
GUIDE TIL SPECIALFORBUND 

- Fakta om nye antidopingregler



FAKTA OM NYE 
ANTIDOPINGREGLER 

Fra 1. januar 2015 træder der nye antidoping-regler i 

kraft. Reglerne har indflydelse på både specialforbund, 

idrætsudøvere og deres støttepersonale.

De Nationale Antidopingregler er fælles for Anti Doping 

Danmark og Danmarks Idrætsforbund. Det er regler 

der følger World Anti-Doping Agencys (WADA) kodeks. 

Alle specialforbund er underlagt reglerne via deres 

medlemskab af DIF. 

Antidopingregler er idrætsregler ligesom alle andre 

regler, der gælder for udøvelse af jeres idræt. 

Reglerne skal sikre udøverne retten til at deltage 

i lige og fair konkurrence og samtidig værne om 

udøvernes sundhed. 

KENDER DU DE NYE 
REGLER DER GÆLDER FOR 
SPECIALFORBUND?

Specialforbund har ifølge reglerne pligt til at kende og 

overholde antidopingreglerne. Fra 1. januar 2015 bliver 

ansvaret større og sanktionerne for ikke at overholde 

reglerne mere omfattende. Specialforbund har fx 

ansvar for:

• Alle specialforbund skal sikre, at alle 

idrætsudøvere og enhver idrætsudøvers 

støtteperson (fx træner, leder, læge, 

fysioterapeut mv.), der deltager i en konkurrence 

eller andre aktiviteter, som er godkendt eller 

organiseret af Specialforbundet eller en af 

dets klubber/foreninger, kender og accepterer 

antidopingreglerne 

• Alle specialforbund skal indrapportere 

oplysninger om overtrædelse af 

antidopingreglerne til Anti Doping Danmark 

og deres internationale specialforbund. 

Specialforbund skal også samarbejde med 

antidoping-myndighederne om efterforskning af 

sager. 

• Alle specialforbund skal sikre, at støttepersonale 

som er udelukket, eller som i forbindelse med 

almindelig straffesag eller lovovertrædelse 

har begået handlinger, som udgør brud 

på dopingbestemmelserne, kan støtte og 

samarbejde med idrætsudøvere. 

• Alle specialforbund er forpligtet til at udføre 

oplysningsarbejde om antidoping i samarbejde 

med Anti Doping Danmark.

 



VED DU, HVILKE ANDRE REGLER 
DER GÆLDER? 

Specialforbund, foreninger, idrætsudøvere, ledere, 

trænere m.v. skal yde enhver hjælp, der er påkrævet 

for gennemførelse af dopingkontrol og opklaring 

af dopingsager. Specialforbundet skal også 

overholde kendelser om midlertidige udelukkelser af 

idrætsudøvere.

  

• Hvis et specialforbund overtræder 

antidopingreglerne kan DIF’s bestyrelse pålægge 

sanktioner efter DIF’s love.

VED DU, AT SANKTIONERNE 
FOR BRUD PÅ ANTIDOPING-
REGLERNE SKÆRPES FRA 1. 
JANUAR 2015?

Specialforbundets foreninger, ledere, trænere m.v., 

kan fra 1. januar 2015 sanktioneres på samme måde 

som en konkurrenceidrætsudøver, der overtræder 

antidopingreglerne. Det vil fx sige:

• Bevidst overtrædelse af antidopingreglerne kan 

give op til  4 års udelukkelse fra al konkurrence, 

træning og retten til at have tillidshverv i 

idrætten.

Du kan se de vigtigste ændringer på www.antidoping.dk 

eller i vores:

• Faktablad til udøvere

• Faktablad til støttepersonale 

VED DU, AT DER ER FORSKELLIGE 
ANTIDOPING-REGELSÆT 
FOR SPECIALFORBUNDETS 
MEDLEMMER?

• Konkurrenceidrætsudøvere er underlagt 

de Nationale Antidopingregler. Det vil sige 

udøvere der deltager i konkurrence eller andre 

aktiviteter, som er godkendt eller organiseret 

af Specialforbundet eller en af dets klubber/

foreninger.

• Motionsidrætsudøvere er underlagt 

Dopingreglement for motionsidræt. Det vil 

sige idrætsudøvere, der udelukkende deltager i 

motionsaktiviteter med henblik på træning, fysisk 

aktivitet, sundhed og måske engang imellem 

deltager i klubkonkurrencer på lavere niveau. 

Der er forskel på sanktionerne i de forskellige 

regelsæt. Men det vigtigste er at udøverne ved, 

at Antidopingreglerne er idrætsregler, der gælder 

på helt samme måde, som alle andre regler der 

gælder for udøvelse af jeres idræt. Reglerne skal 

sikre udøverne retten til at deltage i lige og fair 

konkurrence og samtidig værne om idrætsudøvernes 

sundhed.  

 

Spørgsmål om, hvilket dopingreglement en 

udøver omfattes af, afgøres i første omgang af 

ADD i forbindelse med prøvetagningen. Under 

sagsbehandlingen kan ADD rette henvendelse til 

DIF for at få afg jort, om udøveren omfattes af de 

Nationale Antidopingregler eller Dopingreglement for 

motionsidræt.

http://http://www.antidoping.dk/sitetools/downloadcenter/publikationer
http://www.antidoping.dk/sitetools/downloadcenter/publikationer


MERE INFORMATION

• De Nationale Antidopingregler

• Dopingreglement for motionsidræt

• WADA Code 2015

• www.antidoping.dk

UNDERVISNINGS- OG 
OPLYSNINGSMATERIALE

• E-læring: Ren Vinder 2.0 – OBS: ny version 

udgives 2. kvartal 2015

• Håndbog: Antidoping og mig 2015

• Tjek medicin: ADD’s medicinliste

• Tjek medicin: ADD’s Antidoping APP

• Tjek Dopinglisten

• Se hvordan en dopingkontrol foregår

• Se hvornår udøvere skal søge om 

dispensation fra Dopinglisten

KENDER DU DE GENERELLE 
ANTIDOPINGREGLER?

Der er tale om doping og brud på reglerne hvis én 

af nedenstående 10 generelle antidopingregler 

overtrædes. Det vil sige ved:

• Tilstedeværelse eller spor af et forbudt stof i en 

udøvers dopingprøve

• Brug af et forbudt stof eller metode. 

• At indføre, erhverve eller besidde et forbudt stof 

eller metode til eget brug.

• At tilvirke, indføre, udføre, opbevare, distribuere, 

sende eller overdrage et forbudt stof eller 

metode til tredjeperson

• At ordinere eller give et forbudt stof eller 

metode, samt forsøge på og/eller medvirke til at 

bryde reglerne.

• At undlade at møde til en dopingkontrol, undlade 

at afgive en dopingprøve eller undrage sig 

dopingkontrol på anden måde

• At manipulere, forbytte, eller ødelægge en 

dopingprøve, give urigtige eller vildledende 

oplysninger eller forhindre dopingkontrol på 

anden måde eller at intimidere vidner

• At medvirke til at bryde reglerne eller medvirke 

til forsøg på at bryde reglerne, samt tilsidesætte 

perioden for udelukkelse.

• At udøvere der er med i en prioriteret 

testgruppe undlader at overholde Whereabouts-

reglerne,

• At konkurrenceudøvere har tilknytning til 

støttepersonale som er udelukket, eller som 

i forbindelse med almindelig straffesag eller 

lovovertrædelse har begået handlinger, som er et 

brud på dopingbestemmelserne

Ved du, at forsøg på overtrædelse ligestilles med 

overtrædelse af dopingreglerne?

http://www.antidoping.dk/regler-og-love/nationale-antidopingregler
http://www.antidoping.dk/regler-og-love/nationale-antidopingregler
https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-prohibited-list-en.pdf
http://www.antidoping.dk
http://www.renvinder.dk
http://www.antidoping.dk/sitetools/downloadcenter/publikationer
http://www.antidoping.dk/medicin/medicin
http://www.antidoping.dk/medicin/medicin/medicin_app
http://www.antidoping.dk/medicin/medicin/dopinglisten
http://www.antidoping.dk/dopingkontrol_i_danmark/saadan-foregaar-en-dopingkontrol
http://www.antidoping.dk/medicin/medicin/dispensation-fra-dopinglisten

