
Der har gennem den senere tid floreret rygter omkring verserende dopingsager relateret til atleter under 

Dansk Styrkeløft Forbund. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at forbundet i henhold de nationale 

dopingregler ikke kan kommentere på sager, hvor der ikke er truffet afgørelser, ligesom navne ikke 

offentliggøres med mindre ADD eller DIF har valgt at gøre dette. Bemærk at sagsbehandlingen kan variere og 

typisk ligger mellem 3-6 mdr.. I forhold til offentliggørelse af resultater gøres dette i forbindelse med det 

årlige repræsentantskabsmøde i form af statistik over antallet af fortagende prøver samt antallet af 

eventuelle positive prøver. Atleter med positive prøver vil være at finde i Dopingregistret, mens sanktionen 

er gældende. 

I de pågældende sager er der nu faldet dom. Forbundet modtog således kendelserne 1/7-19 og 9/7-19. Der 

er tale om to atleter fra Haderslev Styrkeløft Klub, som har fået karantæner på henholdsvis 2 og 4 år og 

frataget resultater i henhold til gældende regler. Længden af karantænerne afhænger blandt andet af typen 

af stoffer fundet i kroppen samt graden af forsæt. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at den 

enkelte atlet til enhver tid står til ansvar for, hvad der findes i kroppen. Kosttilskud og naturpræparater kan 

indeholde dopingstoffer, som står på dopinglisten – også selvom de ikke fremgår af varedeklarationen. 

Forbundet henviser i den forbindelse til Antidoping Danmarks hjemmeside www.antidoping.dk, hvor de til 

enhver tid gældende regler og relevante informationer kan findes. 

Da der er tale om to sager inden for et år i samme klub, tildeles klubben ligeledes en sanktion i henhold til 

stævnereglerne. Dette betyder, at klubben tidligst kan stille med atleter i konkurrence efter d. 9/11-2019. 

Klubben har desuden redegjort for, hvorledes de opfatter hele situationen omkring sagerne og hvorledes de 

til dato har forsøgt at bekæmpe brugen af doping. I den forbindelse har klubben gentagne gange beklaget de 

positive prøver og taget stærkt afstand fra brugen af præstationsfremmende midler, ligesom klubben også 

har igangsat yderligere tiltag for at hindre lignende situationer i at opstå. Her kan blandt andet nævnes at 

licensløftere fremadrettet gennemgår Antidoping Danmarks e-læringsprogram ren vinder. Denne kan findes 

på www.renvinder.dk.  

Afslutningsvis vil forbundet gerne anerkende Haderslev Styrkeløft Klubs åbenhed omkring klubbens 

aktiviteter og klubbens villighed til at lave yderligere tiltag i kampen mod brug af præstationsfremmende 

midler. Vi ser derfor også frem til en fortsat tæt dialog med klubben i den kommende tid. Det kan til tider 

være vanskeligt at gennemskue, hvornår enkeltpersoner gør brug af præstationsfremmende midler. Ikke 

desto mindre har alle et ansvar for, at dette ikke sker ved at italesætte de værdier, som ligger i Dansk 

Styrkeløft Forbund samt aktivt at gøre en indsats i dopingbekæmpelsen.  

http://www.antidoping.dk/
http://www.renvinder.dk/

