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DIF’S ANTI-DOPING STRATEGI
vi tager ansvar for dopingfri idræt

VI TAGER ANSVAR FOR DOPINGFRI IDRÆT
Den internationale idræt oplever fortsat store udfordringer. Det

DIF-idrætten har stærke holdninger på antidopingområdet og

gælder desværre også på antidopingområdet, hvor de senere

den internationale idrætspolitiske debat skal yderligere styrkes,

års skandalesager har understreget, at doping ikke blot er et pro-

og flere danske idrætsledere har internationale positioner, hvor

blem på atletniveau, men tilmed også på hovedorganisations- og

de kan gøre indflydelse gældende på området.

statsniveau. Det er dybt bekymrende og stiller skærpede krav til
det internationale antidopingarbejde. Der er behov for et robust

Vi må dog ikke glemme, at gennemslagskraften for DIF-idræt-

system, der kan håndtere sager om organiseret doping foran-

tens stemme i den internationale idrætspolitiske debat står og

staltet af de idrætsorganisationer og institutioner, der ellers

falder med tilliden til, at vi på de indre linjer også rent faktisk er

burde vogte idrættens integritet og grundværdier.

foregangsmænd. Vores egen integritet på området skal ganske
enkelt være uanfægtelig. Derfor skal vi fortsat prioritere vores

Den seneste ændring af den internationale World Anti Doping

nationale arbejde for en dopingfri dansk idræt, og det sker ikke

Code (WADC) har også haft fokus på disse større udfordringer

mindst via det gode samarbejde med Anti Doping Danmark, Kul-

Der er blevet indført en skærpet sanktionsramme på en række

turministeriet og Team Danmark. Vi må erkende, at vi desværre

områder og det er blevet tydeliggjort, at ingen lande ikke må be-

ikke kan se os fri for nationale sager om overtrædelse af antido-

grænse eller indskrænke WADA’s adgang til at kontrollere lande-

pingreglerne, og vi skal derfor fortsat have fokus på antidopin-

nes institutioner og dopingoplysninger og at relevant materiale

ginsatsen, både i det forebyggende arbejde, samt i alle de efter-

ikke må tilbageholdes.

følgende faser. Vores nultolerancepolitik på området skal altid
basere sig på et underliggende system med høj retssikkerhed.

Vi er dog langt fra i mål, og i DIF-idrætten har vi en vigtig rolle at
spille i den internationale idrætspolitiske debat. Doping er en di-

På denne baggrund har DIF’s nye antidopingstrategi til formål at

rekte trussel mod idrætten, og vi skal hver dag arbejde for at be-

identificere de kommende års hovedindsatsområder for og pri-

skytte den ærlige kappestrid, ikke mindst så vores danske atle-

oritering af DIF’s antidopingarbejde. Vi vil gå forrest i arbejdet for

ter konkurrerer på fair og lige vilkår, når de repræsenterer de

en dopingfri idræt. Vi vil og skal have en synlig profil på området.

rød-hvide farver i internationale mesterskaber. Det skylder vi
ganske enkelt vores atleter. Vi skal derfor arbejde utrætteligt på
at præge udviklingen i international idræt, så der ikke rystes på
hånden, når der skal gribes ind over for organiseret dopingsnyd.
Det må aldrig være politiske hensyn, der afgør dette.

Hans Natorp, formand
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DET STRUKTURELLE GRUNDLAG FOR DIF’S ANTIDOPINGARBEJDE
REGLERNE
Under DIF gælder to regelsæt på antidopingområdet, som omfatter personer med tilknytning til DIF-idrætten, herunder udø-

Det er samtidig i medfør af lov om fremme af integritet i idrætten

vere og trænere:

og den dertilhørende bekendtgørelse gjort til en forudsætning
for DIF’s modtagelse af tilskud via spiludlodningsloven, at DIF’s

1.

Nationale Antidopingregler

regler og indsatser på antidopingområdet er i overensstem-

2.

Dopingreglement for motionsidræt

melse med WADC.

(Motionsdopingreglementet)
Ved siden af de Nationale Antidopingregler gælder MotionsdoSom udgangspunkt, vil langt de fleste af de idrætsaktive, der del-

pingreglementet, som blev indført i 2008 som et fællesreglement

tager i konkurrencer, turneringer, stævner m.v. under et af DIF’s

med DGI og Firmaidrætten De Nationale Antidopingregler, moti-

62 specialforbund, være omfattet af de Nationale Antidopingreg-

onsdopingreglementet og øvrige samarbejdsaftaler, sikrer en

ler.

gensidig anerkendelse af afgørelserne på motionsdopingområdet. Som reglementets titel antyder, sigter det på at skabe et

DIF’s første dopingregulativ blev vedtaget i 1979, og i 2003 ved-

grundlag for den nationale indsats mod doping på motionsområ-

tog DIF’s repræsentantskab at tiltræde den internationale World

det, og den væsentligste forskel mellem dette regelsæt og de

Anti-Doping Code (WADC). Siden da har de Nationale Antido-

Nationale Antidopingregler er, at standardsanktionen for en (for-

pingregler udgjort implementeringen af WADC i DIF-idrætten.

sætlig) dopingforseelse for motionsdopingreglementet er hen-

WADC er tilsvarende tiltrådt af Anti Doping Danmark (ADD) som

holdsvis 2 års udelukkelse for motions- og fitnessaktiviteter og 4

national antidopingorganisation (NADO), og siden 2009 har de

år fra alle aktiviteter omfattet af de Nationale Antidopingregler.

Nationale Antidopingregler været et fællesregelsæt for DIF og

Standardsanktionen for en (forsætlig) dopingforseelse efter de

ADD. Ændringer i regelsættet besluttes som udgangspunkt i or-

Nationale Antidopingregler er derimod udelukkelse i 4 år fra alle

ganisationernes bestyrelser med efterfølgende godkendelse af

aktiviteter.

WADA. Seneste WADC trådte i kraft 1. januar 2021 og blev samtidig implementeret i de Nationale Antidopingregler.

DOPINGKONTROL, UNDERSØGELSER OG AFGØRELSER (RETSSIKKERHEDEN)
Dopingkontrol (prøvetagning) og øvrige undersøgelser af mu-

herefter appelleres til DIF’ Appelinstans. Dopingnævnet og Ap-

lige overtrædelser af antidopingreglerne foretages af Anti Do-

pelinstansen er nedsat efter DIF’s love, og er bemandet med af

ping Danmark (ADD), som er en selvejende offentlig institution

DIF og specialforbundenes politiske ledelse uafhængige kompe-

under Kulturministeriet.

tente fagpersoner (juridisk eller medicinsk uddannede). Dette
sikrer retssikkerheden i systemet.

Når ADD finder, at der er begået en regelovertrædelse, indbringer ADD sagen for DIF’s Dopingnævn (eller Motionsdopingnæv-

Efter omstændighederne kan de nationale afgørelser indbringes

net), som herefter træffer afgørelse i første instans. Sagen kan

for den internationale sportsvoldgiftsret, CAS. Det sker dog næsten aldrig i praksis, og skete senest i 2015.
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HOVEDINDSATSOMRÅDER I DIF’S ANTIDOPINGINDSATS
Hovedindsatserne for DIF’s antidopingarbejde i perioden 20222024 er:



Præge den internationale idrætspolitiske debat om
det ansvar i antidopingarbejdet, der påhviler agenter

1.

Større national og international idrætspolitisk ind-

og mellemmænd.

flydelse, herunder fastholde idrættens ejerskab til
antidopingarbejdet samt præge det internationale



arbejde i højere grad. Styrkelse af samarbejdet

Styrke samarbejdet med både nationale og internationale interessenter og samarbejdspartnere.

med både nationale og internationale interessenter og samarbejdspartnere



At få opdateret ADAMS-systemet så det bliver mere
tidssvarende og ikke skaber unødigt besvær for atle-

2.

Bidrage til rammerne for en stærk forebyggende

terne.

indsats i og udenfor DIF’s specialforbund, navnlig
via øget oplysning og undervisning



Fastholde det særlige danske system med forskellige
regelsæt for motionister (motionsdopingreglemen-

3.

4.

Opretholde højt niveau og retssikkerhed i det nati-

tet) og for konkurrenceatleter (nationale antido-

onale antidopingarbejde,

pingregler).

Opretholde dagsordensættende national medie-

Idrættens ejerskab til antidopingarbejdet

og kommunikationsprofil
Det er en grundlæggende demokratisk værdi i DIF-idrætten, at
DIF’s antidopingindsatser skal altid tage udgangspunkt i en tæt

idrættens aktører har indflydelse på rammerne for idrættens

dialog med de 62 specialforbund og deres 9.000 medlemsfor-

udøvelse.

eninger og 1.900.000 medlemmer, der alle er omfattet af ét af de
to dopingreglementer i DIF-idrætten. Antidopingindsatsen må

Antidopingreglerne er i denne forbindelse en del af de samlede

aldrig glemme de primære aktører – atleterne – som indsatsen

interne konkurrenceregler, der fastsætter hvordan og inden for

sker på vegne af.

hvilke rammer idrætskonkurrencerne afvikles. Det er idrættens
aktører, der definerer konkurrencereglerne – hvad man må og

STØRRE NATIONAL OG INTERNATIONAL
IDRÆTSPOLITISK INDFLYDELSE

ikke må i konkurrencerne. Og idrættens aktører bør også have afgørende indflydelse på de systemer, der etableres for at sikre, at
reglerne overholdes og overtrædelser sanktioneres. Det må

DIF vil arbejde for følgende i forhold til den nationale og internatio-

nemlig aldrig blive sådan, at det er organisationer uden for idræt-

nale idrætspolitiske indflydelse:

ten, der dikterer, hvem der må deltage i idrætskonkurrencerne.



Fastholde idrættens ejerskab til og formelle rolle i an-

Derfor er det både naturligt og nødvendigt, at idrætten fortsat

tidopingarbejdet, både nationalt og internationalt.

har formelt ejerskab til antidopingarbejdet. Det vil også sikre
idrætsaktørernes fortsatte forståelse for og opbakning til an-



Påvirke det idrætspolitiske niveau af antidopingarbej-

tidopingarbejdet og den store indflydelse i dagligdagen, antido-

det i WADA og de toneangivende internationale id-

pingreglerne har for atleter, trænere, klubber, forbund m.v.

rætsorganisationer, herunder IOC, IPC og internationale specialforbund, med afsæt i DIF’s principper for

DIF vil derfor arbejde for at sikre, at antidopingarbejdet ikke gø-

good governance. Dette vil bl.a. ske i samarbejde med

res mere uafhængigt af idrætten, end det er i dag. Idrætten skal

Kulturministeriet og Anti Doping Danmark.

selvfølgelig sidde med ved bordet, når nye regler vedtages, eller
når der sker strukturelle ændringer på området, herunder i regi



Arbejde for en hårdere linje og skærpede sanktioner
for statsorganiseret doping.

af WADA.
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Påvirkning af internationale idrætsorganisationer

DIF vil arbejde for at støtte op om WADA i forhold til, at der gives
markant hårdere sanktionerne for dopingsager på hovedorgani-

I DIF og specialforbundene står vi på en solid platform for at

sations- og statsniveau herunder for omfattende snyd og mang-

kunne gøre vores indflydelse gældende i international idrætspo-

lende overholdelse af WADC. DIF vil arbejde for, at reglerne i

litik på dopingområdet. DIF-idrætten skal blive ved med at tale

WADC skærpes således, at der kan gives endnu hårdere sanktio-

højt og åbent om dopingproblematikken, både når stemmen fø-

ner for statsorganiseret doping.

res af de danske idrætsledere med internationale poster, og når
den føres på administrativt niveau via DIF og specialforbunde-

Ligeledes er der en stor forskel på de forskellige landes tilgang

nes relationerne til de centrale organisationer på området, her-

til bekæmpelse af doping, herunder i hvor stort omfang landene

under WADA og IOC.

tester deres atleter. DIF vil derfor i samarbejde med ADD og Kulturministeriet arbejde for, at der blandt de forskellige landes re-

Dansk idræt er respekteret for sit antidopingarbejde – herunder

geringer og nationale anti-doping organisationer, foregår en

i regi af Anti Doping Danmark – og de danske værdier om fairplay

langt klarere dialog om de grundlæggende værdier i antidoping-

og integritet skal utrætteligt forsøges rodfæstet i de internatio-

arbejdet.

nale idrætsorganisationer. Kun derved kan det sikres, at der ikke
rystes på hånden, når der skal skrides ind over for organiseret

Agenter og mellemmænds ansvar

doping. Politiske hensyn må aldrig diktere, om antidopingreglerne gælder og håndhæves ensartet over for alle.

DIF ønsker at rette spotlyset endnu mere mod de trænere og ledere, der ikke tager aktivt ansvar for en dopingfri idræt, og som i

DIF skal være til stede, synlig og ikke til at komme uden om, når

værste fald direkte faciliterer brug af doping hos atleter, de træ-

de centrale beslutninger skal tages. DIF skal arbejde på at kunne

ner og rådgiver, eller hvis idrætskarriere de på anden måde har

præge det internationale arbejde endnu mere i dagligdagen og

indflydelse på.

ikke kun i forbindelse med vedtagelsen af de nye WADC. Relationerne til WADA skal styrkes på både politisk og administrativt

DIF rettede ved seneste revision af WADC, spotlyset mod de træ-

plan, så dansk idræt i fremtiden kan præge arbejdet i WADA også

nere og ledere, der ikke tog et aktivt ansvar for dopingfri idræt. I

mellem de store revideringsprocesser af WADC.

denne forbindelse var DIF aktiv i den internationale diskussion
om at få indført ansvar for trænere og ledere i WADC. Det blev

Samtidig ønsker DIF at facilitere sparring og erfaringsudveksling

herved også indført i WADC at en idrætsudøver ikke må samar-

mellem de danske idrætsledere med internationale poster, så de

bejde med bl.a. agenter og repræsentanter, der er udelukket iht.

er bedst muligt klædt på til at deltage aktivt og med stor stemme

WADAs regler.

i debatten på området. DIF’s ambition i denne forbindelse ligger i
forlængelse af DIF’s ambition i den internationale strategi for

DIF ønsker at arbejde videre med disse områder og rejse en in-

samme periode om at gøre det muligt for danske idrætspoliti-

ternational idrætspolitisk diskussion om agenterne og mellem-

kere at gøre en forskel i international idrætspolitik.

mænds rolle og ansvar i forhold antidopingbekæmpelsen. I flere
og flere idrætsgrene får agenterne m.v. en stigende indflydelse

Arbejde for en hårdere linje og skærpede sanktioner

på atleternes karriere, da det er agenterne, som planlægger og

for statsorganiseret doping

bestemmer atleternes trænings- og konkurrenceaktiviteter. Ligeledes samler agenterne i flere tilfælde hele træningsgrupper

Der har indenfor de senere år været en stor sag omkring s stats-

af atleter, som træner og bor sammen. Derved har agenterne m.v.

organiseret doping, hvor Rusland i årevis systematisk dopede

mulighed for at påvirke atleterne negativt i forhold til atleternes

deres idrætsudøvere, snød med prøver og manipulerede de

generelle værdisæt og i værste fald direkte brug af forbudte

data, der blev sendt til WADA. Rusland blev givet en række sank-

stoffer. I samme forbindelse vil agenterne kunne træningsplan-

tioner, som efterfølgende blev nedsat af den internationale

lægge således, at atleterne i mindst mulig udstrækning er lettil-

sportsdomstol (CAS).

gængelige for prøvetagning. DIF ser gerne, at hele dette område
bliver grundigt belyst i forbindelse med en kommende revision
af WADC og den generelle idrætspolitiske debat, bl.a. med henblik på at vurdere, om og under hvilke omstændigheder agenter
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og mellemmænd skal kunne pålægges ansvar i tilfælde, hvor de-

Anti-Doping Administration & Management System (ADAMS-sy-

res atleter sanktioneres for doping.

stemet) er et internationalt system, som skal koordinere og sim-

Styrket samarbejde med både nationale og internatio-

testgrupper indskrive deres whereabouts i systemet. Systemet

nale interessenter og samarbejdspartnere.

er dog utidssvarende og giver atleterne en masse unødigt be-

plificere anti-doping aktiviteter. Bl.a. skal atleter i prioriterede

svær og spildt tid med at få udfyldt deres data, fordi dataene forDen nationale dopingindsats afhænger af et fortsat respektfuldt

svinder i systemet.

samarbejde med DIF’s nære nationale samarbejdspartnere i
navnlig Anti Doping Danmark, Kulturministeriet og Team Dan-

DIF vil derfor sammen med Anti Doping Danmark arbejde for at

mark, samt DGI og Dansk Firmaidrætsforbund på motionsdo-

ADAMS-systemet bliver opdateret og tidssvarende, således at

pingområdet. Anti Doping Danmarks indsats på ikke mindst kon-

atleterne ikke skal bruge mere tid end højst nødvendigt på dette.

trol- og undersøgelsesområdet er altafgørende for, at der i
dansk idræt konkurreres på lige og fair vilkår.

Arbejde for at fremtidssikre det særlige danske system
med forskellige regelsæt for motionister (motionsdo-

DIF vil arbejde for at styrke dette samarbejde både i forbindelse

pingreglementet) og for konkurrenceatleter (natio-

med det nationale antidopingarbejde eksempelvis ved udarbej-

nale antidopingregler).

delse af strategier, handlingsplaner, regler og lign. men især
også i forbindelse med det internationale arbejde, hvor samar-

DIF vil arbejde for, at vi i Danmark kan opretholde vores system

bejde om fælles danske positioner, herunder høringssvar, er ker-

med særlige regler for motionister og breddeidrætsudøvere

nen for at stå stærkt i forbindelse med udviklingen af det inter-

(Motionsdopingreglementet).

nationale antidopingregelsæt.
I WADC er der ikke krav til at de nationale Anti Doping organisatiEndvidere vil DIF gå i dialog med Anti Doping Danmark omkring

oner skal teste ”lower-level” athletes, men såfremt de gør, så skal

et eventuelt fremtidigt samarbejde omkring kønsdoping. Hele

hele WADC anvendes, herunder de høje sanktioner på op til 4 års

den internationale diskussion omkring transpersoner og disses

udelukkelse. I Danmark har vi derfor længe i stedet haft Motions-

adgang til idrætten, kan på sigt blive til en udfordring med køns-

dopingreglementet for aktivitetsudøvere der deltager i motions-

doping. DIF vil derfor allerede nu have fokus på at der muligvis

aktiviteter.

kan opstå situationer hvor f.eks. mandlige atleter i nogle lande,
kan blive tvunget eller presset til at få foretaget en kønsskifte-

WADA har i den nyeste WADC indført en ny kategori af atleter, der

operation, med det formål, at atleten efterfølgende vil have

hedder ”Recreational athletes”, der kan defineres efter forskel-

større muligheder for at vinde medaljer.

lige kriterier i de enkelte lande efter landets valg.

Samarbejdet med de mange nationale og internationale interes-

Dette ser DIF som en legitimering af vores danske motionsdo-

senter på området skal rumme en konstruktivt kritisk tilgang til

pingsreglement, og DIF vil derfor arbejde på at fremtidssikre

hinandens arbejde, så det sikres, at alle lever op til deres respek-

WADC-reglerne på dette område.

tive ansvar og forpligtelser. En fælles indsats kræver fælles ansvarlighed. Samarbejdet skal derfor også ske i en ånd, hvor der
er plads til uenighed og forståelse for, at alle interessenter ikke i

FOREBYGGENDE INDSATS (OPLYSNING,
UNDERVISNING MV.)

enhver henseende har sammenfaldende interesser. Fælles er
det dog, at alle ønsker en fair og dopingfri idræt, og denne fæl-

DIF vil arbejde for følgende i forhold til den forebyggende indsats,

lesnævner bør altid afspejles i dialogerne om rammerne for

oplysning og undervisning

fremtidens antidopingarbejde.


Integrere moduler om antidopingarbejdet (og gene-

Få opdateret ADAMS-systemet så det bliver mere tids-

relt integritet i idrætten) på DIF’s træner- og lederud-

svarende og ikke skaber unødigt besvær for atleterne.

dannelser.
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Identificere prioriterede specialforbund med henblik

ønsket om hurtige træningsresultater ikke forblinder over for

på indgåelse af strategiske samarbejder mellem for-

negative langsigtede konsekvenser ved brug af dopingstoffer,

bund, DIF og ADD for at fremme antidopingarbejdet i

herunder anabole steroider.

specifikke forbund, herunder i forhold til oplysning og

I disse tilfælde, hvor brugen af dopingstoffer kan tage karakter

uddannelse af udøvere, trænere og ledere i overens-

af et egentligt misbrug, og hvor den samtidige overtrædelse af

stemmelse med WADC education standard. Ligeledes

antidopingreglerne skyldes andet end ønsket om at snyde sig til

vil DIF arbejde for at prioritere og integrere antidopin-

sejr i idrætten, skal regler og sanktioner ikke være det eneste,

gindsatsen i elite- og talentarbejdet, herunder for altid

den pågældende person mødes af. Her må både sportsorganisa-

at præge kulturer og holdninger hen imod en ren og

tionerne og myndighederne nemlig også udvise en vis sympati

fair dansk idræt.

med personens situation og forsøge at hjælpe vedkommende
tilbage på rette vej, ud af dopingmisbruget.



Opfordre og orientere specialforbund om vigtigheden
af, at foreninger, der samarbejder med kommercielle

DIF ønsker at fremme en sundspolitisk debat på dopingområdet

fitnesscentre, benytter centre, der har eller er omfat-

med henblik på at præge myndighedernes prioritering af målret-

tet af en aftale med Anti Doping Danmark.

tede behandlingstilbud til personer, der er havnet i et dopingmisbrug. Ligesom det allerede er tilfældet i relation til spilafhængig-

Fortsætte samarbejdet med ADD omkring den vigtige dialog

hed (ludomani) og spiseforstyrrelser, DIF vil i tæt samarbejde

med Sundhedsministeriet og andre interessenter om en sær-

med ADD sætte behovet for behandlingstilbud til dopingmisbru-

skilt prioritering af målrettede behandlingstilbud til personer,

gere på den politiske dagsorden over for den siddende

der er havnet i et dopingmisbrug

sundhedsminister samt italesætte ønsker overfor de forskellige
partiers sundhedsordførere.

Antidopingarbejdet skal naturligvis altid have atleterne i centrum. Det betyder først og fremmest, at antidopingarbejdet, herunder håndteringen af dopingsagerne, altid skal ske med respekt for grundlæggende retssikkerhedsprincipper, således at

OPRETHOLDE HØJT NIVEAU OG RETSSIKKERHED I DET NATIONALE ANTIDOPINGARBEJDE

alle behandles lige, ordentligt og fair. Men det gælder i lige så høj
grad i forhold til atletens placering i den forebyggende indsats

DIF vil arbejde for følgende i forhold til opretholdelsen af et højt ni-

på antidopingarbejdet, hvor beskyttelsen af den rene atlets ret

veau og retssikkerhed i det nationale antidopingarbejde:

til at konkurrere på fair og lige vilkår er betinget af, at atleterne
og idrættens øvrige aktører er opmærksomme på og forstår de-



Arbejde for at fastholde DIF-idrættens helt særlige og

res ansvar og forpligtelser. De skal ganske enkelt kende og for-

uafhængige tvistløsningssystem herunder præge

stå reglerne, og de skal være bevidste om den sportslige og

den internationale dagsorden på området.

sundhedsmæssig risiko, der er forbundet med brug af medicin
(og kosttilskud). Men kampen for den dopingfri idræt er i lige så



Fortsat identificere og hverve højt kompetente med-

høj grad båret af en indsats for at opretholde og skabe en kultur

lemmer, både dommere og øvrige juridiske og medi-

imod doping, og for at sikre DIF-idrættens integritet og dens ker-

cinske medlemmer, til bestridelse af hverv i tvistløs-

neværdier om fairplay og ærlighed. Det rigtige valg er ikke kun et

ningsorganerne på dopingområdet.

spørgsmål om, hvad der er tilladt eller forbudt.

Antidopingarbejdet skal i allerhøjeste grad bestå i forebyggelse

Sikre højt kvalificeret sekretariatsbistand til tvistløsningsorganerne via DIF’s administration, herunder ved

og ikke blot sanktionering, og DIF har et stort ansvar for at sikre,

løbende kompetenceopretholdelse og -udvikling for

at de danske atleter m.fl. oplyses, undervises og holdningspræ-

nøglemedarbejdere på området.

ges i et tæt samarbejde med ADD og Team Danmark.
DIF-idrætten har etableret et unikt tvistløsningssystem, hvor enSærligt på motionsdopingområdet beror DIF-idrættens antido-

hver person, der bliver involveret i en dopingsag – uanset idræts-

pingindsats også på et sundhedspolitisk ønske om at sikre et

gren og niveau – er sikret adgang til en fair og retssikker proces,

rent og sundt idrætsmiljø, hvori den ekstreme kropsdyrkelse og
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DIF’S ANTI-DOPING STRATEGI
Hovedindsatsområder i DIF’s antidopingindsats

hvor en sanktion altid ikendes af et uafhængigt organ (DIF’s Do-



pingnævn (1. Instans) og DIF’s Appelinstans (2. Instans)). Tvistløsningsorganerne er bemandet af højt kvalificerede juridiske
og medicinske medlemmer, hvor formændene er dommere i deres civile hverv.

Markere tydeligt og tage skarp afstand over for andre
nationers dopingsager, samt støtte WADAs internationale sanktioner.



Samarbejde med Anti Doping Danmark om kampagneog oplysningsarbejdet på antidopingområdet.

DIF-idrættens tvistløsningssystem er unikt, da det ikke er nød-

DIF-idrætten vil styrke sin profil på antidopingområdet gennem

vendigt at have store ressourcer til rådighed til advokatbistand,

medierne til befolkningen. Så længe der bliver ved med at være

for at være sikret en fair og retssikker proces.

dopingsager og problematikker, som kan påvirke atleters og andres syn på doping og rykke ved deres grænser, skal der tages

DIF’s tvistløsningsorganer er uafhængige af DIF, og lever fuldt ud

skarp afstand fra doping og anvises handling. Som Danmarks

op til de krav om uafhængighed, der stilles i WADC. DIF vil arbejde

største idrætsorganisation har DIF et stort ansvar for at gå for-

for at fastholde dette helt særlige tvivstløsningssystem, herun-

rest i den debat og lægge en klar og hård linje.

der præge den internationale dagsorden på området.
Det betyder, at DIF skal melde sig på banen i medierne, når der er

DAGSORDENSÆTTENDE MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSPROFIL

aktuelle dopingsager. Der skal reageres hurtigt og klart, så DIF’s
reaktion kommer prompte og ikke med dags forsinkelse, hvor
dagsordenen kan være flyttet videre. Dette kan ske via en pres-

DIF vil arbejde for følgende for at være dagsordensættende med en

semeddelelse, debatindlæg, de sociale medier eller gennem ar-

klar antidopingprofil:

tikler og interviews i medierne.



Være toneangivende og dagsordensættende i antido-

Der skal markeres tydeligt og tages skarp afstand over for do-

pingdebatten gennem proaktive pressemeddelelser,

pingsager, herhjemme såvel som i udlandet og, herunder, at vi fra

debatindlæg, interviews og kommentarer.

DIF’s side støtter WADA i at give sanktioner for omfattende snyd

Sikre at DIF har et omdømme som en organisation, der

vi fra DIF’s side mener, at der skal slås hårdt ned, og ifaldes

er kendetegnet ved en høj etisk standard på antido-

strenge sanktioner for omfattende og systematisk dopingsnyd.

pingområdet både nationalt og internationalt ved at

DIF vil i samarbejde med Anti Doping Danmark igangsætte kam-

og manglende overholdelse af WADC. Der skal hertil markeres, at


være aktive i forhold til debatter og diskussioner i det

pagne- og oplysningsarbejde på antidopingområdet, samt andre

offentlige rum.

analyser, der kan forøge viden og fakta i dopingbekæmpelsen
både nationalt og internationalt

