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Målet er, at give jer grundlæggende forståelse af antidopingområdet samt  

en række redskaber til at håndtere jeres rolle og ansvar som trænere. 

• Antidopingregler, trænerens rolle og ansvar

• Redskaber til brug i hverdagen 

• Tip til støttepersonale

Cases 

Dansk Svømmeunion



Antidopingregler, trænerens rolle og ansvar



Antidopingreglerne er et internationalt regelsæt der skal beskytte den 

enkelte udøver og fremme muligheden for ren og fair konkurrence for 

alle idrætsudøvere i alle lande (WADA Kodeks).

Antidopingregler er idrætsregler! 

Antidopingreglerne gælder på samme måde, som reglerne i den 

enkelte idræt...

• ... du må ikke skyde genvej i Marathon eller tyvstarte i svømning

• ... du må ikke bruge hænder midt på banen i fodbold...

• ... du må ikke overtræde antidopingreglerne... 

Antidopingreglerne 



• I Danmark er WADA kodekset effektueret via De Nationale 

Antidopingregler og gælder for elite- og konkurrenceudøvere –

samt støttepersonale 

→ WADA kodekset for antidoping omfatter en række 

internationale standarder fx Dopinglisten, standarder for testning, 

standarder for dispensationer mv.

• For motionister gælder Dopingreglementet for motionsidræt –

samt støttepersonale (Kun I Danmark)

Støttepersonales ansvar 



Der er tale om doping og brud på reglerne, hvis du overtræder de generelle 
antidopingregler der i hovedtræk omfatter:  

• Tilstedeværelse eller spor af et forbudt stof i din dopingprøve

• Du ikke må bruge, købe eller sælge forbudte stoffer eller metoder.

• Du må ikke undlade at møde til en indkaldt dopingkontrol eller undlade afgive 
en prøve

• Forhindre dopingkontrol, manipulere en dopingprøve, give urigtige 
oplysninger, intimiderer vidner, overtræde regler om whereabouts. 

• Have tilknytning til støttepersonale der er udelukket pga. overtrædelse af 
antidopingreglerne, eller er dømt for at overtræde gældende lovgivning. (notifikation)

• Bryde reglerne, forsøge på eller medvirke til at forsøge på at overtræde 
reglerne

Du har altid ansvar for overholde gældende regler.... 
Konsekvenserne ved ikke at overholde reglerne kan være store! 

Hvad er doping? 



Udøverne skal... 

• ... kende og følge reglerne.

• ... er selv ansvarlige for hvad de indtager. Det er ’objektivt ansvar’. 

• ... skal være tilgængelig for dopingkontrol, og stå til ansvar for en 
positiv prøve, også selvom den ikke er en følge af bevidst doping. 

• ... bistå antidopingorganisationer, som undersøger overtrædelse af 
antidopingreglerne

• ... det er som udgangspunkt ikke en undskyldning, at udøveren ikke 
kender antidopingreglerne fx har fået et produkt uden at vide, hvad 
det indeholder.

Udøvernes ansvar og forpligtelser



Støttepersonale skal: 

• ... sætte dig ind i og følge regler og retningslinjer for antidoping, som 
gælder for dig og de udøvere, du arbejder med.

• ... samarbejde omkring testning af udøverne.

• ... bruge din indflydelse til at påvirke idrætsudøverne og fremme ren 
og fair idræt.

• ... bistå antidopingorganisationer, der undersøger overtrædelse af 
antidopingreglerne.

• ... må ikke bruge, besidde eller distribuere forbudte stoffer eller 
metoder uden gyldig grund.

´Ansvar er nærmere forklaret i De Nationale Antidopingregler artikel 22.2 og i WADA-kodekset artikel 21.2.

Støttepersonales ansvar og forpligtelser 



• Kend regler og redskaber der kan hjælpe din udøver

• Anerkend din indflydelse på udøverne. De stoler på den vejledning, de 

får fra dig. 

• Med din hjælp og årvågenhed kan du støtte udøvere i deres 

beslutninger og reducere risiko for både bevidst og ubevidst doping 

• ... I mange dopingsager er støttepersonale involveret

Det er vigtigt at støttepersonale prioriterer at holde sig opdateret 

og accepterer at det er en del af de forpligtelser man har, når man 

arbejder med idrætsudøvere. 

Støttepersonales rolle og ansvar



Redskaber til brug i hverdagen og 

tip til støttepersonale



Du er træner for en kvindelig svømmer, der har problemer med 

vejrtrækningen. Hun går til sin egen læge, der fortæller, hun har astma. 

Lægen udskriver ‘Bricanyl’ og beder hende om at bruge det, når hun får 

vejrtræningsproblemer. Udøveren fortæller dig om situationen og den 

medicin hun har fået.

Hvilke overvejelser gør du dig? 

Hvordan handler du? 

Der findes forbudte stoffer i mange almindelige lægemidler. 

Tjek altid, om medicinen indeholder stoffer på Dopinglisten.

Case - medicin



Dopinglisten 

Dopinglisten er en liste over forbudte indholdsstoffer og metoder 

• WADA ‘Standard’

• Opdateres 1. januar hvert år 

• Omfatter mere end 300 stoffer 

• Findes på ADD’s hjemmeside

Kriterier for at et stof eller metode kan komme på Dopinglisten (2 ud af 3):

1. Potentielt præstationsfremmende

2. Potentielt sundhedsskadeligt

3. Mod Sportens Ånd



1. Stoffer og metoder forbudt til enhver tid  (i og udenfor konkurrence)

2. Stoffer som kun er forbudt i konkurrence

Stoffer, som er forbudt i konkurrence, må ikke kunne spores i udøverens krop 

under en konkurrence. Vær’ opmærksom på, at nogle stoffer er mulige at 

spore i kroppen længe efter, stofferne er indtaget.

(konkurrencestart defineres forskelligt fra idræt til idræt og kan gælde fra det 

sidste døgn op til konkurrencen)

3.  Stoffer som kun er forbudt i visse idrætter

Dopinglisten





Download ADD’s gratis app ”Antidoping”

Medicin



1. Du kan tjekke lægemidler, der er godkendt i Danmark, efter 
præparatets navn.

2. Du kan ikke tjekke naturmedicin, kosttilskud mv.

***

• Er medicinen forbudt, skal udøveren sammen med sin læge 
undersøge, om der kan bruges et andet tilladt præparat, der ikke er på 
Dopinglisten. 

• Er det ikke muligt at finde et alternativ, er det vigtigt at følge reglerne 
for dispensation (TUE).

Medicin 



• Hvornår og hvor man skal søge TUE afhænger normalt af alder, 

indholdsstof og konkurrenceniveau.  

• Internationale og nationale eliteidrætsudøvere skal som udgangspunkt altid søge 

dispensation på forhånd. 

SVØM: Junior landshold, Great Danes og Landshold (pr. maj 2017) 

• Alle andre konkurrenceidrætsudøvere skal fra det fyldte 15 år søge dispensation 

på forhånd, ved brug af lægemidler, der indeholder anabole stoffer (S1), 

peptidhormoner mv. (S2) og i visse idrætter også betablokkere (P2) samt alle 

forbudte metoder (M1, M2 og M3). 

• Alle der skal deltage i konkurrence, som det internationale forbund rangerer som 

en international begivenhed.

• Det er ikke alle, der skal søge om dispensation på forhånd, men 

uanset om dispensationen skal søges på forhånd eller ej, skal 

udøveren altid leve op til de specifikke krav, der stilles for at få kunne 

opnå dispensation. 

Dispensation fra Dopinglisten (TUE) 



a) Du vil få betydelige sundhedsmæssige problemer uden brug af den 

medicin eller metode, der er forbudt

b) At din medicin eller metode ikke er præstationsfremmende udover 

normaltilstanden

c) At der ikke er nogen gode alternative behandlingsmuligheder til din 

medicin. 

d) At brugen af din medicin ikke skal behandle bivirkninger opstået ved 

tidligere misbrug af stoffer eller metoder på Dopinglisten.

Dispensation fra Dopinglisten (TUE) - Kriterier



Støttepersonale - vær’ proaktiv!  

• Hjælp udøveren med at kontrollere status på medicin

• Hjælp – sammen med udøverens læge – med at  finde tilladte 
behandlingsalternativer, hvis det er muligt. 

• Hvis udøveren har en TUE, hjælp med at tjekke om den er gældende! 

• Hjælp med at indsende TUE ansøgningsskemaerne i god tid. 
Behandling af en TUE-ansøgning kan tage op til 30 dage, og 
behandles først når korrekt dokumentation foreligger! 

• AKUT behandling! Hjælp udøveren med at få søgt om dispensation 
umiddelbart efter behandlingen (retroaktivt).

• Er du i tvivl – spørg! 

Dispensation fra Dopinglisten (TUE) - Generelle huskeregler! 



Retningslinjer for dokumentation ved ansøgning om 

medicinsk dispensation (TUE) Vejledningen beskriver, 

hvilken type dokumentation der skal vedlægges 

ansøgning om medicinsk dispensation for de mest 

almindelige diagnoser.

Vejledningen findes i bilaget til ansøgningsskemaet om 

dispensation



En af dine svømmere bliver syg med feber under en konkurrence i 

udlandet.  Du vil gerne hjælpe din svømmer, og du tager forbi det lokale 

apotek. Du finder noget medicin, hvor det på bagsiden fremgår på 

engelsk, at medicinen er til behandling af forkølelse og influenza. 

• Hvilke overvejelser gør du dig?

• Hvordan handler du? 

Medicin, som købes i udlandet, kan fx have samme produktnavn som 

medicin købt i Danmark, men indholdsstofferne kan være forskellige

Case – medicin i udlandet



• Therese Johaug (f. 1988), Norsk langrendsløber

• Positiv for klostebol (AAS) i 2016

• Trofodermin, mod en solbrændt læbe – købt i Italien

• Cremen udleveret af daværende landsholds-

læge Fredrik Bendiksen

• 13 måneders udelukkelse... Indtil videre...

Medicin i udlandet - risikoen



• Køb den nødvendige medicin hjemmefra!

• Medicin, som købes i udlandet, kan fx have samme produktnavn som 
medicin købt i Danmark, men indholdsstofferne kan være forskellige! 

• Er der brug for at købe medicin i udlandet, skal det altid undersøges 
lokalt om medicinen indeholder stoffer, der er på Dopinglisten!

• Flere lande har indført online medicinsøgning, som kan bruges, når du 
køber medicin i udlandet.

• www.globaldro.com

Medicin i udlandet

http://www.globaldro.com/




En af dine svømmere oplever energimangel. Svømmeren vil gerne 

optimere sin træning, og vil derfor i gang med kosttilskud. 

• Hvilke overvejelser gør du dig?

• Hvordan handler du? 

Case - kosttilskud



Kosttilskud kan være gavnligt i nogle tilfælde:

• Hvis man er ‘ underernæret’

• En praktisk kilde til næringsstoffer, der er let at spise, når almindelig 

mad er utilgængeligt eller upraktisk at spise.

Kosttilskud indeholder ikke altid det som står på pakken:

• Sundhedsmæssig risiko

• Risiko for dopingstoffer

• Kan være indgangen til brug af doping

Der skal være en dokumenteret rationale for brug af kosttilskud.

Indtagelse af kosttilskud er altid udøvernes eget ansvar! 

Kosttilskud



Støttepersonale – vær’ opmærksom - hjælp udøveren! 

• ... undersøg kosttilskuds varedeklarationer

• ... kontakt en diætist for vejledning i kost og få vurderet behovet for 
kosttilskud.

• ... reducér risikoen for at købe forurenede kosttilskud ved at købe 
produkter, der er testet for stoffer på Dopinglisten. 

(Følg ADD og Team Danmarks vejledninger om produkter testet af fx Informed Sport 
eller NSF Certified for Sport. ) 

• ... er der i tvivl om et produkts indehold, bør det altid undgås! 

• ... Tal om hvilken kultur I ønsker, der er i klubben? 

Kosttilskud



• Udøvere kan blive udtaget til dopingkontrol på alle tidspunkter og alle 

steder...

...Også hjemme, også selvom udøveren ikke indberetter 

whereabouts! 

Dopingkontrol 



• Billede-ID (både udøver og kontrollant)

• Ret til at have en ledsager med 

• Bede om udsættelse for prøveafgivelsen ved gyldig grund  

• Pligt at møde op, afgive en prøve og lade sig overvåge af en 

dopingkontrollant

•

NB: kontrollant eller eskorte skal være af samme køn som udøver!

Dopingkontrol – rettigheder og pligter



Udøveren skal:

• kunne vælge prøvetagningsudstyr og håndterer selv sin prøve

• tjekke forseglinger og kodenumre på udstyr og protokol er ens 

• fjerne eller flytte tøj, der hindrer udsyn til prøveafgivelsen

• oplyse om medicin, naturprodukter og kosttilskud der er benyttet de 
seneste 7 dage. 

• Notere på protokollen hvis de har oplevet noget, som de er 
utrygge/utilfredse med. 

• Spørge hvis der er tvivl! 

• Blodprøver tages kun på udvalgte atleter 
– principperne for valg af udstyr er de samme. 

Dopingkontrol - afgivelse af prøve



• Sørg for udøver har ledsager til rådighed

• Hjælp udøver med ajourført medicin-/kosttilskudsliste

• Hjælp din udøver – kend deres medicin og deres TUE

• Hjælp din udøver - kend procedurerne  

• Ledsageren skal også underskrive protokollen

• Husk, at når der på dopingkontrolformularen skrives under på, at 

kontrolproceduren er foregået korrekt, fraskrives samtidig retten til 

senere at klage over proceduren. 

Dopingkontrol – tips til støttepersonale



Du er træner for et svømmehold, der netop har afsluttet en lang 

konkurrencedag. Flere har ikke har svømmet forventede tider. 

Stemningen er ikke i top. En af svømmerne er udtaget til dopingkontrol, 

men kan ikke tisse... Kl. er 22.30 og resten af holdet venter i bussen, der 

skal køre til hotellet 50 km væk. I bussen er 2 svømmere der har brug for 

behandling, så de er klar til konkurrence næste dag. Svømmeren der 

venter i dopingkontrollen er utålmodig, irriteret og synes at 

dopingkontrollanten er nedladende. 

Hvilke overvejelser gør du dig? 

Hvordan handler du? 

Case - Dopingkontrol



• Whereabouts er oplysninger fra et begrænset antal top 

eliteidrætsudøvere (RTP) om hvor de befinder sig på et givent 

tidspunkt 

• Kun udøvere udtaget til prioriteret testgruppe af Internationalt 

Forbund (IF) eller den Nationale Antidoping Organisation (NADO) skal 

indberette whereabouts. (Udøveren får direkte besked) 

• Whereabouts programmet handler om at kunne lokalisere og teste 

atleterne uden for konkurrence

Whereabouts - systemet



Forud for hvert kvartal skal udøveren indberette bl.a. adresser, trænings-, 

rejse- og konkurrenceplaner samt et 60 minutters træffepunkt for hver

dag ml. kl. 5 og 23, hvor udøvere med SIKKERHED er til rådighed for 

uanmeldt dopingkontrol.

Andre må gerne hjælpe med at opdatere udøverens whereabouts. Men 

det er er altid udøverens ansvar, at informationerne er korrekte. 

Whereabouts i praksis



• Har I opnået en grundlæggende forståelse af antidopingområdet? 

• Har I fået redskaber, I kan bruge til at håndtere jeres rolle og ansvar 

som trænere? 

Spørgsmål?

Materialer! 

Opsummering 



Materialer



•

•

•

•

•

•

http://www.renvinder.dk/


Tak for opmærksomheden!


