stand. 
Dette er en måte å dele informasjon og kunnskap, 
samt å øke bevisstheten og kjennskapen til Antidoping 
Norge og antidopingarbeid generelt.

Noen av stedene der vi har vært til stede med stand i 
2013:
• NM i Cheerleading (Norges Amerikanske  
 Idretters Forbund) 

• Storsamling i regi av Olympiatoppen med  
 aktuelle utøvere for Sotsji deltok
• Arrangement i regi av Norges Studentidretts- 
 forbund, Norges Volleyballforbund og Norges   
 Skiskytterforbund
• Mosjonsarrangementet «Sesilåmli» i langrenn
• Stor turnering for aldersbestemte lag i håndball
• Sykkelrittet Bergen-Voss
• NM i friidrett
• «Tour des Fjords», sykkel

     rent særforbund. Rent Særforbund er et verktøy for 
å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agen-
daen.  Konseptet skal sikre et minimum av antidoping- 
kunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger 
til doping gjennom konkrete handlinger som nedfelles i 
en plan. Det legges stor vekt på å levere et antidoping- 
program som er tilpasset behovene det enkelte for-
bund. Vi opplever at det å bli Rent Særforbund bidrar til 
økt etterspørsel og oppmerksomhet omkring antidoping- 
arbeidet på mange nivåer i organisasjonen.

Ved utgangen av 2013 er følgende særforbund sertifisert 
som et Rent Særforbund:
• Norges Styrkeløftforbund
• Norges Fotballforbund 
• Norges Volleyballforbund
• Norges Cykleforbund
• Norges Skiskytterforbund
• Norges Rytterforbund
• Norges Friidrettsforbund 

     ren Utøver. E-læringsprogrammet Ren Utøver er 
utviklet av Antidoping Norge i samarbeid med sel-
skapet Transform Learning. Bruken av programmet 
markedsføres både mot særforbund, gjennom 
idrettslag, skoler og trenere. 

Stadig flere særforbund 
stiller krav om gjennom-
føring av dette programmet 
overfor sine utøvere og ledere. 
I løpet av 2013 ble programmet 
benyttet av 3650 brukere, 60 

forebyggende aKtiViteter

http://www.antidoping.no/internett/forebygging/rent-saerforbund/
http://www.renutover.no
www.renutover.no
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prosent av disse har gjennomført samtlige 12 case. De 
casene som flest har gjennomført er de tre nyeste casene 
– de to etikkcasene og casen om «social drugs». I tillegg 
har drøye 1200 personer bruk e-læringen i forbindelse 
med skoleportalen Ren Skole. 

Siden lansering har Ren Utøver hatt omtrent 11 000 
brukere i Norge. Det norskutviklede programmet har 
etter hvert fått et bredt nedslagsfelt blant en rekke 
internasjonale særforbund og nasjonale antidop-
ingbyråer. Totalt har programmet nådd over 65 000 
brukere. I 2013 ble det utviklet en nettbrettversjon av 
e-læringsprogrammet for å gjøre det enda enklere 
tilgjengelig for utøvere, elever og støttepersonell.

     rent idrettslag. Rent Idrettslag er et samarbeid 
mellom Norges idrettsforbund og Antidoping Norge 
der styre og ledelse i norske idrettslag utfordres til å 
lage en egen antidopingpolicy. Ved utgangen av året 
var 677 lag registrert som Rent Idrettslag, 139 av disse 

gjennomførte i 2013. Også her opplever vi at 
særforbund og kret-
sledd er pådrivere for 
at flere lag skal gjen-
nom dette program-
met. Programmet har 
også blitt promotert 
godt gjennom Ærlig 
talt-turneen. 

Etter tre år utgår sertifiseringen som Rent Idrettslag, 
det har derfor gjennom året også vært et fokus å få 
flest mulig til å re-sertifisere seg. 53 idrettslag og 
klubber har re-sertifisert seg i løpet av 2013.

     ren skole. Skoleportalen er en videreutvikling  
av e-læringsprogrammet Ren Utøver, med egne 
undervisningsplaner, elevoppgaver og presentasjoner. 
Programmet er 
særlig tilpasset 
videregående 
skoler. I 2013 ble 
e-læringen på 
denne siden brukt 
av omtrent 1200 
personer, og har 
på drøye tre år 
hatt nesten 4000 
brukere.

Ren Skole er et viktig element i Antidoping Norges 
økende aktivitet på skoler. Sommeren 2013 avsluttet 
vi et toårig pilotprosjekt i Sør-Trøndelag. Som del av 
prosjektet har samtlige 22 skoler i fylket hatt besøk av 
prosjektmedarbeider. Tilsvarende prosjekter er i løpet 
av 2013 igangsatt også i Vestfold og Hordaland, men 
nå under navnet «Lokal mobilisering mot doping». I 
løpet av året er det avholdt møter med en rekke andre 
fylkeskommuner med tanke på oppstart av tilsvarende 
prosjekter. Les mer om dette prosjektet under kapittel 9.

     idrettskretser. Idrettskretser og idrettsråd er 
en viktig samarbeidspart for å nå ut med antidop-
ingkunnskap. Gjennom Ærlig talt har vi i 2013 opprettet 
en svært god dialog med en lang rekke idrettskretser 
og -råd. Mange av dem har vært arrangører av Ærlig 
talt-arrangement, og har gjennom denne dialogen  
uttrykt et sterkt ønske om et mer systematisk og  
jevnlig samarbeid.

     medisinsk personell. Det ble arrangert to seminarer 
for medisinsk støttepersonell i 2013. Ett i forbindelse 
med Antidoping Norges jubileumsuke i juni (30 del-
takere) og ett i desember (42 deltakere). Seminaret 
er obligatorisk for leger og fysioterapeuter som vil bli 
autorisert som Idrettslege (NIMF) og som Idretts- 
fysioterapeut (FFI).

 
med kampanjen Ærlig talt har antidoping 
norge sammen med norges idrettsforbund 
vært til stede på omtrent 80 steder landet rundt.

Ærlig talt i tall: 200 medieoppslag, 8200 
tilhørere, 15 000 videovisninger på nett,  
ca. 8500 magasiner og 3000 brosjyrer.

foruten Ærlig talt-arrangementene, ble det 
gjennomført 179 foredrag i norsk idrett.

139 nye idrettslag registrerte seg som rent 
idrettslag – www.rentidrettslag.no.

ren Utøver – www.renutover.no  
– hadde over 3500 brukere.

ren skole – www.renskole.no  
– har hatt 1200 brukere.

fakta

http://www.rentidrettslag.no
http://www.renskole.no
http://www.rentidrettslag.no
http://www.renutover.no
http://www.renskole.no
www.renskole.no
http://www.rentidrettslag.no
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Norges Cykleforbund signerte 
Rent Særforbund-avtale.
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Gjennom siste del av 2011 og gjennom hele 2012 jobbet 
Antidoping Norge med et helhetlig og gjennomarbeidet 
konsept som kunne tas ut i mange kanaler og brukes 
på ulike arenaer og mot forskjellige målgrupper.  
Konseptet bar navnet Ærlig talt. 

Gjennom seks personlige, ærlige og virkningsfulle his-
torier ble ulike sider av antidopingarbeidet formidlet. 
Én-til-én møtte vi mennesker som hadde kjent doping- 
problematikken «på kroppen», enten som bruker, 
pårørende, konkurrent eller kontrollør. Historiene var 
hentet både i og utenfor den organiserte idretten.

Alle historiene ble formidlet med tekst, foto og film 
for å benyttes i flere kanaler, med en varighet som 
strekker seg over hele strategiplanens periode. Det ble 
utviklet et magasin, kortfilmer, nettsted (renidrett.no), 
brosjyre/hefte, annonser, roll-ups og annet markeds-
materiell.

Norges idrettsforbund (NIF) ble med som en viktig 
samarbeidspart, slik at kampanjen kunne nå ut til 
flest mulig og for å sikre betydelig oppmerksomhet 
i Idretts-Norge. Kampanjen ble lansert i forbindelse 
med Idrettsgallaen i januar 2013, og ble inkludert som 
en del av NIF og Norsk Tippings kunnskapsturné. I 
løpet av året var kampanjen på turné gjennom alle 
idrettskretser, med nesten 80 stoppesteder totalt. 

http://www.renidrett.no/
http://www.nif.no
http://www.antidoping.no
http://www.norsktipping.no
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Dato Sted  Antall
12. jan Norges Idrettsforbund, Hamar, Rica Hamar 300
18. jan  Norges Volleyballforbund, Ullevål/Domus S
19. jan  Norges Volleyballforbund, Nydalen, Oslo  20
26. jan  Norges Friidrettsforbund, Trondheim 60
12. feb Regionale møter – SLT, Trondheim S
23. feb Studentidrettslekene, Trondheim S
2. mar WC Skiskyting – Holmenkollen S
9. apr Frokostmøte ansatte NIF, ADN, SF og IK,  
 Idrettens Hus   70
12. apr Tromsø S
13. apr Hedemark IK, Hamar  45
19. apr Oppland IK, Lillehammer   400
20. apr Ungdomslekene – NIF, Lillehammer S
29. apr VGS i Grenland, Skien/Grenland   450
28. maj Sunn jenteidrett – NIF, NIH S
29. maj Rogaland IK, Stavanger   200
30. maj Hordaland IK, Bergen   60
1. jun Norges Idrettsforbund, Sandefjord, Rica park          S
8. jun Norges Skiskytterforbund, Molde   60
10. jun Antidoping Norge – 10 år, Oslo   100
11. jun Antidoping Norge – 10 år, Oslo   50
13. jun Antidoping Norge – 10 år, Oslo   50
14. jun Antidoping Norge – 10 år, Oslo   50
12. jul Olympiatoppen, Oslo   60
9. aug Olympisk Akademi, Lillehammer   70
18. aug Tour of fjords, Sandnes S
22. aug Buskerud IK, Drammen S
24. aug Friidrett, Tønsberg S
27. aug Norsk Tipping, Hamar   35
1. sep Idrettsrådskonferansen, Kristiansand   200
24. sep Sauda VGS, Sauda   200
27. sep Stavanger, UIS   350
30. sep Lofoten, Svolvær   30
1. okt Lofoten, Svolvær   500
2. okt Sandnes, Sandnes   90
7. okt UIA, Kristiansand   120
8. okt Arendal  200
9. okt Geilo  45
10. okt Buskerud IK, Kongsberg   1300
19. okt Norges Bedriftsidrettsforb., Holmenk. 120
19. okt Akershus IK, NIH 40
19. okt Norges Bedriftsidrettsforb., Rica Holmenk.  120
19. okt Akershus IK, NIH   35
28. okt Akershus IK, Østersund skole   420
7. nov Grevlingen skole og kultursenter, Vestby  140
8. nov Clarion Hotel, Flesland, Bergen  70
14. nov Alta, Finnmark IK, VGS, Uni. i Finnmark  70
16. nov Fitness Convention , NIH S
20. nov Belset skole, Bærum   200
24. nov Ungdomssamling, 
 Norges Bueskytterforbund, Gardermoen 60
2. des Hadeland VGS, Gran 65

 S=stand

13.
FEB
2013

Tønsberg

120 stk.

8.
AUG
2013

Bodø

45 stk.

30.
MAI
2013

Bergen

100 stk.

20.
NOV
2013

Bærum

40 stk.

8.
OKT
2013

Arendal

45 stk.

18.
SEP
2013

Oslo

50 stk.

2.
SEP
2013

Sarpsborg

90 stk.

27.
AUG
2013

Elverum

40 stk.

10.
OKT
2013

Kongsberg

150 stk.

7.
NOV
2013

Vestby

40 stk.

28.
OKT
2013

Fetsund

25 stk.

24.
SEP
2013

Sauda

90 stk.

2.
DES
2013

Gjøvik

25 stk.

13.
NOV
2013

Hammerfest

50 stk.

12.
APR
2013

Molde

190 stk.

7.
APR
2013

Kristiansand

120 stk.

29.
APR
2013

Skien

160 stk.

9.
AUG
2013

Svolvær

45 stk.

26.
NOV
2013

Førde

35 stk.

10.
AUG
2013

Harstad

40 stk.

25.
NOV
2013

Lillehammer

95 stk.
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OKT
2013

Sandnes

40 stk.
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2013

Haugesund

65 stk.

1.
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2013

Steinkjer

90 stk.17.
APR
2013

Trondheim

90 stk.
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En	  verdifu
ll	  reise	  lan

det	  rundt	  
	  

25 kunnskapsturnekvelder i 19 fylker, ytterligere 50 arrangementer med innslag av 

«Ærlig talt», nesten 200 medieoppslag, 8200 tilhørere, 15 000 videovisninger på nett og 

utdelt 8500 magasiner og 3000 brosjyrer. Det er tallenes tale fra årets Ærlig talt-

kampanje.  

 
Men det er først og fremst ordene – og ikke tallene – som har gjort Ærlig talt til det den 

har blitt i 2013. Fra åpningen på Idrettsgallaseminaret i januar til siste Kunnskapsturne-

kveld på Gjøvik i desember, har tilbakemeldingene vært overveldende. Fra idrettsledere 

og lærere, skoleelever og utøvere, helsepersonell, treningssenterbransje og politikere.   

 
Gjennom Ærlig talt har vi skapt  en arena for å snakke om doping. Ikke bare i overskrifter, 

ikke med høyt hevede pekefingre. Men med innsikt, personlig erfaring og engasjement.  

 
Vi har løftet fram historier og personer som direkte eller indirekte har vært berørt av 

doping, for på den måten å berøre andre.  

 
Det har utvilsomt vekket både interesse og bevissthet omkring dopingutfordringen, og 

samtidig utfordret og informert om hva den enkelte kan gjøre. Vi tror kampanjen har 

åpnet både ører og øyne. Ører som vil høre mer, - og øyne som plutselig ser annerledes 

på  dopingproblemet fordi det oppleves som mer relevant, mer nært. 

 
Takk til alle som har vist interesse for kampanjen, som har lagt til rette for 

arrangementene over det ganske land og, ikke minst, de som har bidratt med sine 

personlige historier i kampanjen.  

 
Det er vanskelig – nesten umulig – å måle effekten av en slik kampanje. Men på 

bakgrunn av de mange gode tilbakemeldingene, den store etterspørselen og de 

personlige kontaktene i etterkant av seminarene tar vi sjansen på å konkludere med at 

det har vært en suksess. 

 
Det har i alle fall vært et ærlig forsøk på å få flere med i kampen for en REN idrett og et 

DOPINGFRITT samfunn 

 
På vegne av styringsgruppa, 

 
Halvor H. Byfuglien 

Prosjektleder 
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4. internasjonalt
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samarbeid med nasjonale antidopingbyråer

Antidoping Norge søker samarbeid med andre nasjo-
nale særforbund, for å dele kunnskap og for å tilegne 
seg ny kunnskap. Stiftelsen har gjennom årene opp- 
arbeidet seg en solid posisjon og et bredt kontaktnett 
inn mot andre nasjonale antidopingorganisasjoner. 

I 2013 arrangerte Antidoping Norge sammen med 
WADA et internasjonalt symposium «International 
NADO Cooperation Project» i Oslo der antidopingbyråer 
fra hele verden deltok. Både WADAs President John 
Fahey og General Director David Howman deltok. H.M. 
Kong Harald var til stede ved åpningen av seminaret.  
I kjølvannet av samlingen i Oslo har Antidoping Norge, 
i samarbeid med WADA utarbeidet «Guidelines for 
International Cooperation Projects». Retningslinjene 
omtaler metoder og samarbeidsformer på et praktisk 
nivå for læring mellom nasjonale organisasjoner.

     russland-samarbeid. Antidoping Norge, RUSADA 
(Russland antidopingbyrå) og WADA (verdens anti-
dopingbyrå) har siden 2009 samarbeidet for å utvikle 
antidopingarbeidet i Russland i henhold til World 
Anti-Doping Code (WADC).

Samarbeidet har fortsatt som planlagt i 2013. Det har 
vært gjennomført to offisielle møter i tillegg til ufor-
melle dialoger i andre sammenheng i løpet av året. 
Prosjektplanen har hatt fokus på utveksling av per-
sonell hvor russiske dopingkontrollører har vært del av 
kontrollteam i Norge og norsk personell har deltatt på 
stand-aktivitet i Russland. Antidoping Norge har hatt 
en person i Russland som har bistått med opplæring av 
personell i forkant av lekene i Sotsji.

russland-samarbeid: I møte på Den Norske Ambassaden i Moskva med 
ambassaderåd Pål Klouman Bekken (f.v.), ambassadør Leidulf Namtvedt 
og ambassadesekretær for presse og kultur, Christian Boysen. 
Foto: Henrik Jonassen / Den norske ambassade i Moskva

http://www.rusada.com
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«Vi skal påvirke  
utviklingen av det  
internasjonale  
antidopingarbeidet.»
strategiplanen 2012-2015

januar  
WADA, Lausanne: Presentasjon av rapport om handel med 
dopingmidler og en workshop hvor mange NADOer, IOC og 
noen europeiske myndigheter var til stede.
WADA, Lausanne: Møte om planlegging av internasjonalt 
samarbeid i forbindelse med opprettelse av I&I (Intelligenge 
& Investigation) gruppe. 
KADA, Nairobi: Møte med KADA og WADA om utvikling av et 
antidopingprogram i Kenya og regionen

februar  
CAHAMA, Strasbourg: Ekstraordinært møte om revisjon av 
koden.

mars 
UKAD, London: Tackling Doping in Sport
iNADO, Lausanne: Seminar og generalforsamling
WADA, Lausanne: WADA-symposium

april 
Europarådet, Strasbourg: T-DO Monitoring Group møte
Europarådet, Strasbourg: Thematic meeting of the Monitoring 
Group, som fokuserte på forebyggendearbeid.

mai  
CAHAMA, Strasbourg: CAHAMA møte
Nordisk møte, København: Tema som opplæring av per-
sonell og etterforskning ble tatt opp, i tillegg til NAPMU.

juni  
WADA og Antidoping Norge, Oslo: NADO International  
Cooperation symposium

september 
CAHAMA, Paris: Revisjon av koden
Dopingjouren, Stockholm: “4th Nordic conference on 
anabolic steroids and anti-doping work”. Konferanse om 
steroider, trender, utvikling og antidoping. 
Sochi Olympic Committee, Moskva: opplæring av  
kontrollører i Sochi

oktober  
Anti-Doping Authority Netherlands & FINADA, Amsterdam: 
Meeting about Education / Information activities. Møte 
fokuserte på forebyggendearbeid i praksis.
USADA, Indianapolis: Inside the individual: Refining the 
measurement of biological variation

november
CAHAMA, Strasbourg:  CAHAMA møte
WADA, Johannesburg: World Conference on Doping in Sport

desember
WADA, Lausanne: Møte om «WADA steroid passport»
Europarådet, Moskva: Antidoping Norge del av evaluerings- 
teamet som evaluerte RUSADAs antidopingarbeid.
EU, Brussel:  EU expert group on anti-doping. Antidoping 
Norge deltok sammen med Kulturdepartementet som 
observatører.
WADA, Johannesburg: World Conference on Doping in Sport

internasjonal representasjon i 2013 
(et utvalg)

norske skøyteledere besøker samarbeidsstanden til 
antidoping norge og rUsada i prøve-ol i sotsji.
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antidoping norge og Wada arrangerte et 
internasjonalt symposium for nasjonale 
antidopingbyråer.

aktiv i de tre høringsrundene for revidering 
av nytt internasjonalt regelverk.

etablert napmU i samarbeid med anti- 
dopingorganisasjonene i danmark, finland 
og sverige og norges laboratorium for 
dopinganalyse.

signert ny nordisk samarbeidsavtale.

Wada, CHinada og antidoping norge har 
jobbet videre om et samarbeidsprosjekt i 
Kenya.

fakta

     Kina-samarbeid.  
Antidoping Norge har hatt et samarbeid med Kinas 
antidopingbyrå (CHINADA) som strekker seg langt tilbake 
i tid. Det har ikke latt seg gjøre å gjennomføre plan-
lagte aktiviteter i henhold til prosjektplanen i 2014, men 
tross det har Antidoping Norge og CHINADA hatt god og 
løpende kommunikasjon i 2013.

Kineserne har vist spesielt 
interesse for å følge opp 
samarbeidsprosjektet i Øst- 
Afrika. WADA, CHINADA og 
Antidoping Norge er enige 
om et samarbeidsprosjekt 
i Kenya og regionen for å 

styrke antidopingarbeidet. På grunn av et regjerings- 
skifte i Kenya i mars 2013 har det tatt noe tid for å knytte 
kontakter til det nye ministeriet.

     nordisk samarbeid. De nordiske landene ser det 
som nyttig å ha et strategisk samarbeid. Samarbeidet 
reguleres gjennom en egen samarbeidsavtale og inne-
holder utveksling av kunnskap og felles prosjekter. 

Danmark (ADD), Finland (FINADA), Sverige (RF) og 
Norge (ADN) etablerte i 2013 NAPMU (Nordic Athlete 
Passport Management Unit), sammen med Norges lab-
oratorium for doping analyse. En ny nordisk samarbeid-
savtale ble signert i forbindelse med det nordiske møtet 
i København. Antidoping Norge er vertskap for neste 

WADA, CHINADA og Antidoping 
Norge er enige om et samarbeids-

prosjekt i Kenya.

nordisk møte som vil arrangeres i Kirkenes i mai 2014. 
Under testavtalen har Antidoping Norge gjennomført 
14 prøver på vegne av ADD og RF.

     paraplyorganisasjon. Institute for National Anti- 
Doping Organizations (iNADO) ble opprettet i mars 
2012, med Norge som én av stifterne. iNADO ønsker  
å være et felles talerør for de nasjonale antidoping- 
organisasjonene i det internasjonale antidoping- 
arbeidet. Styremedlem Randi Gustad er styremedlem  
i iNADO. Antidoping Norge stilte fagsjef Anne Cappelen 
til iNADOs rådighet i forbindelse med en ekstern  
revisjon av UCIs antidopingprogram. Revisjonen  
er sluttført i 2014.

http://www.inado.org
http://www.inado.org
http://www.chinada.cn
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samarbeid med internasjonale sÆrforbUnd

Antidoping Norge er svært opptatt av å ha et nært 
samarbeid med både internasjonale og nasjonale 
særforbund. Vi mener dette er avgjørende for å sikre et 
koordinert antidopingprogram. 

Antidoping Norge søker derfor å opprette formelle 
samarbeid med de internasjonale særforbundene som 
vi mener det er hensiktsmessig å samarbeide med. Det 
er nå signert avtale med seks internasjonale særfor-
bund om deling av profildata. 

samarbeid med Wada

Antidoping Norge har en tett og god dialog med 
Verdens antidopingbyrå (WADA). I 2013 arrangerte vi 
sammen et internasjonalt symposium i Oslo for  
nasjonale antidopingbyråer.

Stiftelsen har deltatt aktivt i høringsprosessene for det 
reviderte internasjonale regelverket, World Anti-Doping 
Code (WADC). Den nye koden som vil tre i kraft 1. januar 
2015 ble endelig godkjent på verdenskonferansen i 
Johannesburg. På verdenskonferansen holdt styreleder 
Valgerd Svarstad Haugland et innlegg som under- 
streket den viktige rollen WADA har som tilsynsorgan. 

nyValgt: Sir Craig Reedie – 
nyvalgt WADA-president. 
Foto: AP/Scanpix

VerdensKonferansen:
Generalsekretær i WADA David Howman 
på verdenskonferansen i Johannesburg. 

Foto: AP/Scanpix
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WORLD ANTI-DOPINGCODE
2015

www.wada-ama.org/code

Ny World Anti-Doping Code ble ved-
tatt i Johannesburg i november 2013. 
Det nye internasjonale regelverket 
trer i kraft fra 1. januar 2015



antidoping norge 2013 43

5. doping som Helse-  
og samfunnsproblem
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2013 ble et år der mange fikk opp øynene for doping 
som et helse- og samfunnsproblem. Gjennom Oper-
asjon Gilde avslørte politiet i Sør-Trøndelag et land-
somfattende dopingnettverk og fra 1. juli fikk vi endelig 
lovforbudet som sier at også bruk av anabole steroider 
er forbudt i Norge.

Antidoping Norge har gradvis trappet opp sitt arbeid 
mot doping som et samfunnsproblem. Vi opplever nå at 
flere er bekymret for utviklingen og vil engasjere seg i 
kampen for et dopingfritt samfunn. Vi merker det gjen-
nom økt kontakt med politiet, telefoner fra pårørende, 
treningssentre som vil bli del av Rent Senter, fylkes-
kommuner som vil inngå samarbeid og skoler som vil 
sette antidoping på timeplanen.

Kampanjen Ærlig talt har også bidratt til å sette fokus 
på tematikken. Vi tror også kampanjen har vært med 
på å gjøre denne delen av antidopingarbeidet mer rele-
vant og nært for en del nye målgrupper, også innenfor 
idretten.

Antidoping Norge er overbevist om at en mobilisering 
mot doping må angripes med en tverrfaglig tilnærming 
og med en innsats både mot unge mennesker direkte, 
men også ved å heve kunnskapen og bevisstheten 
blant yrkesgrupper som møter ungdom i risikosonen. 
Stiftelsen tror at den kunnskapen som er opparbeidet 
gjennom mange års antidopingarbeid i idretten har 
stor overføringsverdi til antidopingarbeid i ungdoms-
miljøer.

     rent senter. Et nytt treningssenterprogram ble 
lansert høsten 2011. Ved utgangen av 2013 var det  

340 sentre med avtale om Rent Senter. Det betyr 
samlet sett at omtrent 120 nye senter har blitt del av 
programmet i løpet av det siste året.

Det nye programmet har et sterkt fokus på kunnskaps- 
heving og bevisstgjøring blant senterets ansatte, blant 
annet gjennom et nytt e-læringskonsept. E-læringen 
har siden lanseringen hatt omtrent 2500 brukere.

Det ble i 2013 tatt 32 dopingprøver på treningssentre, 
av disse endte fem med en positiv prøve eller nektelse. 
I en spørreundersøkelse gjennomført blant trenings-
senter tilknyttet Rent Senter i
 desember 2013, der 75 prosent 
av sentrene deltok, viste det 
seg at det er gjennomført 190 
samtaler med medlemmer 
på bakgrunn av mistanke om 
doping. I 101 av tilfellene  
valgte medlemmet å 
avslutte medlemskapet. 

I tillegg til å rekruttere nye senter, er det 
hele tiden et fokus på å styrke programmets innhold. 
Det er derfor igangsatt arbeid med å utvikle et nytt 
informasjonsmateriell. Mange aktører fra trenings-
senterbransjen har deltatt på Ærlig talt-arrangement 
i løpet av året, og nytt materiell vil ta utgangspunkt i 
denne kampanjen.

Det ble i 2013 opprettet en veiledningstelefon hvor  
sentre kan ringe og få hjelp til «den vanskelige sam-
talen» i forbindelse med oppfølging av mulig doping-
bruk. Telefonen har vært bemannet med en psykolog- 
spesialist ved Oslo Universitetssykehus som har  
erfaring i behandling av AAS-brukere. 

     ren skole. Høsten 2011 ble det igangsatt et to- 
 årig pilotprosjekt 

blant videregående 
skoler i Sør-Trønde-
lag, i samarbeid 
med Sør-Trøndelag 
fylkeskommune. 

doping som Helse- og samfUnnsproblem

«Vi skal forebygge   
doping som helse-  
og samfunnsproblem.»
strategiplanen 2012-2015

www.rentsenter.no
www.renskole.no
www.renskole.no
www.rentsenter.no
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Piloten ble avsluttet sommeren 
2013. Da hadde samtlige fylkets 
22 videregående skoler hatt 
undervisning og oppfølging av 
prosjektmedarbeideren som har 
vært ansatt i en 40 prosent still-
ing. Totalt ble det gjennomført 33 
skolebesøk, og cirka 3000 elever var til stede på fore-
dragene. Prosjektmedarbeideren har videre besøkt fire 
lærlingesamlinger og hatt samtaler med helsesøster 
på ti skoler og lærere og fagledere på samtlige skoler. 
I elevundersøkelsen som ble kjørt løpende gjennom 
prosjektperioden oppga 95 prosent av elevene at 
undervisningen har økt deres kunnskap om doping. At 
1 av 10 elever i samme undersøkelse oppga å ha blitt 
tilbudt dopingmidler og at nesten 2 av 5 oppga at de 
kjenner personer i sitt lokalmiljø som bruker doping-
preparater, er også interessante funn. 

E-læring gjennom nettportalen www.renskole.no har 
vært et virkemiddel i arbeidet. 
 
     fylkeskommunale samarbeid. Fra 1. september 
2013 ble prosjektet i Sør-Trøndelag videreført under 
navnet «Lokal mobilisering mot doping». Fortsatt er 
skolen er viktig arena, men også andre aktører trekkes 
inn i prosjektet. Som del av mobiliseringen blir det 

utarbeidet en helhetlig 
plan med virkemidler 
som utover videregående 
skole, involverer folke-
helsekoordinatorer, 
treningssenterbransjen, 
idretten, toll- og politi- 
myndighetene og helse-
vesenet. Målet er å redus-
ere de fysiske, psykiske og 

sosiale konsekvensene som følge av dopingmisbruk.

Tilsvarende prosjekter er igangsatt i Vestfold og fra 1. 
januar 2014 i Hordaland. Alle steder med en prosjekt-
medarbeider i en 40 prosents stilling. Det er i løpet av 
året også avholdt møter med en rekke andre fylkes-
kommuner om tilsvarende prosjekter, og Antidoping 
Norge ser for seg å utvide denne porteføljen i løpet av 
2014. 

     etablering av kunnskapnettverk. Antidoping Norge 
har siden 2010 fått midler fra Helsedirektoratet til å 
opprette og drifte lokale forebyggende antidoping-
nettverk i Norge for å bekjempe doping i ungdoms-
miljøer. Ideen bak det frivillige nettverket har vært å 
samle lærere, helsesøstre, politifolk, idrettstrenere, 
ungdomsarbeidere og andre som jobber med ungdom 
i risikosonen, for å styrke kunnskapen om doping og 
skape en felles lokalt plattform for det forebyggende 
antidopingarbeidet. Vi ser at dopingmisbruk er et  
sammensatt og mangesidig problem som må møtes 
med en koordinert og helhetlig innsats.

Med støtte fra Helsedirektoratet er det gjennom-
ført 16 oppfølgende nettverkssamlinger i 2013. Alle 
nettverkene har sin egenart, og det springer ut ulike 
lokale initiativ på bakgrunn av de fagseminarer og 
nettverkssamlinger som arrangeres. Vi opplever at 
stadig flere kommuner og lokalmiljø tar tak i doping-
problemet. Interessen og bekymringen omkring temaet 
er utvilsomt økende. Utfordringen framover er å utvikle 
nettverkene og knytte bånd mellom ressurspersonene 
som deltar på samlingene.

 
120 nye treningssenter har signert ny rent 
senter-avtale. totalt 340 senter er del av 
ordningen ved utgangen av året.

fylkeskommunale samarbeid i sør-trøn-
delag, Vestfold og Hordaland.

med støtte fra Helsedirektoratet er det 
gjennomført 16 nettverkssamlinger i løpet 
av 2014.

fakta

www.rentsenter.no
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     samarbeid med myndighetsorgan. 
Antidoping Norge har siden 2005 drevet et 

nasjonalt nettverk for antidopingarbeid. Her 
samles ulike aktører som på forskjellige måter berøres 
av dopingproblemet i sitt daglige virke. KRIPOS, 
Politidirektoratet, Forsvaret, Norges laboratorium for 
dopinganalyse, Dopingtelefonen og Statens lege- 
middelverk er blant dem som deltar. Hensikten med 
nettverket er å dele relevant informasjon på tvers av 
organisasjonene. Det ble avholdt to møter i nasjonalt 
nettverk i 2013.

animasjoner: I samarbeid med Norsk Helseinformatikk har Antidoping Norge 
utviklet to animasjoner: Om hormonsystemet og om anabole androgene steroider.

     avtaler med norske organisasjoner og institusjoner. 
Antidoping Norge gjør avtaler om oppdrag – i form av 
kontroller og foredrag – med ulike norske institusjoner 
og organisasjoner. Politihøgskolen, skoler, fengsel, 
NIH og Statoils HMS/Akan-utvalg er eksempler på 
oppdragsgiverne der vi har vært til stede med kon-
troller og/eller foredrag. Antidoping Norge har totalt 
gjennomført 36 foredrag og tatt 202 dopingprøver (blod 
og urin) og 2339 pusteprøver på oppdrag for norske 
organisasjoner og institusjoner i 2013.

http://www.antidoping.no/internett/nyhetsarkiv/nye-animasjoner/
http://www.antidoping.no/internett/nyhetsarkiv/nye-animasjoner/
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6. forskning og utvikling
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Forsknings- og utviklingsarbeidet har av ressursgrunner 
ikke blitt prioritert i 2013. På bakgrunn av tilskuddet 
fra Kulturdepartementet ble det besluttet at det ikke 
ble utlyst forskningsmidler av stiftelsen. 

Med en betydelig økning av tilskuddet for 2014 (økning 
på 2,4 millioner kr) lar det seg gjøre å styrke forsk-
nings- og utviklingsarbeidet. Fremfor å administrere 
forskningsporteføljen på egen hånd som tidligere, er 
det ønskelig å inngå et samarbeid med en utdanning- 
og forskningsinstitusjon som kan fremme en helhetlig 
og langsiktig satsning på forskningsprosjekter med 
relevans for antidopingarbeidet.

     Utvikling av kontrollarbeidet. Antidoping Norge 
bygger sitt kontrollprogram på en fysiologisk risik-
ovurdering. Da Antidoping Norge første gang gjorde 
dette, var det nybrottsarbeid i antidopingarbeidet. 
Vurderingen har senere blitt brukt som en mal for 
mange antidopingorganisasjoner. I samarbeid med 
Norges Idrettshøgskole er det igangsatt et arbeid med 
å revidere dokumentet. Dette arbeidet vil bli avsluttet i 
første del av 2014.

     nytt forebyggende konsept. Herkules-prosjektet er 
et pilotprosjekt hvor vi har sett på muligheten for et 
primærforebyggende tiltak i forhold til bruk av anabole 
steroider hos unge gutter. En sluttrapport fra Herkules 

ble ferdigstilt i 
november 2013, 
og veien videre for 
dette prosjektet vil 
bli avklart første 
halvår 2014.

Prosjektet ble 
gjennomført som en intervensjon hvor det ble gjennom-
ført styrketrening, fysiske tester og foredrag for en gruppe 
gutter på 1. og 2. året fra en utvalgt videregående skole 
i Oslo. Det ble også valgt ut en kontrollskole som kun 
gjennomførte fysiske tester. Både intervensjonsskolen og 
kontrollskolen fylte ut spørreskjema med spørsmål rettet 
mot holdninger til og kunnskap om anabole steroider og 
doping generelt både før og etter intervensjonsperioden. 
Prosjektet har vært et samarbeid mellom Antidoping 
Norge, Norges Styrkeløftforbund, Norges idrettshøgskole 
og Universitet i Bergen. 

     forskningsformidling. Antidoping Norge har deltatt på 
USADAs årlige forskningsseminar der hovedtema i 2013 
var biologiske profiler. I forbindelse med jubileumsuka 
i juni ble det arrangert to åpne seminarer – om doping i 
toppidretten og doping som samfunnsproblem – der det 
ble fokusert på utviklingstrekk i antidopingarbeidet.

Antidoping Norge støttet i 2012 (med tidligere tildelte, 
men ubrukte midler) et prosjekt ved Universitet i Oslo 
med fokus på regulering av kjerneantall i skjelett-
muskel ved bruk av anabole steroider.  Det har vært 

forsKning og UtViKling

«Vi skal søke kunnskap  
som beskytter rene  
idrettsutøvere.»
strategiplanen 2012-2015

Anders Solheim og 
forsker Tommy Moberg.
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Tommy Moberg og Egil Haug i 
samtale under seminaret om 

doping som samfunnsproblem.

Invitasjoner til seminar i forbindelse 
med jubileumsuka i juni.

gjennomført en serie forsøk der effekten av anabole steroider på 
muskler hos mus er studert. Dataene foreslår en langvarig effekt 
av anabole steroider. Artikkelen er publisert i journal of Physiology 
og er i flere omganger, også i 2013, omtalt i norske medier.

1Vad Vet Vi om anabola androgena steroider och Våld?

Vad vet vi om anabola  
androgena steroider och våld?

Antidoping Norge, Ullevaal stadion OSLO  
Published on the Internet at: www.antidoping.no 2013

INgemAr ThIbLIN1, Fred Nyberg2 Och TOmmy mOberg3  

1 Professor i rättsmedicin vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Rättsmedicin Uppsala Universitet 

2 Seniorprofessor i biologisk beroendeforskning vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap Uppsala Universitet

3 Doktorand vid Institutionen för Socialt arbete, Göteborgs Universitet 

rapport: På bakgrunn av arbeidet 
til tre svenske forskere - Ingemar 
Thiblin, Fred Nyberg og Tommy 
Moberg - ble det i forbindelse med 
Antidoping Norges 10-årsjubileum 
satt sammen en rapport med 
tittelen: “Vad vet vi om anabole 
androgene steroider och våld?”

http://www.antidoping.no/sitefiles/1/dokumenter/pdf/aas_rapport_ADN_TRYCK_LAV.pdf
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