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Grønlands Idræts-Forbunds Antidopingreglement
Forord
Det internationale kodeks for antidoping
(World anti-doping code)
Nærværende nationale antidopingregler er udarbejdet og implementeret i overensstemmelse med de
forpligtelser Anti Doping Danmark og Grønlands Idræts-Forbund har under det internationale kodeks for
antidoping.
Kodekset er det fundamentale og almengyldige dokument, som det internationale antidopingprogram inden
for idræt er baseret på. Kodeksets formål er at fremme antidopingbestræbelserne gennem global
harmonisering af de vigtigste antidopingelementer. Det har til formål at være tilstrækkeligt specifikt til at
opnå fuldstændig harmonisering inden for emner, hvor ensartethed er påkrævet, men samtidig tilstrækkeligt
generelt inden for andre områder til at sikre fleksibilitet mht. implementering af de aftalte
antidopingprincipper.
Det internationale antidopingprogram omfatter alle de elementer, der er nødvendige for at sikre optimal
harmonisering af og brug af bedste praksis i internationale og nationale antidopingprogrammer. De vigtigste
elementer er: Niveau 1: Kodekset, niveau 2: Internationale standarder, og niveau 3: Modeller for bedste
praksis (”best practice”) og retningslinjer (”guidelines”).
Internationale standarder
Internationale standarder for forskellige tekniske og driftsmæssige områder inden for antidopingprogrammet
udvikles i samråd med de underskrivende parter og regeringer og godkendes af WADA. Formålet med de
internationale standarder er harmonisering blandt de antidopingorgani- sationer, der har ansvaret for
specifikke tekniske og driftsmæssige dele af antidopingprogrammerne. Overholdelse af de internationale
standarder er obligatorisk for overholdelse af kodekset. De internationale standarder kan til enhver tid
revideres af WADA’s eksekutivkomité efter rimelig samråd med de underskrivende parter og regeringer.
Medmindre andet fremgår af kodekset, træder internationale standarder og alle revisioner i kraft på den dato,
der er anført i den internationale standard eller revisionen.
Følgende WADA standarder inkluderes i disse antidopingregler ved henvisning:
a) Dopinglisten (World Anti-Doping Agency Prohibited List)
b) International standard for dispensation til behandlingsmæssig anvendelse (TUE) (World Anti-Doping
Agency International Standard for Therapeutic Use Exemptions), ikrafttrædelsesdato 1. januar 2009
c) International standard for prøvetagning (World Anti-Doping Agency International Standard for Testing),
ikrafttrædelsesdato 1. januar 2009
d) International standard for laboratorier (World Anti-Doping Agency International Standard for Laboratories),
ikrafttrædelsesdato 1. januar 2009
e) International standard for beskyttelse af personlige data (World Anti-Doping Agency International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information), ikrafttrædelsesdato 1. januar 2009
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Modeller for bedste praksis og retningslinjer
Modeller for bedste praksis og retningslinjer, der er baseret på kodekset, er og vil blive udviklet med henblik
på at skabe løsninger inden for forskellige antidopingområder. Modellerne anbefales af WADA og stilles til
rådighed for de underskrivende parter efter anmodning, men er ikke obligatoriske. Ud over at levere modeller
til antidopingdokumentation stiller WADA også uddannelsesassistance til rådighed for de underskrivende
parter.
De nationale antidopingregler
Disse nationale antidopingregler indeholder alle væsentlige bestemmelser fra det internationale kodeks for
antidoping (Artikel 1 (Definition af doping), artikel 2 (Overtrædelser af antidopingreglerne), artikel 3 (Bevis på
doping), artikel 9 (Automatisk diskvalifikation af individuelle resultater), artikel 10 (Sanktioner mod
enkeltpersoner), artikel
11 (Konsekvenser for hold), artikel 13 (Appel – dog undtaget 13.5), artikel 17 (Forældelsesfrist), artikel 24
(Ændring og fortolkning) samt alle definitioner fra kodekset.
Nærværende nationale antidopingregler er baseret på den danske oversættelse af kodekset samt relevante
internationale standarder. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nærværende regelsæt og den engelske
originaltekst til World Anti-Doping Code, har sidstnævnte forrang. Kommentarer til artikler i kodekset er
udeladt i disse danske antidopingregler, men inkluderes ved henvisning og skal anvendes til at fortolke
artiklerne i nærværende regler.
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INDLEDNING
Formålet med antidopingprogrammer er at bevare det egentligt værdifulde ved idrætten. Den egentlige værdi
omtales ofte som “idrættens ånd” – det er essensen i olympismen, og det er den ægte sportsånd. Idrættens
ånd er en hyldest til den menneskelige sjæl, krop og sind og kendetegnes af følgende værdier:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Etik, fair play og ærlighed
Sundhed
Fremragende præstationer
Karakter og uddannelse
Sjov og glæde
Teamwork
Engagement og indlevelse
Respekt for regler og love
Respekt for sig selv og andre deltagere
Mod
Fællesskab og solidaritet

Doping er grundlæggende i modstrid med idrættens ånd.
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Forord
Indledning
Antidopingreglernes gyldighed
Overtrædelse af antidopingreglerne
Bevis på doping
Dopinglisten
Prøvetagning
Resultathåndtering
Grønlands Idrætsforbunds Dopingnævn
Automatisk diskvalifikation (annullering) af individuelle resultater.
Sanktioner mod enkeltpersoner
Konsekvenser for hold.
Sanktioner mod specialforbund
Appeludvalg mv
Ændringer og fortolkning
Definitioner

Artikel 1 Antidopingreglernes gyldighed
1.1 jurisdiktion
Antidopingregler er idrætsregler ligesom de regler for idrætskonkurrencer, der regulerer de betingelser, under
hvilke idrætten udøves. Idrætsudøvere eller andre personer accepterer disse regler som betingelse for
deltagelse og er bundet af disse regler.
Disse antidopingregler gælder for Grønlands Idræts-Forbund, Grønlands Idræts-Forbunds
medlemsorganisationer (herefter ”specialforbund”), og alle personer der deltager i aktiviteter i form af
personens medlemskab, akkreditering eller deltagelse i enhver aktivitet under et nationalt specialforbund
under Grønlands Idræts-Forbund.
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I henhold til Love for Danmarks Idræts-Forbund, Kap 1 § 6 stk. 3 er GIFs aktivitetsmedlemmer (personer og
specialforbund) underkastet dopingkontrol.

1.2 Gyldighed for personer
1.2.1 Med de begrænsninger, der følger af artikel 1.1, gælder nærværende nationale antidopingregler for
alle personer der:
1.2.1.1 er medlemmer af foreninger under Grønlands Idræts-Forbunds specialforbund, uanset hvor de er
bosat eller opholder sig;
1.2.1.2 deltager i enhver egenskab i enhver aktivitet arrangeret, afholdt, samlet eller autoriseret af et
specialforbund under Grønlands Idræts-Forbund eller dets affilierede medlemmer, klubber, hold, foreninger
eller ligaer; og
1.2.1.2 deltager i enhver egenskab i enhver aktivitet arrangeret, afholdt, samlet eller autoriseret af en
arrangør af et nationalt idrætsarrangement eller en national liga der ikke har tilknytning til et nationalt
specialforbund.
1.2.2 Grønlands Idrætsforbund kan indgå aftale med institutioner, foreninger, selskaber mv. (herunder
motionscentre), hvorved disse forpligter sig til at lade deres brugere være omfattet af reglerne i dette
reglement.
1.2.3 Deltagere herunder mindreårige forventes at acceptere, underkaste sig og overholde disse
antidopingregler ved deres deltagelse i idræt.
1.2.4 Idrætsudøvere har ansvar for:
1.2.4.1 at have kendskab til og overholde disse antidopingregler;
1.2.4.2 at stille sig til rådighed for prøvetagning;
1.2.4.3 at være ansvarlig i antidopingsammenhæng for, hvad de indtager og anvender;
1.2.4.4 at oplyse lægefagligt personale om deres forpligtelse til ikke at anvende forbudte stoffer og
forbudte metoder og at være ansvarlige for at sikre, at ingen medicinsk behandling, som de
modtager, overtræder disse antidopingregler.
1.2.5 Idrætsudøveres støttepersonale har ansvar for:
1.2.5.1 At have kendskab til og overholde disse antidopingregler;
1.2.5.2 At samarbejde omkring testning af idrætsudøvere; og
1.2.5.3 At påvirke idrætsudøverens værdier og adfærd med henblik på at skabe en holdning mod doping.
1.2.6 Hvis en person findes skyldig i at have overtrådt antidopingreglerne skal konsekvenserne af disse
antidopingregler følges. En person der er sanktioneret under disse antidopingregler skal fortsat være
underlagt sanktionen gennem hele udelukkelsesperioden uanset status på personens medlemskab af et
nationalt specialforbund eller idrætsorganisation. Med mindre personen trækker sig tilbage fra eliteidræt i
udelukkelsesperioden, skal personen fortsat stille sig til rådighed for dopingkontrol.
Artikel 2 Overtrædelse af antidopingreglerne
Doping defineres som forekomsten af en eller flere overtrædelser af de antidopingregler, der er angivet i
artikel 2.1-2.8 i disse antidopingregler.
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Idrætsudøvere eller andre personer har ansvaret for at vide, hvad der udgør en overtrædelse af
antidopingreglerne og for at kende de forbudte stoffer og forbudte metoder, der er medtaget på Dopinglisten.
Følgende udgør en overtrædelse af antidopingreglerne:

2.1 Tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører i en prøve fra en
idrætsudøver.
2.1.1 Det er idrætsudøverens eget ansvar at sikre, at intet forbudt stof kommer ind i hans eller hendes krop.
Idrætsudøverne er ansvarlige for enhver form for forbudt stof eller dets metabolitter eller markører, der
konstateres i deres prøver. Det er derfor ikke nødvendigt at bevise forsæt, skyld, uagtsomhed eller bevidst
anvendelse fra idrætsudøverens side, før der kan konstateres en overtrædelse af antidopingreglerne i henhold
til artikel 2.1.
2.1.2 Tilstrækkeligt bevis på en overtrædelse af en antidopingregel i henhold til artikel 2.1 konstateres ved et
eller flere af følgende forhold: tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører i
idrætsudøverens A-prøve, hvor idrætsudøveren giver afkald på analyse af B-prøven, og B-prøven ikke
analyseres; eller hvor idrætsudøverens B-prøve analyseres, og analysen af idrætsudøverens B-prøve
bekræfter tilstedeværelsen af det forbudte stof eller dets metabolitter eller markører, der er konstateret i
idrætsudøverens A-prøve.
2.1.3 Med undtagelse af de stoffer, for hvilke Dopinglisten specifikt angiver en kvantitativ grænse, udgør
tilstedeværelse af enhver mængde forbudt stof eller dets metabolitter eller markører i en idrætsudøvers prøve
en overtrædelse af antidopingreglerne.
2.1.4 Som en undtagelse fra den generelle regel i artikel 2.1 kan Dopinglisten eller internationale standarder
opstille specielle kriterier for vurdering af et forbudt stof, der også kan produceres endogent.

2.2 En idrætsudøvers anvendelse eller forsøg på anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt
metode.
2.2.1 Det er idrætsudøverens eget ansvar at sikre, at intet forbudt stof kommer ind i hans eller hendes krop.
Det er derfor ikke nødvendigt at bevise forsæt, skyld, uagtsomhed eller bevidst anvendelse fra
idrætsudøverens side, før der kan konstateres en overtrædelse af antidopingreglerne pga. anvendelse af et
forbudt stof eller en forbudt metode.
2.2.2 Hvorvidt anvendelsen eller forsøget på anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode lykkes eller
ej, er uvæsentligt. Det er tilstrækkeligt, at det forbudte stof eller den forbudte metode blev anvendt eller
forsøgt anvendt, for at der er tale om en overtrædelse af antidopingreglerne.

2.3 Nægtelse af eller uden tvingende årsag at undlade at medvirke til prøvetagning, når man er
indkaldt i overensstemmelse med disse antidopingregler eller på anden måde unddrager sig at
afgive en prøve.
2.4 Snyd eller forsøg på snyd med alle dele af dopingkontrollen.
2.5 Besiddelse af forbudte stoffer og forbudte metoder:
2.5.1 Besiddelse forekommer, hvis en idrætsudøver under konkurrence er i besiddelse af en forbudt metode
eller et forbudt stof, eller hvis en idrætsudøver uden for konkurrence er i besiddelse af en forbudt metode
eller et forbudt stof, der er forbudt uden for konkurrence, medmindre idrætsudøveren kan bevise, at
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besiddelsen er dækket af en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) i henhold til artikel 4.4
(Behandlingsmæssig anvendelse (TUE)) eller en anden acceptabel årsag.
2.5.2 Besiddelse forekommer, hvis en idrætsudøvers støtteperson under konkurrence er i besiddelse af en
forbudt metode eller et forbudt stof, eller hvis en idrætsudøvers støtteperson uden for konkurrence er i
besiddelse af en forbudt metode eller et forbudt stof, der er forbudt uden for konkurrence i forbindelse med
en idrætsudøver, en konkurrence eller træning, medmindre idrætsudøverens støttepersoner kan bevise, at
besiddelsen er dækket af en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), som er bevilget til en
idrætsudøver i henhold til artikel 4.4 (Behandlingsmæssig anvendelse (TUE)) eller en anden acceptabel årsag.

2.6 Ulovlig handel eller forsøg på ulovlig handel med forbudte stoffer eller forbudte metoder.
2.7 Administration eller forsøg på administration af en
forbudt metode eller et forbudt stof til enhver idrætsudøver under konkurrence eller
administration eller forsøg på administration til enhver idrætsudøver uden for konkurrence af en
forbudt metode eller et forbudt stof, der er forbudt uden for konkurrence, eller medvirken til,
opmuntring af, støtte til, hjælp med, dækken over eller anden form for medvirken, der omfatter
en overtrædelse af eller forsøg på overtrædelse af antidopingreglerne.
Artikel 3 bevis på doping

3.1 Bevisbyrde og beviskrav
Grønlands Idræts-Forbunds dopingudvalg har ansvaret for at bevise, at en overtrædelse af antidopingreglerne
har fundet sted. Beviskravet er, at Grønlands Idræts-Forbunds dopingudvalg skal kunne påvise en
overtrædelse af antidopingreglerne på en måde, der tilfredsstiller Grønlands Idræts-Forbunds dopingnævn,
når beskyldningens alvor tages i betragtning. I alle sager skal beviskravet være højere end en rimelig
sandsynlighed for doping, men det kræves ikke, at enhver tvivl er fjernet.
3.2 Metoder til konstatering af fakta og antagelser
Fakta om overtrædelser af antidopingreglerne kan tilvejebringes ved hjælp af alle pålidelige midler, herunder
tilståelser. Følgende regler er gældende for bevis i dopingsager:
3.2.1 Laboratorier med WADA-akkreditering formodes at udføre analyser af prøver og overholde procedurer
for opbevaring i henhold til den internationale standard for laboratorier. Idrætsudøveren eller en anden
person kan imødegå denne formodning ved at bevise, at der er forekommet en afvigelse fra den
internationale standard for laboratorier, der med rimelighed kan have medført det positive analyseresultat.
Hvis idrætsudøveren eller en anden person imødegår den foregående formodning ved at bevise, at afvigelse
fra den internationale standard for laboratorier fandt sted, hvilket med rimelighed kan have medført det
positive analyseresultat, skal GIFs dopingudvalg bevise, at en sådan afgivelse ikke medførte den positive
analyseresult.
3.2.2 Afvigelser fra eventuelle andre internationale standarder eller andre antidopingregler eller politikker, der
ikke medførte et positivt analyseresultat, eller andre overtrædelser af antidopingreglerne gør ikke sådanne
resultater ugyldige. Hvis idrætsudøveren eller en anden person kan påvise, at der er sket afvigelser fra en
anden international standard eller en anden antidopingregel eller politik, der med rimelighed kan have
medført det positive analyseresultat, eller der er forekommet en anden overtrædelse af antidopingreglerne,
påhviler det GIFs dopingudvalg at påvise, at en sådan afvigelse ikke medførte det positive analyseresultat
eller udgør den konkrete baggrund for overtrædelsen af antidopingreglerne.
3.2.3 De fakta, der fastslås ved en retskendelse eller et fagligt disciplinærtribunal med kompetent jurisdiktion,
og som ikke er genstand for en verserende anke, er uigendriveligt bevis mod idrætsudøveren eller den anden
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person, som afgørelsen vedrørte, vedrørende sådanne fakta, medmindre idrætsudøveren eller den anden
person beviser, at afgørelsen stred imod principperne om naturlig retfærdighed.
3.2.4 Dopingnævnet kan i en høring vedrørende overtrædelse af antidopingreglerne drage en følgeslutning,
der går imod idrætsudøveren eller den anden person, der er anklaget for at have begået en overtrædelse af
antidopingreglerne, på basis af idrætsudøverens eller den anden persons afvisning, efter fremsættelse af en
anmodning i rimelig tid forud for høringen, om at møde ved høringen (enten personligt eller telefonisk efter
dopingudvalgets anvisning) og om at besvare spørgsmål fra dopingudvalget eller Anti Doping Danmark, der
nedlægger påstand om overtrædelse af antidopingreglerne.
Artikel 4 Dopinglisten
4.1 Offentliggørelse og revision af Dopinglisten.
4.1.1 Disse antidopingregler omfatter Dopinglisten som offentliggøres og revideres af WADA som beskrevet i
artikel 4.1 i kodekset. Doping udvalget gør den gældende Dopingliste tilgængelig for alle samarbejdspartnere.
4.1.2 Dopinglisten revideres af WADA med jævne mellemrum. Med mindre andet fremgår af Dopinglisten
og/eller en revision, træder Dopinglisten med ændringer i kraft i henhold til nærværende antidopingregler tre
måneder efter, at WADA har offentliggjort Dopinglisten og uden at GIF behøver foretage yderligere
foranstaltninger.

4.2 Forbudte stoffer og forbudte metoder opført på Dopinglisten.
4.2.1 Forbudte stoffer og forbudte metoder.
Dopinglisten identificerer de forbudte stoffer og forbudte metoder, der til enhver tid karakteriseres som
doping (både under konkurrence og uden for konkurrence), samt de stoffer og metoder, der udelukkende er
forbudte under konkurrence.

4.3 Dispensation for behandlingsmæssig anvendelse
(TUE).(eks. Idrætsudøvere der har fået stillet en diagnose, der gør at han/hun skal behandles
med medicin, som indeholder stoffer på Dopinglisten skal følge disse regler.)
(TUE er det der tidligere blev benævnt "Medical Certificate", i dag benyttse betegnelsen TUE
(Therapeutic Use Exemption))
Disse regler omfatter de internationale regler i den obligatoriske internationale WADA standard for
dispensation til behandlingsmæssig anvendelse (TUE) og alle idrætsudøvere, deltagere og nationale
specialforbund er påtvunget at acceptere og underkaste sig alle ændringer heri.
4.3.1 Idrætsudøvere omfattet af disse antidopingregler, med en dokumenteret medicinsk tilstand, der kræver
anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode, skal ansøge om dispensation for behandlingsmæssig
anvendelse (TUE) hos Anti Doping Danmark eller et internationalt forbund i overensstemmelse med gældende
regler.
4.3.2 Anti Doping Danmark skal til enhver tid have procedurer og retningslinjer for ansøgning om
dispensation til behandlingsmæssig anvendelse (TUE) og for behandling af sådanne ansøgninger. Disse findes
på www.antidoping.dk.
4.3.3 Tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører (artikel 2.1), anvendelse eller
forsøg på anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode (artikel 2.2), besiddelse af forbudte stoffer og
forbudte metoder (artikel 2.6) eller administration eller forsøg på administration af et forbudt stof eller en
forbudt metode (artikel 2.8) i overensstemmelse med bestemmelserne i en gældende dispensation for
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behandlingsmæssig anvendelse (TUE) udstedt i henhold til den internationale standard for dispensationer til
behandlingsmæssig anvendelse(TUE) anses ikke for en overtrædelse af antidopingreglerne.
Artikel 5 Prøvetagning
Prøvetagning ved idrætsarrangementer
Ved internationale idrætsarrangementer skal prøvetagning iværksættes og ledes af den internationale
organisation der har ansvaret for idrætsarrangementet. Såfremt den internationale organisation beslutter
ikke at gennemføre prøvetagning ved et sådant idrætsarrangement, kan GIF i samarbejde med og med
godkendelse fra den internationale organisation initiere og gennemføre prøvetagning. Ved nationale
idrætsarrangementer skal prøvetagning iværksættes og ledes af GIF.
GIF skal identificere en national prioriteret testgruppe (se definitionen: prioriteret testgruppe) af
idrætsudøvere, der skal overholde samtlige krav til whereabouts i overensstemmelse med den internationale
standard for prøvetagning.
Den nationale prioriterede testgruppe kan udtages blandt idrætsudøvere, der opholder sig i Grønland, danske
statsborgere, indbyggere, licenshavere eller medlemmer af et dansk og grønlandsk specialforbund.
GIF skal offentliggøre kriterierne for udtagelse til den nationale prioriterede testgruppe såvel som en liste over
de idrætsudøvere der opfylder kriterierne for en given periode. GIF skal løbende revidere og opdatere
kriterierne for udtagelse til den nationale prioriterede testgruppe og ændre gruppens sammensætning om
nødvendigt. Hvert nationalt specialforbund skal på anmodning assistere GIF med udvælgelse til og
vedligehold af GIFs prioriterede testgruppe.

5.1 Opholdsinformation (whereabouts)
5.1.1 GIF skal meddele hver enkelt idrætsudøver om hans/hendes udtagelse til prioriteret testgruppe og
orientere den pågældende idrætsudøver om hans/hendes forpligtelser i henhold til disse antidopingregler. Alle
idrætsudøvere i den prioriterede testgruppe skal indberette opholdsinformationer (whereabouts) til GIF i
henhold til den internationale standard for prøvetagning og dopingudvalgets retningslinjer herfor.
Opholdsinformationer skal indeholde oplysning om hvor idrætsudøveren opholder sig, træner og/eller
konkurrerer for hver dag i kvartalet samt udøver andre regelmæssige aktiviteter. Idrætsudøveren skal
opdatere denne information efter behov, således at oplysningerne til enhver tid er korrekte og tilstrækkelige.
5.1.2 I tillæg hertil skal visse idrætsudøver også angive en
60 minutters træffetid (garantitid) for hver dag i kvartalet, hvor idrætsudøveren skal være tilgængelig og til
rådighed for prøvetagning på det angivne sted i det angivne tidsrum. Dette begrænser dog ikke muligheden
for at foretage prøvetagning på idrætsudøveren på ethvert givent tidspunkt og sted udenfor de 60 minutters
træffetid.
5.1.3 Undladelse af enhver idrætsudøver, der er udtaget til GIFs prioriterede testgruppe, af at indberette de
påkrævede opholdsinformationer eller indberetning af mangelfulde oplysninger, vil blive betragtet som en
overtrædelse af antidopingreglerne i henhold til artikel 2.4, såfremt artikel 11.5.3 i den internationale
standard for prøvetagning er opfyldt.
5.1.4 GIF skal herefter vurdere omstændighederne beskrevet i rapporten og beslutte om idrætsudøverens
manglende tilstedeværelse udgør et mislykket forsøg på dopingkontrol (missed test). 3 mislykkede forsøg på
dopingkontrol vil blive betragtet som en overtrædelse af antidopingreglerne i henhold til artikel 2.4, såfremt
artikel 11.5.3 i den internationale standard for prøvetagning er opfyldt. Idrætsudøveren skal have skriftlig
besked om hvert mislykket forsøg på dopingkontrol (missed test).

5.2 Udvælgelse af idrætsudøvere til prøvetagning
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GIF skal udvælge idrætsudøvere til prøvetagning i overensstemmelse med den gældende internationale
standard for prøvetagning. Al prøvetagning uden for konkurrence skal foretages uden varsel undtagen i
særlige tilfælde og GIF vil prioritere målrettet prøvetagning.
5.2.1 GIF skal gennemføre prøvetagning på mindreårige idrætsudøvere i overensstemmelse med den
internationale standard for prøvetagning.
Artikel 6 Resultathåndtering
6.1 Laboratorieresultater og rapporter om eventuelle nægtelser eller undladelse af
prøveafgivelse
6.1.1 GIF modtager alle analyseresultater fra laboratoriet.
6.1.2 GIF modtager alle rapporter om dopingkontrol med indikationer om eventuel nægtelse eller undladelse
af prøveafgivelse i henhold til artikel 2.3 fra den ansvarlige dopingkontrollant sammen med anden
dokumentation fra prøvetagningen.

6.2 Negative analyseresultater
6.2.1 GIF skal på baggrund af doping kontrolformularen identificere idrætsudøveren som har afgivet en prøve
med negativt analyseresultat.
6.2.2 GIF kan meddele negative analyseresultater til idrætsudøveren, idrætsudøverens repræsentant, eller
anden relevant part hvis påkrævet. GIF bevarer retten til at foretage yderligere analyse på prøverne så længe
disse opbevares sikkert.
6.2.3 Al dokumentation fra prøvetagningen skal opbevares af både GIF og Anti Doping Danmark i minimum 8
år sammen med meddelelsen om det negative analyseresultat.

6.3 Foreløbig høring og midlertidig udelukkelse
6.3.1 Obligatorisk midlertidig udelukkelse efter positivt analyseresultat i A-prøven.
Når dopingudvalget modtager et positivt analyseresultat fra Anti Doping Danmark for en A-prøve for et
forbudt stof, bortset fra et specificeret stof, pålægger dopingudvalget idrætsudøveren en midlertidig
udelukkelse straks efter den undersøgelse og underretning, der er beskrevet i artikel 7.3.1 og 7.3.4
Den midlertidige udelukkelse regnes fra det tidspunkt, idrætsudøveren har modtaget meddelelse herom.
Meddelelse om midlertidig udelukkelse sker ved anbefalet brev eller kurerpost. Idrætsudøverens forening og
specialforbund underrettes ved almindeligt brev.
Idrætsudøveren har:
(a) mulighed for en foreløbig høring, enten før den midlertidige udelukkelse træder i kraft eller kort tid
derefter, eller
(b) mulighed for at fremskynde høringen i overensstemmelse med artikel 8 (Høring i dopingnævnet) kort tid
efter, at den midlertidige udelukkelse træder i kraft.
6.3.2. Mulighed for en midlertidig udelukkelse på baggrund af en A-prøves positive analyseresultat i
forbindelse med specificerede stoffer eller en anden overtrædelse af en antidoping regel.
Dopingudvalget kan pålægge midlertidige udelukkelser for andre overtrædelser af antidopingreglerne end
positive analyseresultater, eller efter den undersøgelse og underretning, der er beskrevet i artikel 7.1 og 7.2
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for specificerede stoffer, men forud for analysen af idrætsudøverens B-prøve eller den endelige høring som
beskrevet i artikel 8 (Høring i dopingnævnet).
Den midlertidige udelukkelse regnes fra det tidspunkt, idrætsudøveren har modtaget meddelelse herom.
Meddelelse om midlertidig udelukkelse sker ved anbefalet brev eller kurerpost. Idrætsudøverens forening og
specialforbund underrettes ved almindeligt brev.
Idrætsudøveren eller en anden person har i så tilfælde:
(a) mulighed for en foreløbig høring, enten før den midlertidige udelukkelse træder i kraft eller kort tid
derefter, eller
(b) mulighed for at fremskynde høringen i overensstemmelse med artikel 8 (Høring i dopingnæv- net) kort tid
efter, at den midlertidige udelukkelse træ- der i kraft.
Hvis en midlertidig udelukkelse pålægges på baggrund af en A-prøves positive analyseresultat, og en
efterfølgende analyse af en B-prøve (efter anmodning fra idrætsudøveren eller GIF) ikke bekræfter resultatet
af A-prøven, underkastes idrætsudøveren ikke yderligere midlertidig udelukkelse på grund af overtrædelse af
artikel 2.1 (Tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører). I tilfælde hvor
idrætsudøveren (eller idrætsudøverens hold, alt efter hvad der fremgår af det relevante internationale
forbunds regler) er blevet fjernet fra en konkurrence på baggrund af en overtrædelse af artikel 2.1, og den
efterfølgende analyse af B-prøven ikke bekræfter resultatet af A-prøven, kan idrætsudøveren eller holdet
fortsat deltage i konkurrencen, hvis det stadig er muligt for idrætsudøveren eller holdet at deltage uden på
anden måde at påvirke konkurrencen.
Artikel 7 Grønlands Idrætsforbunds Dopingnævn.
7.1 Høring i dopingnævnet
Sager om overtrædelse af dette regulativ, bortset fra sager om en medlemsorganisations overtrædelse,
afgøres af dopingnævnet, der er nedsat af Grønlands Idrætsforbunds bestyrelse.
Nævnet består af tre medlemmer og vælger selv sin formand.
Til vedtagelse af gyldige beslutninger kræves, at mindst to af nævnets faste medlemmer er til stede. I
tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Sager for dopingnævnet indbringes af Grønlands Idræts-Forbunds bestyrelse.
Alle sager til dopingnævnet ekspederes gennem Grønlands Idræts-Forbunds sekretariat.
En part i en sag ved dopingnævnet har ret til at lade sig repræsentere af en anden person efter eget valg.
Dopingnævnet kan beskikke en advokat for den part, sagen vedrører. Nævnet fastsætter vederlaget til
advokaten.

7.2. Sagsbehandling i dopingnævnet
Behandlingen af en sag sker mundtligt. Formanden kan dog bestemme, at sagen behandles skriftligt, såfremt
ingen af parterne protesterer herimod. Formanden kan bestemme, at spørgsmål om midlertidig udelukkelse
og formalitetsspørgsmål behandles skriftligt. Hvis der ikke afholdes en høring, skal dopingnævnet fremsende
en begrundet afgørelse, der forklarer de forholdsregler, der er taget, til de personer, der er beskrevet i artikel
13.2.3.
Hver part har ret til at fremlægge bevismateriale, herunder retten til at indkalde og afhøre vidner.
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Dopingnævnet kan give en person ret til tolkebistand under høringen. I så fald udpeger dopingnævnet tolken
og fastlægger, hvem der skal betale for tolkningen
Den mundtlige behandling af en sag er offentlig. Der må ikke fotograferes, filmes eller ske optagelse på
lydbånd af forhandlingerne. Når særlige omstændigheder taler derfor, herunder hensynet til sagens oplysning
eller til, at en part ikke udsættes for unødig krænkelse, kan der ske dørlukning.
Dopingnævnets kendelse skal være skriftlig, dateret og underskrevet og skal anføre grundlaget for den
afsagte kendelse, herunder eventuelle formildende eller skærpende omstændigheder.

7.3 Rådgivning
Til enhver sags behandling i dopingnævnet indbydes som rådgiver yderligere en repræsentant, som udpeges
af den medlemsorganisation, hvorunder den pågældende sag hører. Denne repræsentant har ikke stemmeret.
Dopingnævnet kan indkalde udtalelser vedrørende den enkelte sag fra sagkyndige organer og institutioner.
Dopingnævnet kan beskikke en advokat for den part, sagen vedrører. Nævnet fastsætter vederlaget til
advokaten.
Behandlingen af en sag sker mundtligt. Formanden kan dog bestemme, at spørgsmål om suspension og
formalitetsspørgsmål behandles skriftligt.
Dopingnævnet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Artikel 8 Automatisk diskvalifikation (annullering) af individuelle resultater.
Overtrædelse af en antidopingregel i en individuel sport
Overtrædelse af en antidopingregel i en individuel sport, konstateret i en prøve taget under konkurrence,
fører automatisk til diskvalifikation (annullering) af det individuelle resultat, der er opnået i den pågældende
konkurrence, med de deraf følgende konsekvenser, herunder fratagelse af eventuelle medaljer, point og
præmier.
Artikel 9 Sanktioner mod enkeltpersoner
9.1 Diskvalifikation (annullering) af resultater fra idrætsarrangementer, hvor en antidopingregel
er overtrådt.
9.1.1 Hvis en antidopingregel overtrædes under eller i forbindelse med et idrætsarrangement, kan det, hvis
den organisation, der er ansvarlig for idrætsarrangementet, beslutter det, føre til, at alle idrætsudøverens
individuelle resultater, som er opnået ved det pågældende idrætsarrangement diskvalificeres (annulleres)
med alle deraf følgende konsekvenser, herunder fratagelse af alle medaljer, point og præmier, undtagen i
tilfælde der er dækket af artikel 10.1.2.
9.1.2 Hvis idrætsudøveren kan bevise, at der ikke foreligger egen skyld eller uagtsomhed ved overtrædelsen,
diskvalificeres (annulleres) idrætsudøverens individuelle resultater i andre konkurrencer ikke, medmindre
idrætsudøverens resultater i andre konkurrencer end den, hvor overtrædelsen af antidopingreglen finder sted,
formentlig er påvirket af idrætsudøverens overtrædelse af en antidopingregel.

9.2 Udelukkelse på grund af tilstedeværelse, anvendelse eller forsøg på anvendelse eller
besiddelse af forbudte stoffer og forbudte metoder.
Den udelukkelsesperiode, der pålægges for en overtrædelse af artikel 2.1 (Tilstedeværelse af et forbudt stof
eller dets metabolitter eller markører), artikel 2.2 (Anvendelse eller forsøg på anvendelse af et forbudt stof
eller en forbudt metode) eller artikel 2.6 (Besiddelse af forbudte stoffer og forbudte metoder) er som
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følgende, medmindre betingelserne for bortfald eller nedsættelse af udelukkelsesperioden i henhold til artikel
10.4 og 10.5 eller betingelserne for at forlænge udelukkelsesperioden i henhold til artikel 10.6 er opfyldt:
Første overtrædelse: 2 (to) års udelukkelse.

9.3 Udelukkelse på grund af andre overtrædelser af antidopingreglerne.
Andre overtrædelser af antidopingreglerne end dem, der er anført i artikel 10.2, medfører udelukkelse i
følgende perioder:
9.3.1 Overtrædelse af artikel 2.3 (Nægte eller undlade at medvirke til afgivelse af en prøve) eller artikel 2.5
(Snyd eller forsøg på snyd med alle dele af dopingkontrollen) straffes med udelukkelse i 2 (to) år, medmindre
betingelserne i artikel 10.5, eller betingelserne i artikel 10.6 er opfyldt.
9.3.2 Overtrædelse af artikel 2.7 (Ulovlig handel eller forsøg på ulovlig handel) eller 2.8 (Administration eller
forsøg på administration) straffes med udelukkelse i mindst 4 (fire) år og op til udelukkelse for livstid,
medmindre de betingelser, der er anført i artikel 10.5, er opfyldt. En mindreårigs overtrædelse af en
antidopingregel betragtes som en særlig alvorlig overtrædelse, og hvis den foretages af en idrætsudøvers
støtteperson og omfatter andre end de specificerede stoffer,

9.8 Diskvalifikation (annullering) af resultater i konkurrencer efter prøvetagning eller
overtrædelse af en antidopingregel.
Ud over automatisk diskvalifikation (annullering) af resultaterne i den konkurrence, hvori der er fundet en
positiv prøve i henhold til artikel 9 (Automatisk diskvalifikation (annullering) af individuelle resultater), skal alle
andre konkurrenceresultater, der er opnået fra den dato, hvor der er taget en positiv prøve (uanset om dette
sker under konkurrence eller uden for konkurrence), eller hvor en antidopingregel er overtrådt, indtil en
midlertidig udelukkelse eller udelukkelse træder i kraft, annulleres med fratagelse af medaljer, point og
præmier til følge, medmindre andet bestemmes af retfærdighedshensyn.
9.8.1 Som betingelse for at opnå ny kvalifikation efter at det er påvist, at idrætsudøveren har begået en
overtrædelse af antidopingreglerne, skal idrætsudøveren først tilbagebetale alle pengepræmier, der fortabes i
henhold til denne artikel.
9.8.2 Fordeling af mistede pengepræmier.
Medmindre det internationale forbund foreskriver, at mistede pengepræmier skal tildeles andre
idrætsudøvere, skal pengene først anvendes til at refundere prøvetagningsudgifterne for den
antidopingorganisation, der tog de nødvendige skridt til at indkassere pengepræmien, og derefter til at
refundere udgifterne for den antidopingorganisation, der udførte håndteringen af resultaterne i sagen,
således at et eventuelt overskydende beløb tildeles i henhold til det internationale forbunds regler.

9.10 Status under udelukkelse.
9.10.1 Forbud mod deltagelse i konkurrencer under udelukkelsen.
9.10.2 En idrætsudøver eller en anden person, der pålægges en udelukkelse på mere end fire år, kan efter de
fire års udelukkelse deltage i lokale idrætsarrangementer inden for andre idrætsgrene end den, i hvilken
idrætsudøveren eller den anden person begik overtrædelsen af antidopingreglerne, men kun så længe det
lokale idrætsarrangement ikke er på et niveau, der ellers kunne kvalificere en sådan idrætsudøver eller anden
person direkte eller indirekte til at konkurrere i (eller samle point til) et nationalt mesterskab eller et
internationalt idrætsarrangement.
En idrætsudøver eller en anden person, der er pålagt en udelukkelse, er fortsat forpligtet til at lade sig teste.
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9.10.3 Overtrædelse af forbuddet mod deltagelse under udelukkelse.
Hvis en idrætsudøver eller en anden person, der er erklæret udelukket, overtræder forbuddet mod deltagelse
under udelukkelsen som beskrevet i artikel 10.10.1, diskvalificeres (annulleres) resultaterne af en sådan
deltagelse, og den oprindelige udelukkelsesperiode starter forfra fra datoen for overtrædelsen. Den nye
udelukkelsesperiode kan reduceres i henhold til artikel
10.5.2, hvis idrætsudøveren eller en anden person påviser, at han eller hun ikke bærer nogen væsentlig skyld
eller uagtsomhed for overtrædelsen af forbuddet mod deltagelse. Om en idrætsudøver eller anden person har
overtrådt forbuddet mod deltagelse, og om en reduktion i henhold til artikel 10.5.2 er relevant, afgøres af
dopingnævnet, hvis resultathåndtering førte til pålæggelse af den første udelukkelsesperiode.
9.10.4 Tilbageholdelse af økonomisk støtte under udelukkelse.
I forbindelse med en overtrædelse af antidopingreglerne, der ikke involverer en reduceret sanktion for
specificerede stoffer som beskrevet i artikel 10.4, vil sportsrelateret økonomisk støtte eller andre
sportsrelaterede fordele, som en sådan person modtager, blive tilbageholdt af de underskrivende parter,
underskrivende parters specialforbund og regeringer.
Artikel 10 Konsekvenser for hold.
10.1 Prøvetagning inden for holdsport.
Såfremt mere end én holddeltager i en holdsport er underrettet om en mulig overtrædelse af en
antidopingregel i henhold til artikel 7 i forbindelse med et idrætsarrangement, skal organet med ansvar for
idrætsarrangementet gennemføre relevant, målrettet prøvetagning af holdet i arrangementsperioden.

10.2 Konsekvenser for holdsport.
Hvis mere end to holddeltagere i en holdsport findes skyldige i at have overtrådt antidopingreglerne i
arrangementsperioden, kan idrætsarrangementets organiserende organ idømme holdet en relevant sanktion
(f.eks. tab af point, diskvalificering fra en konkurrence eller et idrætsarrangement eller en anden sanktion) ud
over eventuelle konsekvenser, der pålægges den enkelte idrætsudøver, der begår overtrædelsen af
antidopingreglerne.

10.3 organet med ansvar for idrætsarrangementet kan fastlægge strengere konsekvenser for
holdsport.
Organet med ansvar for et idrætsarrangement kan vælge at fastlægge regler for idrætsarrangementet, der
pålægger konsekvenser for holdsport, der er strengere end de sanktioner, der er anført i artikel 11.2, for
idrætsarrangementet.
Artikel 11 Sanktioner mod specialforbund
Specialforbund, foreninger, idrætsudøvere, ledere, trænere m.v. skal yde GIF og dopingudvalget enhver
hjælp, disse måtte finde påkrævet for gennemførelse af dopingkontrol og opklaring af forhold om
overtrædelse af gældende regler, og skal efterleve dopingudvalgets beslutninger om midlertidig udelukkelse
og dopingnævnets kendelser.
Foreninger, idrætsudøvere, ledere, trænere m.v., der overtræder disse regler, kan straffes på samme måde
som en aktivitetsudøver, der findes skyldig i overtrædelse af antidopingreglerne.
Anerkendelse af afgørelser under disse antidopingregler
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I henhold til appelretten i artikel 13 skal dopingudvalget, dopingnævnet, alle nationale specialforbund og
personer underlagt disse regler respektere og acceptere afgørelser vedrørende prøvetagning, dispensationer
til behandlingsmæssig anvendelse (TUE) og høringsresultater eller andre afgørelser truffet af en enhver
underskrivende part i overensstemmelse med det internationale kodeks for antidoping indenfor den
underskrivende parts jurisdiktion. Alle involverede organisationer skal tage de nødvendige foranstaltninger for
at sikre at sådanne resultater bliver effektueret.
En sag mod en idrætsudøver eller anden person for overtrædelse af en antidopingregel, der er omfattet af
disse antidopingregler, skal indledes inden 8 (otte) år efter den dato, hvor overtrædelsen påstås at være
begået.
Artikel 12 Appeludvalg mv
12.1 Appeludvalg
12.1.1 Dopingnævnets kendelse, hvoraf et eksemplar sendes til Grønlands Idrætsforbunds sekretariat, kan af
indklagede, pågældende medlemsorganisation eller Grønlands Idræts-Forbund indbringes for bestyrelsen
inden fire uger efter modtagelse af afgørelsen. Grønlands Idræts-Forbund anmoder i tilfælde af appel
Landsdommeren i Grønland om at medvirke til konstituering af appeludvalget.
12.1.2 Medlemsorganisationen er selv ansvarlig for at give meddelelses om dopingnævnets kendelse til sin
internationale organisation, i henhold til dennes eventuelle regler herom.
12.1.3 Såfremt sigtelse rejses mod en grønlandsk aktivitetsudøver i forbindelse med dopingkontrol,
gennemført af en anden kompetent instans i eller uden for Grønland, skal den pågældende
medlemsorganisation straks fremsende alle sagens dokumenter til bestyrelsen.
12.1.4 Bestyrelsen kan inden tre uger efter modtagelse af alle sagens dokumenter indbringe sagen for
dopingnævnet med henblik på pådømmelse efter dette regulativ.
12.1.5 Det er ikke tilladt medlemsorganisationerne selv at træffe afgørelse i dopingsager.
Artikel 13 Ændringer og fortolkning
13.1 Ændringer
13.1.1 GIF er ansvarlige for at overvåge og varetage udvikling og forbedring af disse regler, herunder
implementering af enhver ændring af det internationale kodeks for antidoping.
13.1.2 Ændringer til disse regler skal for at være gyldige, være godkendt af bestyrelserne for GIF.

13.2 Fortolkning
13.2.1 Overskrifter anvendt i disse regler er kun vejledende og skal ikke anses som substantielle og kan ikke
påvirke indholdet af den tekst, de refererer til.
13.2.3 Disse regler er tiltrådt under det internationale kodeks for antidoping og skal fortolkes på en måde, der
er konsistent med de tilsvarende regler i det internationale kodeks for antidoping. Kommentarerne til de
forskellige artikler i kodekset skal bruges som reference, hvor det er passende, for at understøtte forståelse
og fortolkning af disse regler.
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Disse antidopingregler er underlagt Grønlandsk lovgivning.
Definitioner
ADAMS: AntiDoping Administration and Management System er et webbaseret databasestyringsværktøj til
indføring, opbevaring, deling og indberetning af data, der har til formål at hjælpe interessenter og WADA med
deres antidopingaktiviteter sammen med databeskyttelseslovgivningen.
Antidopingorganisation: En underskrivende part, der er ansvarlig for indførelse af regler til igangsættelse,
implementering eller håndhævelse af en hvilken som helst del af processen i forbindelse med en
dopingkontrol. Dette omfatter bl.a. Den Internationale Olympiske Komité, Den Internationale Paralympiske
Komité, andre organisationer for større idrætsarrangementer, der foretager prøvetagning ved sådanne
idrætsarrangementer, WADA, internationale forbund og nationale antidopingorganisationer.
Anvendelse: Udnyttelse, brug, nedsvælgelse, indsprøjtning eller indtagelse af ethvert forbudt stof eller
anvendelse af enhver forbudt metode på enhver tænkelig måde.
Appeludlvaget: Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg er et uvildigt og uafhængigt nævn valgt direkte af
Danmarks Idræts-Forbunds repræsentantskab. Reglerne for appeludvalgets valg, sammensætning og opgaver
følger af Danmarks Idræts-Forbunds love § 23-25.
Atypiske resultater: En rapport fra et laboratorium eller en anden WADA-godkendt enhed, der kræver
yderligere undersøgelse i henhold til den internationale standard for laboratorier eller tilhørende tekniske
dokumenter, forud for konstatering af et positivt analyseresultat.
Besiddelse: Konkret, fysisk besiddelse eller formodet besiddelse (kun hvis personen som den eneste har
kontrol over det forbudte stof eller den forbudte metode eller har kontrol over de lokaler, hvori der forefindes
et forbudt stof eller en forbudt metode); i det tilfælde at personen ikke som den eneste har kontrol over det
forbudte stof eller den forbudte metode eller ikke har kontrol over de lokaler, hvori der forefindes et forbudt
stof eller en forbudt metode, er der kun tale om formodet besiddelse, hvis personen havde kendskab til
tilstedeværelsen af det forbudte stof eller tilstedeværelsen af den forbudte metode og havde i sinde at udøve
kontrol derover eller dermed. Der foreligger ikke overtrædelse af en antidopingregel, hvis overtrædelsen
udelukkende beror på besiddelse, for så vidt at personen, før denne har modtaget meddelelse om, at
vedkommende har overtrådt en antidopingregel, har truffet konkrete forholdsregler, der fastslår, at
vedkommende aldrig har haft til hensigt at være i besiddelse heraf og har givet afkald på besiddelsen ved
udtrykkeligt at erklære dette over for en antidopingorganisation. Uanset eventuelle modstridende oplysninger
i denne definition gælder det, at køb (herunder køb ved brug af elektroniske eller andre metoder) af et
forbudt stof eller en forbudt metode udgør besiddelse fra den købende persons side.
I henhold til denne definition vil steroider, der findes i en idrætsudøvers bil, udgøre en overtrædelse,
medmindre idrætsudøveren påviser, at en anden har brugt bilen; i så fald skal antidopingorganisationen
påvise, at idrætsudøveren, selvom denne ikke som den eneste havde kontrol med bilen, havde kendskab til
steroiderne og havde til hensigt at have kontrol med steroiderne. Tilsvarende gælder det, at hvis der findes
steroider i et medicinskab i hjemmet, der er under en idrætsudøvers og dennes ægtefælles fælles kontrol,
skal antidopingorganisationen påvise, at idrætsudøveren vidste, at steroiderne befandt sig i skabet, og at
idrætsudøveren havde til hensigt at udøve kontrol over steroiderne.
CAS: Voldgiftsretten for idræt (The Court of Arbitration for Sport).
Deltager: Enhver idrætsudøver eller støtteperson.
Diskvalifikation: Se Konsekvenser af overtrædelser af antidopingregler i det foregående.
Dopingkontrol: Det forløb, der omfatter testplanlægning til og med en endelig håndtering af en eventuel
appel, herunder alle trin og processer undervejs, f.eks. fremskaffelse af oplysninger om opholdssted
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(”whereabouts”), indsamling og håndtering af prøver, laboratorieanalyser, dispensationer for
behandlingsmæssig anvendelse (TUE), håndtering af resultater og høringer.
Dopingkontrol uden varsel: En dopingkontrol, der gennemføres uden forudgående varsel til idrætsudøveren,
og hvor idrætsudøveren er under konstant opsyn fra det tidspunkt, hvor idrætsudøveren indkaldes til kontrol,
og til det tidspunkt, hvor prøven er afgivet.
Dopingnævnet: Dopingnævnet er et uvildigt og uafhængigt nævn valgt direkte af GIFs repræsentantskab.
Reglerne for dopingnævnets valg, sammensætning og opgaver følger af Danmarks Idræts-Forbunds love §
27.
Dopingudvalget: Dopingudvalget er et uvildigt og uafhængigt udvalg valgt direkte på GIFs repræsentantskab.
Forbudt liste (Dopinglisten): Liste over forbudte stoffer og forbudte metoder.
Forbudt metode: Enhver metode, der er anført på Dopinglisten.
Forbudt stof: Ethvert stof, der er anført på Dopinglisten.
Foreløbig høring: For så vidt angår artikel 7.5, en fremskyndet, kortvarig høring, der finder sted før en høring,
som afholdes i henhold til artikel 8 (Ret til upartisk høring), hvor idrætsudøveren tilsiges til at møde og har
mulighed for at fremlægge sin sag enten skriftligt eller mundtligt.
Forsøg: Enhver forsætlig handling, der udgør en væsentlig del af en række handlinger, som vil føre til
overtrædelse af en antidopingregel. Der foreligger dog ikke overtrædelse af en antidopingregel, hvis
overtrædelsen udelukkende beror på et forsøg på overtrædelse, for så vidt personen træder frivilligt tilbage
fra forsøget, før det opdages af en tredjepart, der ikke er involveret i det pågældende forsøg.
Holdsport: En idrætsgren, hvor udskiftning af spillere er tilladt under en konkurrence.
Idrætsarrangement: En række enkeltstående konkurrencer, der afholdes på samme tid i regi af et overordnet
organ (f.eks. de olympiske lege, FINA’s verdensmesterskab i svømning eller de panamerikanske lege).
Idrætsudøver: Enhver person, der deltager i idræt på internationalt plan (som defineret af det internationale
forbund), på nationalt plan (som defineret af den nationale antidopingorganisation, herunder men ikke
begrænset til personerne i dennes prioriterede testgruppe), samt enhver anden idrætsudøver, som i øvrigt er
underkastet jurisdiktionen hos enhver underskrivende part eller anden idrætsorganisation, der har accepteret
dette kodeks. Alle bestemmelser i kodekset, herunder bl.a. kontrol og dispensationer pga.
behandlingsmæssig anvendelse (TUE), skal anvendes på deltagere på internationalt og nationalt plan. Nogle
nationale antidopingorganisationer kan vælge at teste og anvende antidopingregler på idrætsudøvere på
fritidsniveau eller seniorniveau, der ikke er nuværende eller potentielle idrætsudøvere på nationalt plan. Det
kræves imidlertid ikke, at nationale antidopingorganisationer anvender alle aspekter af kodekset på sådanne
personer. Der kan etableres specifikke nationale regler for dopingkontrol for idrætsudøvere på ikkeinternationalt plan eller ikke-nationalt plan, uden at dette er i modstrid med kodekset. Således kan et land
vælge at teste idrætsudøvere på motionistniveau, men ikke kræve dispensation for behandlingsmæssig
anvendelse (TUE) eller oplysninger om opholdssted (”whereabouts”). På samme måde kan en organisation for
en større idrætsarrangement, der afholder et idrætsarrangement udelukkende for deltagere på seniorniveau,
vælge at teste deltagerne, men ikke kræve dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) på
forhånd eller oplysninger om opholdssted (”whereabouts”). Med hensyn til Artikel 2.8 (Administration eller
forsøg på administration) og med hensyn til antidopingoplysninger og uddannelse er enhver person, der
deltager i idræt under enhver underskrivende part, regering eller anden idrætsorganisation, der har
accepteret dette kodeks, en idrætsudøver.
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[Kommentar: Denne definition gør det klart, at alle idrætsudøvere på internationalt og nationalt niveau er
underlagt kodeksets antidopingregler, med de præcise definitioner af idræt på internationalt og nationalt
plan, der skal opstilles i antidopingreglerne for henholdsvis de internationale forbund og de nationale
antidopingorganisationer. På nationalt plan gælder de antidopingregler, der er vedtaget i henhold til
kodekset, som minimum for alle personer på landshold og alle personer, der har kvalificeret sig til at deltage i
et nationalt mesterskab inden for en hvilken som helst idrætsgren. Det betyder imidlertid ikke, at alle sådanne
idrætsudøvere skal medtages i en national antidopingorganisations prioriterede testgruppe. Definitionen
tillader også hver enkelt nationale antidopingorganisation, hvis denne vælger dette, at udvide sit
antidopingprogram ud over idrætsudøvere på nationalt plan til også at omfatte deltagere i konkurrencer på et
lavere niveau. Deltagere i konkurrencer på alle planer skal nyde godt af antidopingoplysninger og uddannelse].
Idrætsudøver på internationalt plan: Idrætsudøvere, der er udpeget af et eller flere internationale forbund
som tilhørende den prioriterede testgruppe for et internationalt forbund.
Idrætsudøvernes støttepersoner: Alle instruktører, trænere, managere, agenter, teammedarbejdere, officials,
læger, paramedicinske medarbejdere, forældre samt alle andre personer, der arbejder sammen med,
behandler eller hjælper en idrætsudøver, som deltager i eller forbereder sig til en konkurrence.
Individuel sport: Enhver idrætsgren, der ikke er en holdsport.
Internationalt idrætsarrangement: Et idrætsarrangement, hvor Den Internationale Olympiske Komité, Den
Internationale Paralympiske Komité, et internationalt forbund, en organisation for en større
idrætsarrangement eller en anden international idrætsorganisation er det overordnede organ for eller udpeger
de tekniske officials for idrætsarrangementet.
International standard: En standard, som WADA har godkendt til støtte for sit kodeks. Overholdelse af en
international standard (i modsætning til en anden alternativ standard, praksis eller procedure) er tilstrækkelig
til at konkludere, at de procedurer, som den internationale standard vedrører, er fulgt på korrekt vis.
Internationale standarder omfatter alle tekniske dokumenter, der er udstedt i henhold til den internationale
standard.
Kodeks: Det internationale kodeks for antidoping.
Konkurrence: Et enkelt løb, en enkelt match, en enkelt kamp eller en specifik idrætsarrangement For
eksempel en basketballkamp eller finalerne i det olympiske 100-meter-løb. I forbindelse med løb, der er
opdelt i flere etaper eller enkeltkonkurrencer, og andre idrætskonkurrencer, hvor der dagligt eller løbende
uddeles præmier, er forskellen mellem en konkurrence og et idrætsarrangement som anført i det pågældende
internationale forbunds regler.
Konsekvenser af overtrædelser af antidopingregler: En idrætsudøvers eller anden persons overtrædelse af en
antidopingregel kan medføre en eller flere af følgende sanktioner:
(a) Diskvalifikation betyder, at idrætsudøve- rens resultater i en specifik konkurrence eller et specifikt
idrætsarrangement annulleres med tab af point og fratagelse af medaljer og præmier til følge;
(b) Udelukkelse betyder, at idrætsudøveren eller en anden person i en nær- mere angivet periode udelukkes
fra deltagelse i enhver konkurrence eller anden aktivitet eller økonomisk støtte som anført i artikel 10.9; og
(c) Midlertidig udelukkelse betyder, at idrætsudøveren eller en anden person for en tid udelukkes fra
deltagelse i enhver konkurrence, indtil der er truffet en endelig afgørelse ved en høring i henhold til artikel 8
(Ret til upartisk høring).
Markør: En kemisk forbindelse eller en gruppe af kemiske forbindelser eller biologiske parametre, der påviser
anvendelsen af et forbudt stof eller en forbudt metode.
Metabolit: Ethvert stof, der fremstilles ved en biotransformationsproces.
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Midlertidig udelukkelse: Se Konsekvenser af overtrædelser af antidopingregler i det foregående.
Mindreårig: En person, der endnu ikke er myndig i henhold til de gældende love i den pågældendes hjemland.
Målrettet prøvetagning: Udvælgelse af idrætsudøvere til prøvetagning, hvor specifikke idrætsudøvere eller
grupper af idrætsudøvere udvælges på et ikke-tilfældigt grundlag til prøvetagning på et nærmere specificeret
tidspunkt.
National antidopingorganisation: De(n) instans(er), som er udpeget af det enkelte land som den øverste
myndighed med det overordnede ansvar for at indføre og implementere antidopingregler, forestå
indsamlingen af prøver, håndtere testresultater og lede høringer på nationalt plan. Dette omfatter en
enhed, der kan være udpeget af flere lande som regional antidopingorganisation for sådanne lande. Hvis
denne udpegning ikke er foretaget af de(n) kompetente myndighed(er), skal instansen være det pågældende
lands nationale olympiske komité eller et af denne udpeget organ.
National olympisk komité: Den af Den Internationale Olympiske Komité anerkendte nationale organisation.
Udtrykket national olympisk komité omfatter også det nationale idrætsforbund i de lande, hvor det nationale
idrætsforbund har ansvaret for typiske opgaver som den nationale olympiske komité på antidopingområdet.
Nationalt idrætsarrangement: Et idrætsarrangement med deltagelse af idrætsudøvere på internationalt eller
nationalt plan, som ikke er et internationalt idrætsarrangement.
Organisationer for større idrætsarrangementer: De kontinentale forbund af nationale olympiske komiteer og
andre internationale organisationer for flere forskellige idrætsgrene, der fungerer som det overordnede organ
for ethvert kontinentalt, regionalt eller andet internationalt idrætsarrangement.
Person: En person eller en organisation eller anden instans.
Prioriteret testgruppe: Den gruppe af idrætsudøvere på topplan, der fastsættes af det enkelte internationale
forbund og den enkelte nationale antidopingorganisation, og som er underlagt prøvetagning både under
konkurrence og uden for konkurrence som en del af det pågældende internationale forbunds eller den
pågældende nationale antidoping organisations testplanlægning. Det enkelte internationale forbund skal
offentliggøre en liste, der identificerer de idrætsudøvere, der er inkluderet i dets prioriterede test- gruppe
enten ved navn eller ved klart definerede, specifikke kriterier.
Prøve: Biologisk materiale, der indsamles med henblik på dopingkontrol.
[Kommentar: Det er i nogle tilfælde blevet hævdet, at indsamling af blodprøver er i strid med visse religiøse
eller kulturelle gruppers principper. Det er slået fast, at der ikke er basis for en sådan påstand].
Prøvetagning: De dele af forløbet af en dopingkontrol, der omfatter testplanlægning, indsamling af prøver,
håndtering af prøver og transport af prøver til laboratoriet.
Snyd: Ændring til et forkert formål eller på en forkert måde; uretmæssig udnyttelse af indflydelse;
uretmæssig indgriben; obstruktion, vildledning eller udøvelse af uretmæssig adfærd med henblik på at ændre
resultater eller forhindre gennemførelse af standardprocedurer; eller afgivelse af falske oplysninger til en
antidopingorganisation.
Uafhængigt observatørprogram: En gruppe observatører, der under WADA’s opsyn overvåger og eventuelt
yder vej- ledning vedrørende forløbet af en dopingkontrol ved visse idrætsarrangementer, og som rapporterer
de foretagne observationer.
Udelukkelse: Se Konsekvenser af overtrædelser af antidopingregler i det foregående.
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Uden egen skyld eller uagtsomhed: Det forhold, at idrætsudøveren fastslår, at vedkommende ikke havde
kendskab til eller mistanke om og ikke med rette kunne have haft kendskab til eller mistanke om – selv ved at
udvise den største grad af omhu – at have anvendt eller været under behandling med det forbudte stof eller
den forbudte metode.
Uden for konkurrence: Enhver dopingkontrol, der ikke foretages under konkurrence.
Uden væsentlig skyld eller uagtsomhed: Det forhold, at idrætsudøveren fastslår, at vedkommendes skyld eller
uagtsomhed – set i lyset af alle omstændigheder og i betragtning af kriterierne for uden egen skyld eller
uagtsomhed – ikke var afgørende for overtrædelsen af den pågældende antidopingregel.
Ulovlig handel: Salg, videregivelse, transport, afsendelse, levering eller distribution af et forbudt stof eller en
forbudt metode (det være sig fysisk eller elektronisk eller på nogen anden måde) udført af en idrætsudøver,
idrætsudøverens støttepersoner eller en anden person, der er underlagt en antidopingorganisations
jurisdiktion, til en tredjepart; dog således at denne definition ikke omfatter handlinger udført i god tro af
lægefagligt personale, som involverer et forbudt stof, der anvendes til ægte og lovlige behandlingsmæssige
formål eller en anden acceptabel årsag, og således at den ikke omfatter handlinger, som involverer forbudte
stoffer, der ikke er forbudt i forbindelse med prøvetagning uden for konkurrencer, medmindre
omstændighederne som helhed viser, at sådanne forbudte stoffer ikke er beregnet til ægte og lovlige
behandlingsmæssige formål.
Under konkurrence: Med mindre andet er angivet i et internationalt forbunds eller en anden relevant
antidopingorganisations regler, definerer ”under konkurrence” den periode, der starter tolv timer før en
konkurrence, hvori idrætsudøveren efter planen skal deltage, og som varer indtil afslutningen af en sådan
konkurrence, og den procedure for indsamling af prøver, der vedrører en sådan konkurrence.
Underskrivende parter: Instanser, der underskriver og er indforstået med at overholde kodekset, herunder
Den Internationale Olympiske Komité, internationale forbund, Den Internationale Paralympiske Komité,
nationale olympiske komiteer, nationale paralympiske komiteer, organisationer for større
idrætsarrangementer, nationale antidopingorganisationer og WADA.
UNESCO-konventionen: Den internationale konvention mod doping i idræt, der blev vedtaget på
UNESCO’s 33. generalforsamling den 19. oktober 2005, inklusive alle
ændringer, der er vedtaget af de stater, der deltager i konventionen, og parterne i den internationale
konvention mod doping i idræt.
WADA: Det Internationale Antidopingagentur (World Anti- doping Agency).
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