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Vores nye kulturminister Marianne Jelved har sat en forstærket indsats mod doping på dagsordenen.
Regeringen vil i efteråret fremsætte et lovforslag, der hæver strafferammen fra 2 år til 6 år for grov dopingkriminalitet, og Anti Doping Danmark overvejer at oprette en specialenhed, der skal efterforske og afsløre dopingtilfælde i lighed med den amerikanske enhed, der har efterforsket Lance Armstrong. Dagbladet Politiken har
også haft stor fokus på doping, blandt andet har de bragt flere artikler hvoraf det fremgår, at adskillige politifolk
benytter doping. Politiken mener, at et af problemerne er Anti Doping Danmarks manglende adgang til flere
af politiets træningslokaler. Det er min helt klare opfattelse, at der er stor fokus på problemet i politiet, og det
skal der også være, da vi ikke kan tåle, at der rejses tvivl om hvorvidt politiet reelt vil medvirke til at bekæmpe
denne form for kriminalitet. Det er endnu mere problematisk hvis enkelte politifolk benytter steroider, da disse
stoffer har nogle følgevirkninger, som er helt uforenelige med politiarbejde, og det at skulle kunne håndtere
voldsomme og pressede situationer på en korrekt måde. Selvom håndteringen af potentielle dopingsyndere i
politiet primært er en ledelsesopgave, så mener jeg det er vigtigt at Dansk Politiidrætsforbund også markerer
vores støtte til dopingbekæmpelsen. Det kan vi gøre ved at sikre, at de træningslokaler der bliver drevet af
politiidrætsforeningerne har en aftale med Anti Doping Danmark, ligesom vi kan være med til at identificere de
få kolleger, der med rette kan mistænkes for at benytte steroider.
På det sportslige område har vi jo været lidt spændt på i hvor høj grad de nye regler for tjenestefrihed ville
påvirke deltagerantallet til vores danske mesterskaber. I skrivende stund har vi gennemført DM i badminton for
hold, DM i badminton og skydning på 15 m bane og DM i bordtennis og glædeligvis har der været flot tilslutning til mesterskaberne, så indtil videre ser det fornuftigt ud, selvom vi nok må forvente lidt færre deltagere
til hold discipliner som håndbold og fodbold. Forud for EPM i fodbold, har vi bedt om en tilkendegivelse fra
potentielle emner til herrelandsholdet, og vi har fået positive tilbagemeldinger fra så mange, at fodboldudvalget
anbefaler tilmelding. For at komme med til selve EPM kræver det sejre over Monaco på hjemmebane og hvis
den vindes, over Schweiz på udebane, så det bliver spændende at se om det lykkes.
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