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FOR NORSK IDRETT er verdier selve fundamentet folkebevegelsen bygger på.
Holdningene til alle dem som forvalter verdiene er grunnlaget for at foreldre
stadig ønsker å sende sine barn til idrettslagene, at ungdom ønsker å realisere
sine drømmer og at toppidrettsutøverne orker å trene mer og bedre enn alle
andre for kanskje en gang bli best i verden i sin idrett.

Den første utgaven av Ærlig talt-magasinet er blitt en lavtsnakkende suksess.
Idrettsgallaseminar, nordiske møter, Kunnskapsturneen, møteplasser over hele
landet – over alt er idrettens forhold til doping og juks blitt tematisert og diskutert med «Ærlig talt» som bakgrunnsinformasjon. Kampanjen har også klart å
aktualisere doping som samfunnsproblem på en ny måte, og idretten har vist at
den har – og ønsker – å spille en rolle også i denne dopingkampen.
Du holder en ny utgave av Ærlig talt i hendene, med fire helt nye historier. Alle
er på hver sin måte viktige og sterke. Det er vår ambisjon at også denne utgaven
skal evne å synliggjøre verdiene som ligger til grunn for antidopingarbeidet. For
det er ikke dopingkontroller eller lovforbud som kommer til å bli avgjørende
for om vi vinner kampen mot doping. Det handler om at den enkelte av oss må
være en tydelig stemme for en ren idrett og et dopingfritt samfunn.
Ærlig talt byr på personlige, ektefølte og ikke minst verdifulle historier. Her
er tydelige stemmer for en ren idrett og et dopingfritt samfunn. Alle som har
fortalt sine historier bidrar sterkt til at dette temaet blir løftet. Derfor ønsker vi
å rette en stor takk til alle som stiller opp. En spesiell takk til Marit Bjørgen som
gjennom sin unike posisjon i norsk toppidrett og blant det norske folk, virkelig
er en talsperson med tyngde. En spesiell takk også til Steffen Kjærgaard som
har gått veien fra «den mørke løgnen» til også å ville bidra inn i det forebyggende arbeidet. Kjærgaards historie er et trist kapittel i norsk idrettshistorie. Det
vil samtidig være trist å ikke ta lærdom av den. Derfor mener vi det er en viktig
historie å fortelle, og derfor har vi tatt den inn som en del av Ærlig talt.
Vi utfordrer alle til å sette av tid til kampanjen, og plasserer verdier og
holdninger på dagsordenen i deres idrettslag eller lokalmiljø.

Valgerd Svarstad Haugland
Styreleder, Antidoping Norge

Børre Rognlien
Idrettspresident
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MARIT BJØRGEN
Norges skidronning

NOEN ER BARE

HEL VED
n Som lita jente drømte hun

aldri om VM- eller OL-gull.
Marit Bjørgen syntes bare at
trening var det morsomste hun
visste – og staket seg videre.

SE VIDEO PÅ RENIDRETT.NO
4
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8 MARIT BJØRGEN

Marit Bjørgen ble tidlig glad
i idrett, og drev både med
håndball, fotball og ski.

T

ikk. Tikk. Tikk. Tikk.
Den repeterende lyden av metall
mot hardt underlag tikker som et
urverk gjennom skogholtet nord
for Oslo. De høye grantrærne står
æresvakt på begge sider av veien for
å ta imot skidronninga som staker
seg bortover den sommervarme asfalten med seige,
doble stavtak. Marit Bjørgen har bestemt seg for ikke
å sparke fra i dag. I over fire mil, fra Holmenkollen til
Maridalen og tilbake, skal hun dra seg over bakketopper og sletter med bare overkroppen som motor.
Meter for meter siger hun framover.
Tikk. Tikk. Tikk. Tikk.
Dette er formiddagsøkta en tirsdag i august.
I ettermiddag skal Marit trene hurtighet.

FAKTA
NY TILTAKSPLAN
Norges idrettsforbund
har utarbeidet en ny
tiltaksplan mot doping,
med nærmere 50 tiltak
for å styrke og samkjøre
antidopingarbeidet i norsk
idrett.
6
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Norges skidronning

I mil etter mil staker Marit seg gjennom Maridalen. Etter to og
en halv time er det lunsj og hvile – før det er ny økt på kvelden.

– Jeg vet at det må gjøres en vanvittig stor jobb for
gikk greit egentlig. Jeg fikk i hvert fall takket, sier hun
å slå de andre. Jeg er jo eldst på laget nå. De yngre
lattermildt.
jentene tar stadig nye steg, og skal jeg holde dem bak
Googler du, vil du finne ut at Marit Bjørgen gjorde
meg, er jeg nødt til å gå ut og gjøre jobben. Hadde
mer enn å takke for nok en pris til premieskapet. I am
jeg vært inne på sofaen i dag, så vet jeg at de andre
proud and humble, sa hun, og hyllet alle andre enn seg
jentene er ute for å bli enda bedre skiløpere. Justyna
sjøl. Laget. Teamet. The other girls.
Kowalczyk er et sted i Polen og trener knallhardt,
Therese Johaug er hjemme i Dalsbygda eller her i Oslo
– Jeg vokste opp på gard, på en veldig liten plass,
og gjør det samme.
Rognes, med 2-300 innbyggere. Det var kanskje 30
Marit Bjørgen har stoppet GPS-klokka, sparket av
elever på skolen vår, fra 1. til 6. klasse. Mamma og
seg rulleskiene og satt stavene opp etter husveggen i
pappa ble foreldre i ung alder, overtok garden tidlig,
gatestubben som passende nok heter Thorleif Haugs
vei, etter den gamle skikongen fra 1920-tallet. Hun har fikk tre barn, og vi hjalp til så godt vi kunne. Det var
hardt arbeid, med slåttonna på sommeren. Jeg fikk
spist, dusjet og tatt på seg de korrekte logoklærne. Vi
mye gratis fysisk trening gjennom det.
sitter ved kjøkkenbordet i det moderne rekkehuset
Bjørgen-familien var aktiv. Så fort snøen la seg, dro
i Voksenkollen. I sola utenfor vinduet står samboer
pappa i gang scooteren og kjørte opp løyper over hele
Fred Børre Lundberg og vanner plenen, gjødsler litt,
Rognesmarka og områdene rundt. Mamma gjorde klar
slike oppgaver man får tid til som pensjonert kombibrødblingsene. Smøreteamet.
nertløper.
– Jeg ble tidlig glad i idrett, og drev både med
De har nettopp kommet hjem fra Italia hvor Marit
håndball, fotball og ski, og hadde søsken som også
har mottatt den internasjonale utmerkelsen Fair Play
var aktive. Jeg bodde nær marka, hadde skogen som
Mecenate for 2014. Bare navnet er tungt, prestisjen
nærmeste nabo, men det var ingen som pushet meg.
tyngre. Blant alle verdens idrettsutøvere ble Bjørgen
Jeg fikk lov til å gå opp veien sjøl, hadde det bare
hedret av juryen «for the particular ethical and fair
utrolig artig, og hadde foreldrene mine som støtte hele
play behaviour that you have always had both in your
veien, forteller Marit.
agonistic career and in your demonstrations of great
Det er lite på veggene i Voksenkollen som avslører
sportsmanship and solidarity».
hvor langt hun har tatt det. Her er ingen
Marit er beskjeden og ærlig.
de 18 gullmedaljene fra VM og OL,
– Jeg hadde faktisk ikke hørt om
«Jeg fikk lov til av
ingen laurbærkranser eller jubelbilder
prisen. Så jeg måtte google litt, finne ut
å gå opp veien fra 66 verdenscupseire. Smilene i glass
litt mer før jeg dro nedover, sier hun.
Hun fant ut at Johan Olav Koss og
sjøl, og hadde og ramme er fra nevøer og nieser.
Bjørgen har alltid vært god, stor
Ole Einar Bjørndalen hadde fått prisen
det bare artig» ogMarit
sterk, ei barnestjerne. Fra sju til 13 år
tidligere. Det samme hadde legender
vant hun alle skirenn hun stilte opp i.
som Bob Beamon (friidrett), Sebastian
– Jeg måtte til Sverige for å bli slått.
Coe (friidrett), Paolo Rossi (fotball), Marcelo Lippi
– Hva følte du da?
(fotball) og Marc Girardelli (alpint).
Bjørgen har fått det samme, trøtte sportsreporterMarit sminket seg, fikset håret og tok på seg den
spørsmålet tusen ganger, hver gang hun har gått over
sorte kjolen som sjelden er i bruk. På scenen ble hun
målstreken. Men nå smiler hun.
stilt en rekke spørsmål, på italiensk.
ww
– Jeg tror det trigget meg, svarer hun.
– Jeg måtte gjette hva de spurte om, men tror det
Ærlig talt
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– Jeg er jo et konkurransemenneske, liker å stå
Noen mener at det må være mer, at Marit er en
øverst, men jeg planla aldri å bli så god. Jeg hadde
fysisk umulighet. Enkelte går så langt som å hevde at
Bjørn Dæhlie og Bente Skari som forbilder, men gikk
Marit Bjørgen må være dopet.
ikke rundt i Rognesmarka og tenkte at jeg skulle bli
– Noen hevder at jeg må ha vært dopet gjennom
verdensmester. Helt opp til junioralder var det bare
flere år, helt fra jeg var ung, siden jeg har den kroppen
gleden, det å bruke kroppen, gå skirenn og alt det
jeg har og er så muskuløs.
sosiale rundt som var inspirasjonen.
– Hva tenker du om det?
– Men det svir å tape i Sverige?
Hun trekker lett på skuldrene.
– Ja, jeg husker at hun hadde lyst til
– Det er klart det er tøft å lese, svarer
å bytte lue med meg etter løpet, men
hun stille.
«Jeg har alltid
det var ikke jeg særlig interessert i.
Beskyldningene har blitt sterkere etter
vært større og 2010. Fram til 2005, under Svein Tore
Marit blunker lurt.
– Vi har jo møttes igjen, Mariana
sterkere, en klar Samdals treningsledelse, hadde Marit
Handler og jeg, både i junior-VM og
trent knallhardt, med stor framgang. Da
fordel der»
verdenscupen. Og jeg har nok slått
Egil Kristiansen overtok ansvaret, fortsatte Marit kjøret, men kom til et punkt
henne mange ganger.
der kroppen sa stopp. Hun tok ikke signalene.
– Jeg kjørte nok kroppen i senk, forklarer hun.
Marit Bjørgen smiler dette gode, uskyldige og
For første gang møtte Marit Bjørgen motgang. Hun
jenteaktige smilet som vi har sett så mange ganger.
var ujevn, ute av form, resultatene varierte. Målet for
Først over målstreken, øverst på seierspallen, innerst i
2009-sesongen var å være i toppform til VM i Liberec,
kjøleskapet. Smilet, som har fått nasjonen til å juble og
men mesterskapet ble Bjørgens svakeste. Hun reiste
trassige femåringer til å like melk.
hjem uten medaljer, med negative tanker i hodet.
– Vi var ei gruppe i Rognes IL, kanskje 4-6 stykker,
– Jeg var sliten og skuffa og hadde ingen svar på
flest gutter, som trente sammen, forklarer Marit.
hva som var galt. En liten periode vurderte jeg faktisk
– Jeg drev på med fotball til jeg var 14-15 år og
om jeg skulle legge skiene på hylla. Men så var det en
håndball til jeg var 18 år. Det var på en måte lek hele
indre stemme som sa til meg at du kan fortsatt gå fort
veien, det var liksom aldri noe alvor, ikke før jeg var
på ski hvis du gjør noen endringer, starter på scratch
ferdig med videregående og ble med på juniorlandsigjen.
laget. Da måtte jeg ta et valg, det ble litt mye med både
Hun tok fri hele april. Så satte hun seg ned med Egil
skirenn og håndballkamp i helgene.
Kristiansen og Olympiatoppen. Sammen endevendte
Fra første stavtak var Marit sterk.
de alt. Testet. Målte. Evaluerte. Og mens fagfolka
– Jeg har bestandig vært veldig sterk, større og
studerte det fysiske, startet Marit samtalene med
sterkere enn de fleste på min egen alder, så jeg hadde
idrettspsykolog Britt Tajet-Foxell.
en klar fordel der. I tillegg har jeg nok en høy smerte– Det satte ting på plass, forklarer Marit.
terskel. Jeg skulle alltid henge på og matche gutan når
– Jeg var lei meg, hadde så mye negativt i hodet, og
vi trente i lag hjemme på Rognes, jeg var glad i å pushe
bar med meg så mye frustrasjon over det som var i
meg hardt.
media. Jeg var helt nedåtkjørt.
Også mamma bekrefter det. Om vinteren, da pappa
Plan A var å finne tilbake til gamle Marit, den blide
kjørte opp løypene, kunne Marit sitte i snøføyka
gardsjenta fra Rognes, få bort aggresjonen til journabak på scooteren til hun var blå i ansiktet, men når
lister, og konsentrere seg om det hun kunne gjøre noe
mamma spurte om hun frøys, ristet den lille jenta på
med.
hodet og smilte bare smilet sitt.
– Jeg kjente at hodet og kroppen responderte
– Jeg fløt nok mye på talentet, de fysiske forutsetningene. Samtidig likte jeg å bruke kroppen min. Jeg
umiddelbart. Da jeg startet oppkjøringen den sommeren, var muskulaturen helt annerledes. De positive
likte nok også oppmerksomheten jeg fikk når det gikk
opplevelsene ga meg lysten tilbake.
bra, spesielt fra familie og venner. Det ga meg lyst til å
fortsette, flytte grensene, utvikle meg videre.
Det skjedde også noe annet. De medisinske testene
– Hvor mye er trening og hvor mye er talent?
viste at Marit Bjørgen hadde 20 prosent nedsatt kapa– 80 prosent trening, 10 prosent talent og 10
sitet. Legene fastslo at den norske langrennsstjernen
prosent flaks, anslår Marit Bjørgen.
over tid hadde trent på seg anstrengelsesastma, og
– Du er nødt til å ha marginene på din side, for du
foreskrev Symbicort.
har ikke kontroll på alt, heller ikke konkurrentene
– Jeg fikk vite at jeg var kvalifisert for astmamedisin
dine. Jeg har vært heldig med sykdom og skader, jeg
våren 2009. De oppdaget det allerede i junior-VM
har unngått de store problemene og lange perioder
da jeg var 18 år, vi testes én gang i året, men jeg var
med skadeavbrekk. Jeg har hatt et fantastisk støttealdri så dårlig at jeg trengte noe for det, jeg var ikke
apparat rundt meg, gode ski og alt har vært lagt til
kvalifisert.
rette. Hadde jeg ikke hatt alt det, så hadde jeg ikke
ww
– Så hvorfor plutselig i 2009?
vært der jeg er i dag.
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FAKTA
RENT SÆRFORBUND
Norges Skiforbund er
et av særforbundene
som har signert en Rent
Særforbund-avtale med
Antidoping Norge.

80 % trening, 10 % talent
og 10% flaks, sier Marit når
hun blir bedt om å forklare
hvorfor hun er så god.
Ærlig talt
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Marit svarer så oppriktig hun kan på spørsmålet.
– Anstrengelsesastma er gjerne et resultat av tøff
trening, kanskje med sjukdom i kroppen, i sterk kulde.
Jeg er jo ikke den eneste skiløperen som har det.
Opplysninger fra FIS, det internasjonale skiforbundet, forteller at så mange som halvparten i et startfelt
kan bruke astmamedisin. Det har reist noen spørsmål
i både løypene og media. Den polske hovedkonkurrenten Justyna Kowalczyk gikk langt i sine antydninger ved å uttale at «Bjørgen forbereder seg på et
apotek, mens jeg forbereder meg i langrennssporet.»
Marit slipper ut et tungt pust nå, vet ikke helt hvor
hun skal begynne.
– Jeg har stor respekt for Kowalczyk som idrettsutøver, starter hun.
– Men det var veldig sårende med beskyldningene
jeg fikk angående bruk av astmamedisiner. Hun burde
vite bedre, og det er først og fremst mangelen på
kunnskap som skremmer meg. Jeg har medisinske
tester som viser at jeg er kvalifisert til å bruke Symbicort, jeg har godkjenning fra FIS, og all forskning viser
at medisinen ikke har prestasjonsfremmende effekt
hvis du ikke er syk, den er jo også tatt av dopinglistene. Jeg kunne nok ikke vært best i verden uten den
astmamedisinen, for kroppen min trenger den for å
fungere, men jeg har alt på mitt rene.

FAKTA
FORSKNINGSENHETEN

Marit synes det er sårende å
høre andre løpere beskylde
henne for doping. Hun bruker
astmamedisin fordi hun
trenger det.
10
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Sammen med Antidoping
Norge har Norges Skiforbund gått sammen med
Norges idrettshøgskole
for å etablere en egen forskningsenhet for å styrke
forskningen innenfor
antidopingfeltet.

– Antidoping Norge har jo vært flinke i mange år, og
i de siste åra har jeg også blitt testet oftere av både FIS
og WADA, og det er veldig positivt. Det er jo ikke i alle
land hvor det nasjonale dopingarbeidet virker like bra,
men da er det godt å vite at de internasjonale organisasjonene er ute og gjør en god jobb. Det gir trygghet.
– Hvor ofte testes du selv?
Hun må tenke seg om, telle.
– Det kan jo variere, men spesielt i konkurransesesong kan det bli ofte. Som regel én til tre ganger i
løpet av helga, pluss én gang midt i uka,. Om våren,
sommeren og høsten ligger det på to, tre ganger i
måneden.
– Er du redd for å bli tatt?
Spørsmålet blir hengende litt for lenge. Hun har
allerede svart før hun begynner å svare.
– Det surrer litt i bakhodet, innrømmer hun ærlig.
– Du er redd for det?
– Litt småredd, ja.
– For jeg blir litt skremt når jeg ser hvordan enkelte
dopingtatte utøvere kjemper for å reinvaske seg sjøl.
Det får meg til å tenke. Hva om denne utøveren faktisk
er ren? Fungerer systemet optimalt? Hva har jeg spist?
Kan det skje meg også?
Det hadde vært litt av en sak. Verdens beste kvinnelige idrettsutøver tatt i doping. Forbildet for millioner av barn og unge. Legenden og skidronningen.
Fair play-vinneren. Ned fra pallen, bort fra melkeBjørgen var fersk og førstereis i Lahti 2001 da de
kartongene.
finske nasjonalheltene Harri Kirvesniemi, Jari Isometsä, Mika Myllylä og Janne Immonen ble avslørt for
– Fallhøyden er stor?
systematisk å ha dopet seg med det plasmaekspander– Den fallhøyden er rimelig stor, gjentar Marit, med
ende stoffet HES. Også kvinneløperne Virpi Kuitunen
hevede øyenbryn og store øyne.
og Milla Jauho testet positivt. Under OL i Salt Lake City
– For da er jeg ikke bare ferdig som idrettsutøver.
året etter gikk Bjørgen førsteetappen på stafetten da
Livet raser jo sammen. Det er skremmende å tenke på.
Russland ble nektet start på grunn av høye blod– Hvorfor skremmer det deg?
verdier. I Torino 2006 tok hun sølv da en doping– Fordi jeg har fått litt angst for å havne i en sånn
mistenkt Kristina Smigun jublet for OL-gull på 10 km.
situasjon. Jeg måtte jo ha flyttet til en øde øy!
Marit nikker, men bruker ikke tid på spekulasjoner
Hun ler av seg sjøl, angsten og frykten.
eller nyhetsoppslag om gullmedaljer som kan komme
– Vi er jo mye på reise og må passe på hva vi spiser.
i posten.
Jeg legger for eksempel aldri fra meg et drikkebelte
– Jeg har aldri mistanke til andre utøvere i forhold
uten tilsyn. Kosttilskudd har vi svært strenge regler
til doping. Jeg er trygg på at systemet funker, at alle er
på og alt godkjennes av fagfolk fra Olympiatoppen. Jeg
rene til det motsatte er bevist. Når du
er blitt veldig bevisst på hva jeg putter
stiller på startstreken, er det bare dumt
i meg, og det må jeg være. I tillegg har
«Jeg mistenker vi dette meldepliktsystemet som er
å bruke energi og tenke på at andre har
juksa. Det går bare utover deg sjøl.
aldri andre for veldig bra. Vi må til enhver tid opplyse
– Hva tenker du når noen blir tatt?
doping, det er hvor vi er. Glemmer jeg det tre ganger,
Hun lar spørsmålet synke og lar
blir jeg utestengt i to år, og det er også
bare dumt»
blikket vandre ut av vinduet, ut mot
en liten anstrengelse å ha i bakhodet.
den grønne hageflekken der Fred Børre
Systemet er nødvendig, jeg er glad for
fortsatt trimmer gresset.
at det er der, men jeg tenker mer på det nå enn før, på
– Når det kommer til dopingavsløringer blant
konsekvensene om noe skulle gå galt. Kanskje er det
konkurrenter, så blir man jo veldig såra og skuffa,
alderen?
innrømmer Marit.
– Men samtidig får man jo en bekreftelse på at
Marit synes det er leit når en tidligere avdelingsleder
systemet faktisk fungerer, og det er jo bra.
i Antidoping Norge, Mads Drange, skriver bok og sår
Jeg spør om utviklingen av antidopingarbeidet.
tvil om det norske idrettseventyrets renhet. De generelle mistankene rammer også rene idretter og utøvere.
Marit svarer at den har vært bra.
Ærlig talt
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Marit mener at hun aldri kunne blitt så god uten de andre
jentene på laget, her sammen med Kristin Størmer Steira.

at jeg hadde mer å vise, fortsatt kunne gå fort på ski.
Så jeg fulgte bare den indre dialogen, forklarer hun.
– Hvor lenge skal du holde på med denne satsingen?
Hun rister på hodet, vet ikke.
– Det kommer jo et liv etter langrennskarrieren
også, og det begynner å nærme seg. Jeg tar ett år av
gangen nå. Jeg synes det er vanskelig å se for seg at
dette skal ta slutt en dag, men jeg håper at jeg vil føle
det sjøl, at nok er nok, at nå er jeg mett, forsynt av å
konkurrere.
Så spørs det om man noen gang blir det. Vi setter
oss i bilen og kjører ned til Holmenkollen for å ta de
siste bildene. Fred Børre blir med. Når vi først står der
og skuer oppover unnarennet som han har landet i
bunnen av så mange ganger, spør jeg hvordan det går
med plenen. Han ser overrasket opp fra grusen før
ansiktet lyser opp i et smil.
– Plenen er nesten perfekt, blunker han.
– Men jeg konkurrerer med naboen nå, og deres er
grønnere enn vår som er litt for gul, så jeg kjører på
med gjødsel og vann.

På samme måte blir hun bare oppgitt når norske journalister ringer Kari-Pekka Kirö, den finske treneren
som selv dopet sitt stafettlag, for å høre hva han tror
om Marit Bjørgen. Eller svenske tv-dokumentarer
kaster ut velregisserte, delvis dokumenterte og ikke
navngitte påstander om bloddoping.
– Jeg blir helt forsvarsløs, forklarer hun.
Toppidrettsfolk ligger ikke på latsiden. Det må
– Folk leser overskrifter, ser TV og danner seg en
gjøres en jobb. Og den må gjøres med presisjon og
mening gjennom media, men samme hva jeg sier i en
lidenskap, enten det er ski, hopp eller hage. Når Marit
slik sammenheng, så blir jeg ikke hørt. Derfor kan jeg
staker seg vei innover i Maridalen, tenker hun kvalitet.
ikke bruke energi på det. Da klarer jeg ikke å gjøre
Riktig teknikk og intensitet. De små detaljene i hvert
jobben min eller prestere. Som toppidrettsutøver må
stavtak. Forbedre og utvikle.
jeg leve med spekulasjoner, og i stor grad overse hva
Når hun er på vei hjem igjen, og på ny passerer
andre mener og sier. De vet ikke hva jeg har gjort.
Holmenkollen med hoppbakken til venstre og
– «En fysisk umulighet?»
gratishaugen til høyre, får hun frysninger.
– Folk får tenke hva de vil, jeg kan bare bekrefte at
– VM på hjemmebane i 2011 er den største opplevdet er mulig. Jeg har vært heldig med foreldrene mine
elsen jeg har hatt. Den stemninga, den festen. Det vil
og de fysiske egenskapene jeg er født med. Hvis du ser
jeg nok aldri oppleve igjen. Å stå på universitetsplaspå mine søsken, så ser du at vi er likens, bortsett fra at
sen og motta gullmedaljen foran, ja, nesten 100.000
jeg har trent noen tusen timer flere enn dem.
mennesker, det var stort, en vanvittig opplevelse.
– Blir du aldri lei?
– Hva ønsker du å bli husket som?
– Av trening? Ikke lei, svarer hun.
Hun himler med øynene. Det er et stort spørsmål
– Men det er ikke alle dager som jeg har like stor
som jenta bak på scooteren aldri stilte seg, men et
lyst. Jeg trener mellom 900 og 950 timer i året, og det
spørsmål hun er blitt mer bevisst på. Det kommer
var lettere som 25-åring enn nå som 34-åring. Derfor
plasser og gatenavn med Marit Bjørgens navn også.
betyr det mye å ha lagvenninner som
– Jeg håper at jeg har vært en inspijeg kan trene i lag med. Jeg har aldri
rasjon for mange, svarer hun endelig.
«Folk får tenke – Ikke bare for dem som vil bli gode på
trent så mye som jeg gjorde før OL i
hva de vil, jeg er ski, men for alle som ønsker å oppnå
Sotsji. Da lå jeg nok akkurat på grensa
av det for-svarlige. Jeg kjente at jeg til
noe. Sjøl kommer jeg fra lille Rognes. Vi
født sterk»
tider var veldig sliten.
hadde ikke god råd, vi arvet utstyr av
– Blir det mindre nå?
hverandre, og måtte bruke det vi hadde.
– Noe mindre blir det nok. I en alder av 34 år
Jeg skøytet med klassisk-ski og klassisk-sko. Og jeg
trenger jeg lengre tid på restituere meg. Det handler
tror det har bidratt til både den jeg er som menneske
om å trene riktigere, ikke nødvendigvis mer.
og resultatene jeg har oppnådd. Alt er mulig, bare man
har drømmer og jobber hardt. 8
Vi nærmer oss slutten. Marit skal skifte til treningstøy igjen, ut på ny økt. Hun skulle egentlig lagt opp nå.
Marit Bjørgen var godt i rute til VM i Falun da dette
I stedet staker hun videre mot VM i Falun.
magasinet gikk i trykken i starten av september. Hun
– Jeg kunne lagt opp for lenge siden om medaljene
hadde da vunnet sesongens første renn på rulleski, men
var drivkraften, men det er det ikke. Jeg er opptatt av å rapportene i media avslørte ikke om gresset er blitt
utvikle meg, og det var en indre drive der inne som sa
grønnere hjemme i Voksenkollen.
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VM på hjemmebane i
Holmenkollen er Marits beste
minne som skiløper. Hun får
fortsatt frysninger når hun
tenker på stemningen.

FAKTA
MARITS MELDEPLIKT
Marit Bjørgen er en av
ca. 150 norske utøvere
som har meldeplikt, som
innebærer at de må oppgi
et daglig treffpunkt på én
time. Meldeplikten gjør
det mulig for kontrollørene å foreta uanmeldte
og effektive kontroller
utenfor konkurranse.
Ærlig talt
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n Da Rune Andersen ble ansatt

i WADA, fikk han én oppgave:
Gi oss ett regelverk for alle
utøvere i alle idretter i alle
land i hele verden.

REISEN
TIL VERDENS ENDE
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SE VIDEO PÅ RENIDRETT.NO
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ET STÅR EN HØYREIST MANN med
blanke sko og trillekoffert utenfor
Agora Building i hjertet av Strasbourgs europeiske kvarter. Han kom
fra London sent i går, drar videre
til Paris i dag, og en gang i løpet av
morgendagen skal Rune Andersen spise middag med
kona hjemme i Canada.
Han gløtter på klokka og speider etter taxien som
skulle vært her nå, han har et tog å rekke. Denne formiddagen har han stått på talerstolen i Europarådet
og gitt siste rapport om arbeidet i World Anti Doping
Agency. Vært tydelig på kravene, konkret i svarene.
«And remember this,» sa han, og lot ordene henge
til hele Europa hadde løftet hodene fra PC-skjermer
og lysende smarttelefoner. Han møtte dem med skarpt
blikk og klar stemme.
«This is not a burden, this is not an obligation. This
is to protect clean athletes. And the responsibility
rests with you.»
13 timer tidligere. Den ruvende skikkelsen av Rune
Andersen viser seg i svingdøra på Hotel Sofitel. Han
pleier å bo her, en kort spasertur fra katedralen,
operahuset og bydelen som har fått navnet Petite
France, det lille Frankrike. Forholdene er ikke større
eller mer ukjente enn at Andersen hilser gjenkjennende til resepsjonisten, som om den unge mannen
var hans egen medarbeider. Bonjour! Comment ça va?
Rommet i 4. etasje står klart, nøkkelkortet er kodet.
Alt har jo sin kode i disse dager; døra, jobben, nettbanken, sykkelen, visa-kortet, telefonen, nettverket.
Møterommet står åpent. Andersen henger fra seg
jakka, setter seg ned og skjenker et glass isvann fra
den duggfriske karaffelen.
– Jobben vår er å få de rette vinnerne, de som har
valgt å gjøre dette på en skikkelig måte, starter han.
– Rene utøvere er hele motivasjonen. Jeg kommer
til å snakke om det i Europarådet i morgen. Mye av
diskusjonen handler ofte om rettssikkerhet og databeskyttelse, som er viktig og bra. Men til syvende og
sist er vi her for de rene utøverne, og det må vi ikke
glemme. Det er drivkraften i alt vi gjør. De rette vinnerne fortjener det.

FAKTA
NY KODE I 2015

Rene utøvere er Runes motivasjon i antidopingkampen.
Det forsøker han å få alle til å
forstå – at det ikke er en last
eller en byrde, men et ansvar.
16
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Fra 1. januar 2015 trer
et nytt internasjonalt
regelverk i kraft (World
Anti-Doping Code). Noe
av det som endres der,
er at straffen for bruk av
eksempelvis bloddoping
og anabole steroider
heves fra to til fire år.

8

RUNE ANDERSEN
Antidopingkampen

WADAs mann fukter strupen før han reiser seg og forteller
Europarådet i Strabourg siste nytt fra antidopingkampen.

tre måneder. Og det henger jo ikke sammen. Utøvere
sa til oss at «dette går jo ikke, dette må dere gjøre noe
med». Og det har vi gjort.
Den 1. januar 2015 er det full utrulling av de nye
kravene, den nye koden.
– Den nye koden er mye bedre enn den første vi fikk
på plass i 2003, forsikrer han.
– Vi har nå revidert den to ganger, og jobben blir nå
å få de ulike landene og internasjonale særforbundene
til å etterleve det. Vi har cirka 100 internasjonale særforbund og 205 land som er tilsluttet den olympiske
bevegelse. Det er en formidabel jobb å få alle disse til
å kjøre i samme fart og med samme intensitet som
vi ønsker at de skal gjøre, men vi har en plan, og den
planen er vi i gang med.

Rune Thorleif Andersen fra Risør har jobbet med
antidoping så lenge det har vært et arbeidsfelt.
Han var ansvarlig for dopingtestene under OL på
Lillehammer i 1994. Da WADA ble etablert som en
verdensomspennende organisasjon fem år senere, ble
nordmannen hentet til den nevnte direktørjobben.
Han er fortsatt offensiv. Dressen har skarpe kanter.
Kalenderen er en daglig kjøreplan.
Jeg spør om effekten av arbeidet. Alle reisene, alle
møtene. Andersen tenker seg om før han svarer.
– Det er vanskelig å si hvilken effekt
WADA har hatt gjennom disse årene,
Siden 2002 har Rune Andersen vært
«Den nye koden men samlet tror jeg innsatsen har bedirektør for harmonisering og staner mye bedre
tydd mye, sier han endelig.
dardisering i WADA. Med hjem og base
– Jeg tror at dopingtoppen er lagt bak
i Montreal har han reist jorda rundt,
enn den første
oss. For det er jo ikke bare vi, men også
på kryss og tvers, for å rydde opp i en
fra 2003»
de ulike nasjonale antidopingorganigalskap som var i ferd med å ødelegge
sasjonene, som gjør en god jobb, iallfall
idrettens troverdighet, den sunne sjelen
mange. Hadde ikke dette vært på plass, ville dopingi det sunne legemet, hele idrettens verdigrunnlag.
bruken fortsatt å øke. Vi hadde ikke sett noen ende på
– Min jobb de siste tolv årene har vært å få til ett
det.
regelverk som gjelder for alle utøvere for alle idretter
Fra tid til annen møter også Andersen de som
over hele verden, forklarer han.
mener at det hele er en nytteløs kamp, at vi aldri kan
– Tidligere kunne en håndballspiller bli dømt til
ta alle, at ugresset alltid vil være der, at vi like gjerne
fire års utestengelse mens en syklist ble utstengt for
Ærlig talt
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– Hvis man tester kun i konkurranse og formidler
dette til utøverne, så er det naturligvis ikke nok. Testing i konkurranser er nødvendig, men testingen som
foregår utenfor konkurranse er den viktigste. Det er
der man avslører de sofistikerte doperne. Dette skolerer vi nå de ulike organisasjonene i – og vi er på rett
vei. Det blir bedre, forsikrer Andersen, og trekker fram
blodpassene som ett eksempel.
I prosessen samles det blodprøver etter et mønster.
Prøvene analyseres og vurderes av en datamaskin,
som slår alarm hvis profilen peker mot bloddoping.
Et tilsvarende kontrollsystem er nå innført for å
avsløre steroidbruk. Disse modulene er nye. Andersen
tror det vil revolusjonere testingen.
– Vi kan ikke gi opp denne kampen, sier Rune Andersen. – Hver
dag må vi heller stille spørsmålet hvordan det kan bli bedre.

kan gi opp. Så sent som i fjor presenterte tidligere
dopingjeger, Mads Drange, sin egen frustrasjon i «Den
Store Dopingbløffen», ei bok som igjen sådde tvil om
muligheten til å ta jukserne.
Rune Andersen rister på hodet. I et par sekunder lar
han påstandene synke før han starter et forsvar som
gradvis vendes til et grundig oppbygd angrep.
– Det er mange som sier «hvorfor ikke tillate doping, for det nytter jo ikke». Jeg mener det blir helt feil,
sier han.
– Gir vi opp, som Mads Drange gjør ved å slutte i
jobben og skrive bok, så har vi jo tapt. Og det betyr at
jeg, som far til tre gutter, aldri vil sende barna mine til
et idrettsstevne igjen. De vil ha fri tilgang til doping i
et sånt miljø. Og på den måten vil idretten dø. Så det
å gi opp, kan vi jo ikke gjøre. Vi er nødt til å fortsette
kampen, og heller se nærmere på hvordan vi kan
gjøre det bedre. Det er spørsmålet vi må stille oss hele
tiden.

Pengeflyten mellom testing og holdningsskapende
arbeid er noe som alltid diskuteres i nye antidopingprogram, nasjonalt og internasjonalt. WADA-direktøren tar en kjapp drikkepause før han setter fra seg
vannglasset igjen, halvtomt eller halvfullt.
– Jeg tror det er vanskelig å si at det ene er viktigere
enn det andre, poengterer han.
– Begge deler er like viktig, og etter min mening har
holdningsskapende arbeid vært vektlagt for lite. Hvis
vi ikke kan nå ungdommen i tidlig alder for å sementere gode holdninger, så har vi allerede tapt. Bare kontroller holder jo ikke. Vi klarer ikke å avsløre alle. Det
er også mer positivt å jobbe med det forebyggende.
Derfor bør utdanning og holdningsskapende arbeid
utvides og forbedres i årene som kommer.
– Kan vi bli kvitt alt sammen?
– All dopingbruk?
Han rister lett på hodet.
– Det vil nok alltid være mennesker som kjører for
fort i trafikken med mindre vi setter en fartssperre
på bilene. Men vi kan gjøre det vi kan for å redusere
problemet. Kan vi gjøre mer? Naturligvis kan vi det.
Og det er mye som går på vilje. Det er ikke alle land og
særforbund som fører denne kampen så grundig som
vi håper på.

Et hestehode foran, et hestehode bak. Meningene om
antidopingarbeidet er mange. Ifølge WADA-direktøren
Frem til dette punktet i intervjuet har WADA-direkfinnes det ikke ett svar på hvem som leder dette kapptøren vært i kontroll. Spørsmålene har vært geneløpet.
relle og overgripende, svarene klare og opplærende.
– Vi har tett kontakt med farmasøytisk industri,
Utenfor vinduene er mørket i ferd med
store firmaer, som informerer oss om
å senke seg over Strasbourg. På de
hva som kan være dopingmidler. Men
«WADA har mye åpne plassene er det fortatt lys, men i
vi har en utfordring når utøvere prøver
informasjon om skyggen av katedralen og innimellom de
medikamenter som ikke engang burde
vært prøvd ut, fordi de er ikke for menmange miljøer» trange brostensgatene er detaljene mer
utydelige, nærmest usynlige.
nesker. Folk tar sjanser. Så noen ganger
– Hvor lenge visste dere om Lance
ligger vi langt foran, andre ganger vet
Armstrong og det som foregikk i sykkelsporten?
utøverne mer, men jeg tror ikke det er ofte. Vi jobber
Rune Andersen vil ikke ned den veien.
hele tiden for å utvikle nye analysemetoder. Det kan ta
– Jeg tror ikke jeg skal si så mye om Lance, svarer
litt lengre tid enn vi ønsker, men vi kommer dit. Og de
han etter nok en veloverveid pause.
som jukser skal aldri føle seg sikre på at de ikke blir
– WADA har mye informasjon om mange utøvere og
avslørt.
miljøer, men går aldri ut med den informasjonen før
Kravene om intelligent testing ligger i den nye
vi har en sak som vi reiser for domstolene. Vi har retkoden.
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FAKTA
FOREBYGGENDE FOKUS
Den nye World AntiDoping Code understreker
viktigheten av å ha fokus
på det forebyggende
arbeidet, og da særlig det
som omtales som «verdibasert» utdanning.

Rune Andersen gjør seg klar
til å møte Europarådet i
Agora Building i Strasbourg.
I WADA har han hatt hele
verden som arbeidsfelt.
Ærlig talt
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Rune Andersen liker ikke
spekulasjoner, beskyldninger
og mistenkeliggjøring. Han
forholder seg bare til bevis.

FAKTA
FRITTSTÅENDE NEMND
Antidoping Norge har en
frittstående påtalenemnd
som er de som avgjør om
en sak skal bringes inn for
Domsutvalget i Norges
idrettsforbund.
20
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tigheter og plikter i den sammenhengen. Vi har også et
– Da ses vi til frokost klokken 06.20, sier han.
mål om å ta bakmennene, ikke bare utøverne, det være
Fem minutter før avtalt tid, kvart over seks, skrider
seg leger, trenere eller andre som bidrar til juksingen.
den stramme WADA-direktøren inn i frokostsalen med
– Er sykkelsporten bare toppen av isfjellet?
dress og hvit skjorte, iPad og Le Figaro under armen.
– Det har vært ille i sykkel, og det er fortatt doping
Elegant og sikkert veksler han et par franske fraser og
både der og i andre idretter, men vi verken kan eller
får sin omelett. Det var VG vi skulle hatt.
bør gå ut med den informasjonen vi sitter på.
– Har dere fått med dere Northug, gutter?
– Hvor ivrige er særforbundene til å
Natten i forveien har Norges største
rydde opp selv?
idrettsstjerne brast gjennom en rund«Det er ikke lett kjøring og snudd opp-ned på både en
– Noen gjør en veldig god jobb,
å få ut bevis når Audi og et fedreland.
andre gjør mye mindre. Dette jobber vi
Noen minutter senere er vi selv i bil
med daglig. Vi jobber for å få de ulike
loven sier nei»
på vei til Agora Building og Europaråsærforbundene til å forstå at de bør ha
det. Vi slynges gjennom gatene. Venstre,
et antidopingprogram, ikke fordi det er
høyre, høyre, venstre. Begge hender på rattet, begge
pålagt av WADA, men for å beskytte sine rene utøvere
øynene på veien. Det er rundkjøringer også her.
mot juks. Det er også land som ikke ønsker å gjøre altfor mye fordi det er beskjemmende å bli assosiert med
– Hva er ditt inntrykk av Norge etter tolv år ute?
doping. Men til syvende og sist vil det straffe seg, som
Andersen er dypt i egne tankerekker. Trolig gikk
i sykling, å skyve ting under teppet. Da er det politiet
han gjennom møtet og spørsmålene som han vet kommer. Venstre, høyre, høyre, venstre.
som må rydde opp, ikke idretten selv.
– Hva tenker du på? spør han.
– Er norsk idrett så ren som vi liker å tro?
At sterke krefter ønsker å skjule viste Festina– Jeg vil ikke spekulere i det. Uansett ville det vært
skandalen i 1998, en skandale som ble forløperen til
helt feil av meg som WADA-representant å si at Norge
etableringen av WADA. Åpenheten ble igjen et tema
er renere, det kan jeg ikke gjøre. Men også jeg lar meg
under rettssaken i 2013 mot Eufemiano Fuentes, den
irritere når en svensk tv-dokumentar slenger ut
spanske sportsdoktoren som ble pågrepet i kjølvannet
hundrevis av blodprofiler uten fellbare bevis.
av Operación Puerto.
– Som nordmann eller WADA-mann?
– Fuentes-saken har satt dype spor, og der har vi
– Spekulasjoner, beskyldninger og mistenkeligfortsatt ikke de bevisene vi ønsker for å komme til
gjøring er ikke til nytte for noen, heller ikke antibunns i arbeidet. Det juridiske systemet i Spania har
dopingarbeidet. Hvis du er sikker, så kjør sak. Hvis
satt en stopper for oss. Vi jobber fortsatt med den
ikke, må du holde det for deg selv til du har bevis. Det
saken, både juridisk og politisk, på alle fronter, men
gjelder oss, og det gjelder media.
det er ikke alt en minister kan få til. Også en minster
Vi svinger inn foran Agora-bygningen. Der oppe, bak
må forholde seg til loven som foreligger. Og det er ikke
de tykke glassveggene, innsjekkingen og sikkerhetslett å få utlevert bevis i et land hvor de lovgivning til å
kontrollen, venter Europarådet på Rune Andersen,
si nei. Det sitter langt inne.
høyt respektert for sin kunnskap og erfaring på et
– Både fotball og tennis har vært nevnt?
viktig og prioritert område.
Han rister på hodet igjen.
– Internasjonalt har Norge et godt omdømme i
– Hvis vi vet og har bevis, så går vi til domstolene
antidopingkampen, forsikrer han.
med det. Hva vi tror, og hva vi kan tenke oss, er en helt
– Men det som også blir lagt merke til er at Norge
annen sak. Det er vår jobb å skaffe bevis, men før det
gjør det godt til å være en så liten nasjon, spesielt i
skjer, så kan vi ikke slenge ut beskyldninger. Vi må vite
vinteridretter. Og da er det jo helt avgjørende at man
for å kjøre saker.
kan vise verden at man også har et sterkt antidoping– Kan vi stole på prestasjonene vi ser på TV?
program, slik at man skal stole på, også internasjonalt,
– Jeg tror det er viktig å stole på at systemet fungerer, hvis ikke taper idretten også i forhold til rekrutat prestasjonene er ekte.
tering. Man bør og kan ha tiltro til at prestasjonene er
ekte. Og er de ikke det, så bør, kan og skal de avsløres.
Tysk, fransk, engelsk, italiensk. Det går på ulike
Vi jobber veldig hardt for at det skal skje.
språk rundt inngangen til sal G02 der Europarådets
representanter stimler til i minuttene før møtestart.
Vi avslutter her. Dagen har vært lang, reisedøgnet
Hvert land har sin egen merkede plass, men det er
lengre, og fortsatt er ikke Rune Andersen ferdig for
mingling og mumling på kryss og tvers inntil Andy
kvelden. Han sjekker klokka. Han har avtalt et møte
Parkinson griper mikrofonen og på BBC-engelsk får ro
med Andy Parkinson, engelskmannen som i morgen
i rekkene.
skal lede møtet i Europarådet. Sammen går de gjen«Thank you, everyone. The podium is yours, Rune.»
nom spørsmålene som forsamlingen forventer svar
Tolkene på bakre rad sitter klare til å simultanoversette nordmannens innspill. Et par hissige mobiltelepå. Selv baren har stengt når heisdørene åpner seg, og
foner forstyrrer fortsatt høyttaleranlegget idet AnderAndersen trykker på knappen for fjerde etasje.
Ærlig talt
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innenfor internasjonal idrett, som jeg tror Norge må ta
et større ansvar for fremover. Vi kan bidra til å endre
en del holdninger der ute.

Han ser opp på skjermen, speider etter Paris-avgangen og slipper blikket ned på klokka igjen. Åtte minutter. I åtte minutter til kan han snakke om den store
dopingkampen. Den systematiserte virksomheten som
er lettere å avsløre, den enslige juksemakeren som er
vanskeligere å ta. Bruken som sprer seg i samfunnet,
ansvaret som antidopingsystemene står med.
– Doping utenfor organisert idrett er et kjempeproblem som flere og flere land får øynene opp for.
Skadevirkninger på grunn av dopingmidler brer om
seg i form av mer vold og flere helseskader. Så noen
må ta ansvar, og det vil være ganske uklokt å overlate
dette ansvaret til noen som ikke har den rette kompetansen, mener Andersen.
– Blir du aldri sliten og lei?
Det alvorlige ansiktet sprekker opp i et smil.
Etter 12 år som WADA-direktør er Rune Andersen kjent og høyt
– Nei, jeg blir aldri lei fordi dette er en fantastisk
respektert for sin kunnskap. Europarådet lytter.
mulighet til å gjøre en forskjell. Jeg synes det er et
privilegium å få lov til å bidra på en positiv måte til
sen begynner sin framføring. Han snakker om den nye
idretten og samfunnet.
koden, om implementation and compliance, commitSnart kommer toget. Det er folk i alle retninger som
ment and progress. Etterpå åpnes det for spørsmål.
jager rundt på stasjonen. Backpackere med dårlig tid,
Andy er først ute, om ting de snakket om i går kveld.
forretningsfolk med dårlig samvittighet. Bare én mann
Tyskeren pirker i de økte kostnadene. Svensken følger
som står helt stille og lar rulletrappa føre ham i en seig
opp med det samme.
bevegelse opp til perrongen.
Det er her WADA-direktøren ber forsamlingen
– Aldri stressa eller frustrert? spør jeg.
om å huske én ting: at antidopingarbeid ikke er en
Det er mitt siste forsøk på å få fram noe mer fra alle
forpliktelse eller byrde, men et ansvar du har for alle
reisene til alle verdenshjørner, sette lys på katedralens
utøverne som er rene.
skygge, se detaljene i smug og brosteinsgater.
Etterpå understreker han poenget.
Han får et hemmelighetsfullt drag over ansiktet.
– Noen bruker dag ut og dag inn, år ut og år inn, på
– Tja, jeg skal vel kanskje skrive en bok en gang,
å trene på en skikkelig måte. De gjør dette til sin perfeksjon. At de blir beskyttet mot de som tar en snarvei, svarer han.
– En bok?!
er selve drivkraften i det vi holder på med.
– Ja, alt er jo ikke rosenrødt. Det er mange land og
særforbund som må gjøre mye mer for at dette skal bli
Vi står utenfor nå og venter på taxien som skal ta
ordentlig bra.
WADAs mann til togstasjonen. Rune Andersen skal ta
– Hva skal boken handle om da?
fatt på den lange veien hjem til Canada. På flere måter
Den etterfølgende latteren overdøves av Paris-toget
nærmer han seg slutten. Noen få uker etter møtet i
som ruller opp ved siden av oss. Rune Andersen griper
Strasbourg skal han flytte hjem til Oslo for å tiltre jobtrillekofferten og gjør seg klar til å gå om bord.
ben som spesialrådgiver for Antidoping Norge.
– Boka vil handle om det som man– Nå har jeg vært i WADA i tolv år.
glet av vilje og handlekraft hos altfor
Jeg har gjort den jobben jeg sa jeg
«Jeg drar ikke
mange til å gjøre noe, vilje som kunne
skulle gjøre, fått regelverket på plass
og implementert det i mange land og
hjem til Norge for ført til et raskere antidopingarbeid
på verdensbasis. Vi kan godt ha en
internasjonale særforbund. Dessuten
å slappe av»
nullvisjon i forhold til ren idrett, men
har jeg familie og venner i Norge som
jeg tror ikke vi får det. Sånn er ikke
jeg gjerne vil tilbake til.
menneskesinnet, sånn er ikke mennesket.
– Skal du hjem for å roe ned?
– Noen vil alltid prøve på noe, fordi det er så mye på
Det rykker til i den lange kroppen, som en instinktiv
spill, både penger og alt mulig annet. 8
reaksjon på noe han er allergisk mot.
– Nei. Jeg drar ikke hjem til Norge for å slappe av.
Rune Andersen avsluttet i WADA sommeren 2014. Han
Jeg drar hjem til Norge for å øke arbeidskapasiteten
og familien har nå flyttet hjem, og Rune har begynt i sin
ytterligere, for det er mye å gjøre innenfor antidoping,
nye jobb som spesialrådgiver i Antidoping Norge.
norsk idrett og verdiarbeid. Det er mye å gjøre også
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FAKTA
DELER UT ADVARSLER
Antidoping Norge har en
egen meldepliktkomité
som er de som avgjør om
det skal gis advarsel til
utøvere på bakgrunn av
manglende utøverinformasjon eller bomtur. På
samme måte er det en
medisinsk fagkomité som
er de som vurderer medisinske fritak.

Klokka er 11.50 i Frankrike.
Rune tar fatt på veien hjem til
kona og ungene i Montreal.
Ærlig talt
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SARAHS HISTORIE
Tidligere bruker

n Sarah drømte om den perfekte

kroppen og begynte med anabole
steroider. Nå drømmer hun bare
om å bli medisinfri igjen.

KROPPEN
SOM GIKK TIL HODET
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SE VIDEO PÅ RENIDRETT.NO
Ærlig talt

25

8

SARAHS HISTORIE
Tidligere bruker

D

ET ER STILLE OG FREDELIG i
Vigelandsparken i Oslo, så stille
det kan bli i en park med over 200
skulpturer som skriker av smerte.
Store og små mennesker i bronse,
granitt og smijern omkranser
aksen fra hovedportalen og opp til
Monolittplatået. Nakne og sårbare, dominerende og
voldsomme.
Sarah vandrer med tankefullt blikk inn i parken,
som om hun drømmer seg inn i Gustav Vigelands
livsverk. Det er som om kunsten strekker ut en kald
granitthånd, kjører den tvers gjennom vinterkåpa og
huden, og griper tak rundt den lille jenta som fortsatt
gjemmer seg der inne bak en hjerteklaff.

Sarah har bestemt seg for å fortelle. Historien
handler om ei jente fra en mindre by i Norge som tidlig
fikk erfare at livet kan være et paradoks. Et velment
ekteskap kan være kaldt og skrangle. En velstående
familie kan være fattig på alt som ikke kan kjøpes.
En kjærlig og varm far kan være ustabil og misbruke
piller og alkohol.
Sarah trekker pusten.
– Pappa hadde en veldig vond oppvekst. Jeg tror han
gjorde så godt han kunne. Han ville at vi skulle ha det
bra, men levde med en skygge over seg. Han åpnet seg
for meg, fortalte om det han hadde opplevd. Vi fikk et
nært forhold, det ble en sterk kjærlighet der, forklarer
hun stille.
Men pappa skulle bli borte. Han ble alvorlig hjertesyk og døde da hun var 12 år.
– Jeg husker mamma sa «nå glemmer vi alt det
vonde, og tar vare på det gode». Livet skulle gå videre.
Men barn klarer ikke å tenke som en voksen. Jeg fikk
aldri sørget som jeg burde. Jeg sleit i ettertid da han
forsvant.

FAKTA
OM BIVIRKNINGER

I begynnelsen trente hun sunt
med aerobic, men hun ble
raskt opphengt i kropp og
muskulatur. Snart var hun
besatt.
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Angst, humørsvingninger,
irritabilitet og økt bruk av
vold er relativt vanlig ved
bruk av anabole androgene steroider. Alvorlige
psykiske bivirkninger som
psykoser (sinnssykdom) og
alvorlige depresjoner kan
også forkomme.

Sarah var 21 år da hun startet med anabole steroider.
Drømmen var en muskuløs kropp med synlige blodårer.

Sarah trekker skjerfet inntil ansiktet for å skjerme
seg mot det kalde vinddraget som feier gjennom Vigelandsparken. Restene av vinter biter fortsatt fra seg.
– Som 18-åring veide jeg 46 kilo og var nær ved å
utvikle anoreksi. Jeg var så tynn at jeg hadde mistet
all energi, men heldigvis valgte jeg noe annet enn å
sulte meg i hjel. Jeg ville fortsatt være tynn, men ikke
bare skinn og bein. Muskler og synlige blodårer ble en
besettelse, og jeg måtte spise for å nå det målet.

De neste årene ble fylt med vekter og jakten på et
ideal. Drømmen var den perfekte, fettfrie, muskuløse
kroppen med synlige blodårer. «Terminator»-kvinnen.
En personlig rustning.
– Som 21-åring handlet alt om trening og dette
idealet. Jeg leste i bøker og snakket med treningskamerater som jeg hadde blitt kjent med. Jeg var litt
i tvil, men bestemte meg til slutt for å prøve anabole
steroider. Jeg ville ikke la meg skremme av det som
ble sagt. Jeg ville bygge denne kroppen for enhver
pris. Den var alt for meg. Jeg var redd for å bli alvorlig
deprimert om jeg ikke fikk det til, jeg hadde prøvd i så
mange år. Min største fiende var mitt eget kroppsfett.
Sarah følte seg utenfor, annerledes. Det var mye
Sarah trekker oppgitt på smilebåndet. Vi går
fokus på kropp og utseende i familien.
sakte gjennom parken i retning Monolitten, mer
– Jeg hadde hatt en far som i perioder kunne kaste
imponerende og skremmende enn noen av de andre
opp fordi han ikke ville legge på seg. Jeg hadde en mor
Vigeland-skulpturene. En stabel av mennesker, kuet og
som hadde fått det inn med morsmelken at det var
sammenpresset, som om alle har blitt trampet ned i et
viktig å se bra ut. Hun var veldig opptatt av å være
forsøk på å nå toppen.
slank, og jeg fikk høre det hvis jeg la på meg, men også
Året var 1999. Sarah kontaktet en fyr,
mye skryt fordi jeg var tynn, i motsetsom kjente en annen fyr, dro inn til et
ning til søsteren min. Vi hadde kalori«Jeg ville bygge gym i Oslo og fikk satt sin første sprøyte
tabellen hengende på veggen hjemme.
denne kroppen med steroider.
Da Sarah var 16, startet hun på
– Var du glad den dagen? spør jeg.
videregående og begynte på et
for enhver pris,
– Jeg var mest lettet, svarer hun.
treningssenter. Spiseforstyrrelsene
det var alt»
– Jeg var fylt av lettelse og spenning, en
utviklet seg omtrent samtidig.
følelse av at nå er det i gang, nå ruller det
– I begynnelsen var det aerobic og
og går. Men det varte ikke så lenge. Jeg ble syk, frykegentlig ganske sunt, men jeg var ung og identitetstelig dårlig allerede den første kvelden. Etter sprøyten
søkende, ble raskt opphengt av kropp og muskulatur.
med steroidpreparatet Deca Durabolin, endte på legeAllerede da ble jeg som besatt av kosthold, trening
vakta, ekstremt kvalm og i dårlig allmenntilstand.
og fettprosent. Det var mye selvpining og selvhat. Jeg
– Hva skjedde?
kombinerte bulimi med ekstrem slanking.
Ærlig talt
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– Antakelig var steroidene forurenset, noe gikk galt,
men drømmen om den perfekte kroppen var så sterk
at jeg ikke lot meg skremme. Jeg kjøpte nye ampuller,
satte dem selv uten opplæring, hadde for mye luft
i sprøyta, holdt på å svime av og fikk store kuler i
setemuskulaturen. Jeg fortsatte likevel, fikk hardere
muskler, mindre fett, synligere blodårer, høyere
energinivå og bedre selvtillit. Alt jeg ønsket meg.
Hun stopper et øyeblikk, lar en turistgruppe med
japanere passere. De nikker og smiler, knipser sine
bekymringsløse feriebilder før de rasker videre.
– Livet ble lettere, sier hun.
– Det ble lettere å leve, og de vanskelige følelsene
ble mindre. Jeg var sammen med en fyr som også
brukte steroider, venninna mi gjorde det samme.
Det var et sosialt liv, men 24 timer i døgnet handlet
det om kropp og trening. Gradvis ble jeg mer og mer
opptatt av meg selv, og mindre opptatt av alle rundt
meg. De gamle vennene fra skoletiden var kjedelige,
ikke interessante lenger. Sakte merket jeg hvordan
steroidene bygde opp et raseri i meg, og jeg fikk stadig
kortere lunte og mistet etter hvert evnen til empati.
Hun rister på hodet av minnene.
– Dessverre gjorde jeg meg skyldig i både fysisk og
psykisk vold, noe jeg har angret bittert på. Det var for
det meste min kjæreste den gangen
som fikk gjennomgå.

For bruken eskalerte bratt, både i mengde og type
steroider. I løpet av sommeren ble det også partydop.
– Vi dro til et gym i Oslo, til et tøffere miljø, mer ekstremt. De største kroppsbyggerne var enorme okser,
hadde blodtrykksmedisiner i skapet og 150 damer
i året. Kvinner var forbruksvare, et nummer i rekka.
Livet besto av trening, spising, konkurranser og damer.
De tilegnet seg en enorm sosial status, forklarer Sarah.
En kveld var de på fest hos én av gutta.
– Vi ble invitert hjem til en kjent kroppsbygger
som jobbet på «gymmet». Mange tok kokain i løpet
av den festen. Etter hvert dro vi ut, og havnet på den
ene ymse fetisjklubben etter den andre. Vi avsluttet
kvelden med nachspiel... og gruppesex.
Hun ler brydd og rister på hodet, flau over de pinlige minnene. Forklarer at hun ikke var spesielt aktiv.
At det bare skjedde den ene gangen.
– Det interessante er hva steroidene gjør med
hjernen, og hvilke miljøer som skapes, sier Sarah.
– Folk blir helt hekta. Treningen betyr alt. Det blir
nesten som en egen religion.
– Hadde du kontakt med moren din?
Sarah nikker.
– Litt, men vi levde i hver vår verden. Jeg var en
annen når jeg var sammen med henne. Hun likte ikke
det jeg holdt på med, ville ikke vite om det. Året på
steroider var på mange måter en konstant opptur, en

FAKTA
SOSIALE UTSLAG
Bruk av anabole androgene steroider er ofte
knyttet til risikofylt atferd,
misbruksproblematikk,
kriminalitet og økt voldsbruk.

euforisk rus med skyfri himmel hver dag. Men det var
også noen solide nedturer. Én dag satt jeg hjemme
hos mamma, de vanskelige tankene var der igjen. «Jeg
tror ikke jeg vil leve mer,» sa jeg. Hun satt bare der, så
knapt opp, og svarte: «Jeg kan ikke stoppe deg».
De fem ordene brant seg fast. Det var ingen
spørsmål om behandling eller hjelp, som hun savnet.
– Når jeg ser tilbake på det som skjedde i 1999, var
det ingen som prøvde å stoppe meg. Ingen hjemme,
ingen venner. Fastlegen bare foraktet meg. Det var
ingen oppbacking, jeg følte bare hat. Det var heller
ikke forbud mot å bruke steroider den gangen. Det var
ulovlig å selge, men ikke å kjøpe. Så jeg gjorde ikke
noe feil. Jeg var bare alene.

I nesten ett år, fra januar til midten av november i
1999, fylte Sarah kroppen med anabole steroider. Hun
kunne ikke bli stor nok.
– Men én dag så jeg meg selv i speilet. Plutselig var
jeg bare lei. Jeg så disse klumpene; skuldrene, triceps,
biceps... Det var så overdimensjonert. Jeg hadde
sunket så dypt at jeg ikke visste hva en pen kropp
var lenger. Jeg hadde påført meg selv fysiske
bivirkninger som dypere stemme, fet hud og en
maskulinisering av det feminine utseendet. Jeg
vet ikke hvor motivasjonen kom fra, men jeg
ville gjøre noe med livet mitt igjen, studere og ww

«Det var ingen som prøvde å stoppe meg. Ingen hjemme,
ingen venner. Fastlegen bare foraktet meg. Det var
ingen oppbacking, jeg følte bare hat»
28
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lære. Etter ett år med fullt kjør, ga det meg ingen ting
å løfte den ene vekten etter den andre. Jeg ville bli
noe. Jeg ville vite mer om hvordan kroppen fungerte,
og så for meg en utdanning innen helse. Det ble min
redning, sier hun.

masterstudium i helsevitenskap. Hun bruker sine
erfaringer som en indre drivkraft.
– Jeg tenker ikke kalorier lenger, teller ikke proteiner eller karbohydrater. Jeg har et sunt forhold til
trening og liker å løpe en tur. Men jeg vil alltid ha en
jente i meg som sier at «nå må du slanke deg!».
– Du hører den stemmen?
Hun nikker kjapt.
– Spesielt hvis jeg har det litt vanskelig, kan jeg få
tanker om den perfekte kroppen igjen. Men da har jeg
lært å si til meg selv: «Sarah! Slutt! Tenk på noe annet!
Fokuser på andre! Ikke på deg selv.» For det var jo det
som skjedde. Jeg ble fanget i mitt eget speilbilde.

Sarah kuttet ut steroidene. Det gikk bra i starten.
Den første tiden var stoffene fortsatt lagret i kroppen,
men etter hvert kom depresjonen.
– Det var en rullgardin som gikk ned. Til slutt ville
jeg bare dø. Jeg kunne sikkert tatt livet mitt mange
ganger i den perioden, men gjorde heldigvis ikke det.
I stedet tok Sarah de siste studiefagene for å starte
sin farmasiutdanning, men problemene
Etter fotograferingen går vi ned
hentet henne inn i form av grense«Ett år med
trappene igjen. Vi snakker om krimipsykoser og psykiske bivirkninger.
steroidbruk ga naliseringen av steroidbruk som ble
– Jeg hadde jo ødelagt psyken min
fullstendig. Fra juletider søkte jeg
meg ti år med innført i fjor. Sarah synes det er bra, tror
det vil virke. Samtidig burde det vært et
hjelp ved en poliklinikk, men det var
bivirkninger»
behandlingsopplegg med spesialkomselvfølgelig ventetid. Jeg fikk ikke napp
petanse om steroidmisbruk, og spesielt
der før i juni. I løpet av disse månedene
for kvinner, mener hun.
tok jeg opp fag. Jeg sleit på fritiden med sansebedrag
Vi ender ved parkeringen til Frognerbadet. Om få
og hallusinasjoner. Trærne kunne plutselig se ut som
måneder fylles bassenget opp og forventningsfulle
ansikter, men jeg hadde bestemt meg. Jeg tok meg
unge vil tråkke ut på kanten av stupetårnet, ti meter
sammen i timene, og fikk med meg det jeg skulle.
fra vannflaten.
Vi tar fatt på trappene opp mot Monolitten.
– Vi må bruke krefter på å stoppe folk, sier Sarah.
Fotograf Morten vil ta bilder der oppe på toppen,
– Jeg tror vi må være villige til å bruke tvang for å
hvor symbolikken er størst og utsikten best.
få folk ut av problemene. Steroider er som et narkoti– Jeg fikk fokuset over på noe annet, svarer Sarah
kum. Du blir rusa på det. Du lever bare fra én dag til en
når jeg spør hva redningen besto av.
annen, nesten som et dyr. Selv kom jeg meg ut av det,
– I tillegg tenker jeg tilbake med takknemlighet på
og har det bra nå. Jeg har gleden av å studere noe jeg
noen ressurspersoner som gjorde en viktig innsats i
er interessert i. Jeg har gode venner, et fint samboerlivet mitt i den perioden. Den psykiatriske sykepleieren, som jeg møtte på poliklinikken da jeg var veldig
skap og et bra familieforhold. Men det har også fått
dårlig, tilførte en form for trygghet. Jeg tenker også
én permanent konsekvens. Jeg fikk en bipolar lidelse
på lærerne jeg møtte på studiet, som var interesserte
etter bruken av de anabole steroidene. Jeg må gå på
i min faglige framdrift samtidig som de tilførte noe
to forskjellige antidepressiva, én stabiliserende og én
på den menneskelige siden. Kroppen min ble gradvis
sovemedisin. Uten det, fungerer jeg ikke.
mindre viktig. Det var andre ting som betydde mer.
– Hva tenker du om framtiden?
Jeg fikk fokus på andre mennesker og veien ut av
– Foreløpig har jeg ikke noe valg, sier hun.
spindelvevet.
– Steroidene ødela psyken min, og gjorde opplevelser fra barndommen bare enda sterkere, enda
vanskeligere å forholde seg til. Steroidene gjorde at
Vi er på toppen nå. Sarah vender ryggen til Vigelands
traumene brant seg fast på netthinnen. Så de som har
granittsymbol og skuer opp mot det grå skylaget hvor
hatt en tøff oppvekst burde iallfall ikke begynne med
den stadig sterkere vårsola er i ferd med å bryte gjennom.
slike stoffer.
– Steroidene kunne blitt den siste spikeren i kisten i
Hun trekker på skuldrene igjen.
jakten på et perfekt ytre, sier hun.
– Ett år med steroidbruk ga meg i hvert fall ti år
– Skylder du på andre?
med bivirkninger. Og de er ikke helt over ennå. Det
– Det er vanskelig å gjøre det. Jeg var 21 år, myndig,
sies at en bipolar lidelse roer seg noe med alderen, så
og tok mine egne avgjørelser. De må jeg stå for. Jeg
jeg håper at den brenner litt ut etter hvert, at jeg kan
føler likevel at det ble lagt føringer for de valgene jeg
trappe ned på medisinene og kanskje oppnå en medigjorde. Ikke bare hjemmefra, men også fra samfunnet
sinfri tilværelse. Det ville virkelig vært drømmen. 8
generelt. Vi ser reklamer for sprettrumper og plastiske
operasjoner, vi blir på en måte hjernevasket alle samHistorien om Sarah er anonymisert etter ønske fra
men, hver eneste dag.
hovedpersonen selv og av hensyn til hennes familie
Sarah har et nytt og godt liv nå. Etter utdannelsen
og omgivelser. Sarah er heller ikke hovedpersonens
og syv års jobbing på apotek, startet hun i fjor på sitt
virkelige fornavn.
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FAKTA
LOVENDRING I 2013
Fra før var det forbudt å
tilvirke, innføre, utføre,
oppbevare, sende eller
overdra dopingmidler i
Norge. I 2013 vedtok også
regjeringen å kriminalisere
erverv, besittelse og bruk.

FAKTA
PÅVIRKER KJØNNET
Ved bruk av anabole
steroider får kvinner et
mer maskulint utseende
og utvikler mannlige
kjønnstrekk som dypere
stemme, mer kroppshår,
menstruasjonsforstyrrelser
og større klitoris. Begge
kjønn risikerer
sterilitet.

– Jeg vil for alltid ha en jente
i meg som ber meg om å
slanke meg, sier Sarah.
Ærlig talt
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STEFFEN KJÆRGAARD
Tidligere proffsyklist

n Steffen Kjærgaard ville ta med seg sin

mørke løgn i grava. Men så langt kom han
aldri. Hovedfeltet hentet ham inn.

LØGNEN
BLE FOR TUNG Å BÆRE

SE VIDEO PÅ RENIDRETT.NO
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SLO, 23. OKTOBER 2012. Den
tidligere proffsyklisten møtes av et
blitzregn på vei inn til pressekonferansen på Ullevaal stadion. Med
tunge skuldre og et skamfullt,
senket blikk tar han plass på podiet
hvor et titalls mikrofoner peker
ham ut, løgneren og juksemakeren.
Dagen før har han ringt sykkelpresident Harald
Tiedemann Hansen og lagt kortene på bordet. Tiedemann har bedt om tid, men det innvendige presset er
for stort. Steffen orker ikke mer. Han har vært søvnløs
i flere uker.
«I snart 15 år har jeg holdt på en mørk løgn,»
begynner han stille og gløtter opp over brillene.
Blitzene hagler igjen.
Den neste timen skal bli den vanskeligste i hans liv.
Den pinligste og mest ydmykende. Den vondeste og
mest kaotiske. For sannheten, som Steffen Kjærgaard
hadde tenkt å ta med seg i grava, skal ikke lenger
skjules. Den skal veltes ut.

FAKTA
3000 PRØVER I ÅRET
Steffen er fortsatt på sykkelen
nå og da, som her på veien
hjem fra Bakkenteigen og
ingeniørstudiene ved Høgskolen i Vestfold.
34
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I norsk idrett tas det
omtrent 3000 dopingprøver i løpet av et år.
Av disse er nesten en
tredel blodprøver.

STEFFEN KJÆRGAARD
Tidligere proffsyklist

Steffen Kjærgaard dopet seg i flere år og jugde om det både
som aktiv og senere som sportssjef i Norges Cykleforbund..

og det merka jeg fort. Nivåforskjellen var enorm. Jeg
var en god klatrer som amatør, men som proff ble jeg
knapt en statist. Jeg kjørte 125 sykkelløp på ett år, og
var ikke i nærheten i noen av dem. Etter hvert begynte
jeg å miste troen på meg sjøl, og da gikk det enda
dårligere, da fungerte ingenting.

Historien om Steffen Kjærgaard vil for alltid handle
om den talentfulle syklisten og norgesmesteren som
ble proff og senere sportssjef i Norges Cykleforbund,
Steffen følte seg utilstrekkelig. Samtidig forsto han
og deretter avslørt som norsk idretts største bløffgradvis hva som foregikk i feltet.
maker. Steffen dopet seg, bevisst og systematisk i flere
– I løpet av mine to første år som proff begynte jeg
år. Og han jugde om det, både som aktiv og ansatt i
å innse hvor dystert miljøet egentlig var i forhold til
sykkelforbundet.
bruk av doping og kanskje EPO spesielt.
– De første konfrontasjonene i media kom mens jeg
– Hvordan oppdaget du det?
var aktiv. Det var jo kjent allerede den gangen at Lance
– Det var ikke så vanskelig. Selv om ingen snakket
Armstrong hadde kontakt med dopinglegen Michele
om det, var det ganske åpenlyst. Du kan gjerne samFerrari. Jeg valgte angrep som det beste forsvar og var
menligne det med svart arbeid. Alle vet at det er der.
ubehagelig kort tilbake. Først nå i ettertid reflekterer
Jeg husker en episode fra Portugal Rundt. Jeg lå på
jeg over hvor mange løgner jeg måtte servere.
massasjebenken, totalt utslitt etter en lang etappe.
Steffen Kjærgaard sitter ved kjøkkenbordet hjemme
i Tønsberg. Snart to år er gått siden pressekonferansen Én av de andre rytterne kom inn og ba om nøkkelen
til lastebilen, han måtte ha noe i kjøleskapet. Gradvis
på Ullevaal. Det har vært to år med separasjon fra
forsto jeg hva det var snakk om.
media og sykkelmiljøet. To år med reparasjon av
– Ble du ikke frustrert og forbanna?
forhold og vennskap. To år med rehabilitering av
Steffen rister på hodet.
selvfølelse, troverdighet og eget liv. Etappen er den
– Innerst inne var det ingen stor overraskelse, sier
verste han har vært med på.
han. – Jeg var mest frustrert over at jeg syklet dårlig,
– I hele oppveksten var jeg opptatt av å gjøre ting
og reagerte vel mest med skuldertrekk.
ordentlig, ikke ta snarveier verken i trening eller
– Så hva gjorde du?
konkurranser. Også hjemmefra var fair play en viktig
– Først gjorde jeg ingenting. Jeg var
del av hverdagen. Jeg er ikke oppdratt
fast bestemt på at jeg skulle få til en
til å være en juksemaker, bedyrer han.
«Jeg visste altfor brukbar idrettskarriere uten å bli med på
Gode minner fra amatørkarrieren er
lite om det som denne dopingkarusellen.
ingenting verdt nå. Det er ingen synlige
Han stopper opp, puster tungt.
premier på veggene. Prestasjonene på
ventet meg da
– Men en eller annen gang, høsten
juniorlandslaget, NM-gullene, sammenjeg ble proff»
1997, resignerte jeg. Jeg fikk ikke ny konlagtseieren i verdenscupen, triumfen
trakt med TVM, troen på idrettskarrieren
i Østerrike Rundt. Alt som ledet fram
var et slukket lys, og jeg merket at moralen forsvant,
til proffkontrakten med TVM i 1996, ligger nederst i
litt om litt. Jeg syntes det var ufattelig langt fram. Jeg
skuffen.
var frustrert. Jeg hadde kommet så langt, men manglet
– Jeg visste altfor lite om det som ventet meg der
så mye for å ta det siste steget. Så jeg sluttet helt, dro
ute, sier Steffen.
hjem til Tønsberg, og mentalt hadde jeg en reell pause.
– Noen sa at jeg ville få en sjokkstart på et nytt liv,
Ærlig talt
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En dag ringer Kim Andersen fra et nyetablert, dansk
lag, Team Chicky World. Han gir Steffen Kjærgaard en
ny sjanse.
– Chicky World var et 2. divisjonslag, kanskje til og
med 3. divisjonslagslag. Vi konkurrerte i Tyskland og
Frankrike, men til tross for at jeg gikk ned et nivå, så
hang jeg ikke med. Og da ble jeg mer besluttsom. Jeg
tenkte at nå tar jeg steget som skal til for å være med
på dette løpet.
– Hva gjorde du da?
– Da kontaktet jeg en lege i Belgia, fikk tak i EPO og
også kortison. Det var relativt enkelt.
– Visste du veien?
– Jeg visste om flere veier. Jeg valgte bare den som
passet best.
– Var det så enkelt?
Steffen lar spørsmålet henge, forstår at det handler
om mer enn det praktiske.
– Jeg kan bruke mange ord for å prøve og forklare,
men skal jeg være helt ærlig, så ga jeg rett og slett
faen. Jeg hadde dratt hjem med halen mellom beina,
fått en ny sjanse og dro ned til Chicky World med
full bevissthet om at det naive filteret var fjernet. Jeg
visste hvor dirty dette spillet var, og var klar for å hive
meg ut i det.
– Ingen skam eller skyldfølelse?
Han tenker seg om, forsøker å huske.
– Jeg antar at det lå en skyldfølelse der et sted, sier
han endelig. – Men den var i så fall gjemt langt vekk,
moralen var pakket bort, og erstattet med en annen
innstilling, at det var bedre å angre på noe man har
gjort enn ikke gjort.

trenger litt responstid for å iverksette ting i kroppen,
men for meg løsnet det ganske fort. Etter bare en ukes
tid hadde jeg betraktelig bedre bein. Så holdt jeg på
med det en stund.
– Permanent? Over lang tid?
– Noen holdt på hele tiden, også i treningsperiodene, men det var uinteressant for meg. Jeg
brukte gjerne én kur over tre ukers tid, og så hadde jeg
en positiv respons i en måned eller halvannen etterpå.
Sånn holdt jeg på. Og i de periodene syklet jeg fort.
Så fort som jeg mente at jeg var god nok til.

Steffen syklet så fort at U.S. Postal ville ha ham.
Følerne var der allerede i 1998. Sommeren etter,
dagen før Tour de France i 1999, signerte han kontrakten som hjelperytter for Lance Armstrong.
– Jeg visste faktisk ingenting om hva som ventet meg. Helt ærlig, jeg var usikker på hvordan det
fungerte i andre lag og med andre ryttere, og husker
ikke i detalj hva slags tanker jeg hadde, men jeg hadde
nettopp fått en voldsom respons på å gi faen, og det
var nok årsaken til at jeg fortsatte å dope meg.
– På egenhånd eller i laget?
– Jeg kjente jo allerede legen i Belgia, hadde det jeg
trengte, men ble anmodet om å organisere dette sammen med de andre i U.S. Postal. Og da gjorde jeg det.
– Hvordan fungerte det?
– U.S. Postal hadde en hovedlege og en frilanslege,
forklarer Steffen.
– De var primærpersonene som ordnet det medisinske. Som oftest hadde jeg en egen konsultasjon inne
hos legen. Andre ganger gikk han fra rom til rom. Han
prøvde alltid å påse at han var der når romkameraten
min var på massasjen eller et annet sted, og motsatt.
– Visste du om bruken til de andre?
Han drar på det, hjelperytteren.
– Både ja og nei, sier han.
– Vi snakket ikke om det internt. Vi var sjelden
under behandling samtidig. På den måten ble det
ganske tette vegger, så sant du ikke tok det opp med
de rytterne du bodde sammen med, og det opplevde
jeg som et veldig tabubelagt tema. For meg var erfaringen at holder du kjeft, så holder de
andre kjeft. Det var veien jeg valgte.

De sterkeste hodene tok det riktige valget i det
samme krysset, inn på den rene asfalten. Så hvorfor
slo Steffen Kjærgaard følge med bløffmakerne på en
vei steinsatt med juks og løgner, skam og fordømmelse?
– Jeg hadde et reelt valg, medgir Steffen og slipper
blikket ut av kjøkkenvinduet.
– Og jeg kan ikke klandre andre enn meg sjøl. Noen
er født med mer talent enn meg, og kan hevde seg
selv ved å trene rent. Andre er kanskje
utstyrt med sterkere moral, jeg vet
«Skal jeg være
ikke, men i flere intervjuer har syklister
forklart at også tilfeldigheter råder. Det
helt ærlig, så ga Sommeren 2000 og 2001 hjelper
tror jeg på. Jeg trodde at jeg hadde et
jeg rett og slett han Lance Armstrong over fjellene til
sammenlagtseire i Tour de France, men
robust filter, men det holdt ikke. Jeg
helt faen»
det er ingen prestasjon. Det er histovippa over på feil side.
riens største idrettsbløff. I den innerste
Steffen kan fortsatt huske den første
sirkelen rundt Armstrong sitter Tyler Hamilton som
kuren.
siden skulle fortelle alle detaljer om det råtne spillet i
– Jeg følte verken skam eller spesiell forventning.
U.S. Postal.
Jeg var bare klar. Jeg prøvde meg litt fram, var litt
Armstrong og Hamilton delte mer enn hotellrom. De
forsiktig. For litt skummelt var det jo. I tidlig EPO-tid
delte også lege. Deres felles rådgiver var Dr. Michele
kunne du få så tykt blod at det var dødelig. Men det
Ferrari, blant rytterne kalt Dr. Evil fordi han lurte hver
hadde jeg ingen frykt for, den delen var stabilisert.
eneste dopingtest, skriver Hamilton i boka si, The
Snakket du med de riktige legene, fikk du vite hvor
Secret Race. Våren 1999, kort tid før Kjærgaard blir
store doser du skulle ta. Normalt er EPO en kur som
ww
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FAKTA
BIOLOGISKE PROFILER
For å styrke arbeidet
med biologiske profiler
har Antidoping Norge,
sammen med de øvrige
nordiske landene og
Norges laboratorium for
dopinganalyse, etablert en
egen enhet som følger opp
dette arbeidet.

Steffen beskriver et miljø med
ganske «tette vegger» der
man skjønte mer enn man
visste om det som foregikk.
Ærlig talt
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FAKTA
TRE PROFILPROGRAM

Steffen tok sin første EPO-kur
i 1998. Han dopet seg systematisk i flere år og skjulte det.
38
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Biologiske profiler har
vært et satsningsområde
for Antidoping Norge
i mange år. Det er nå
etablert tre forskjellige
profilprogram på norske
utøvere (blod-, testosteron- og veksthormonavhengige markørprofiler).

STEFFEN KJÆRGAARD
Tidligere proffsyklist

en del av laget, samler Armstrong den indre sirkelen i
– Jeg vet ikke hva de andre gjorde, men jeg ble veldig
sin franske luksusvilla for å legge planene for touren.
forsiktig. Jeg reduserte bruken, og da reduserte jeg
Tyler Hamilton er sliten, trenger EPO. Han spør Lance
også effekten. Plutselig var jeg i en situasjon der jeg
Armstrong, som peker hverdagslig mot kjøleskapet.
både tok risiko og ikke fikk noen effekt. Og da fadet det
Hamilton åpner døra og finner EPO-boksen ved siden
egentlig ut. Etter hvert tok jeg ikke noe i det hele tatt,
av melkekartongen.
og da syklet jeg heller ikke fort nok. Det påvirket igjen
– Jeg reflekterte aldri over hva slags dopingregime
troen på meg sjøl. Det ble en negativ spiral. Vi hadde
jeg ble en del av, sier Steffen Kjærgaard fra et kjøkkenfått barn. Jeg ville ikke være med lenger. Og da jeg la
bord i Tønsberg 15 år senere.
opp, var det en lettelse å være ferdig med racet, med
– Kjente du til Armstrongs hemmelighet?
de betingelsene som det faktisk innebar.
Spørsmålet mottas uten reaksjon, som om Steffen
– Du var trygt i land, forbi tollerne?
har vært forberedt lenge.
Han nikker gjenkjennende til metaforen.
– Jeg så ham lite, svarer han raskt.
– Ja, jeg trodde det. Jeg var ikke
– Jeg var aldri en del av den innerste
forberedt på å bli innhentet av fortiden
«Jeg var ikke
sirkelen rundt Lance. Han var i teamså lenge etterpå. Jeg var helskinnet
forberedt på å gjennom. Det var selvfølgelig noen konbussen før start, men forsvant inn i egen
bil så fort han var i mål, som regel en
bli innhentet av frontasjoner, og jeg følte meg uglesett
når tidligere lagkamerater ble tatt. Men
halvtime før meg. Vi kunne dele en øl
fortiden»
det var mest påminnelser om fortiden.
eller kaffe i hotellbaren på treningsleir,
Jeg sov ikke spesielt dårlig fra 2003 til
men jeg opplevde at han trakk seg mer
2012, men trykket økte. Den store belastningen kom
og mer vekk.
da FBI iverksatte etterforskningen på Armstrong. Da
– Men du visste hva Lance drev med?
kjente jeg at dette ikke var hyggelig.
– Jeg visste ikke, men skjønte det.
– Hvor mange visste om dopingen?
– Hva legger du i det?
Han tenker seg om, forsøker å telle.
– Jeg visste ingenting i detalj, det ble aldri snakket
– Det er vanskelig å sette et tall. Leger, ryttere og
høyt om. Man legger bare sammen to og to, og snapper opp korte samtaler, som bestillinger av restitulag… et titalls personer, kanskje tyve.
sjonscocktails. «Jeg trenger ikke saltoppløsning, jeg
– Også kona di?
trenger Vitamin C eller E». Det var kallenavnet på EPO.
– Kona mi har visst en del, men aldri vært komfortabel med det, alltid snudd ryggen til. Hun ba også meg
– Har du hatt kontakt med Lance i etterkant?
om å glemme det, legge det vekk. Men presset økte og
– Helt overfladisk, på sms. Men én gang slang jeg en
folk spurte. Jeg hadde flere konfrontasjoner med både
fleip om damene hans. Det sto i media at han hadde
presse og venner som har stått meg nær. Og én av dem
byttet ut Sandra Bullock med Sheryl Crow, forklarer
husker jeg spesielt godt.
Steffen og løfter munnviken til et skrått smil.
– Det likte han ikke, og jeg hørte aldri mer fra ham.
– Jeg også husker den, sier Per-Espen Løchen.
Han møtte den norske proffsyklisten hjemme i TønsJukset i U.S. Postal er behørig beskrevet i Tyler Hamiltons avslørende bok. I Tour de France 2000, før den
berg i 1999. Kjærgaard var allerede en profilert syklist,
12. etappen opp Mont Ventoux, var blodposene teipet
Løchen var sportsreporter på vei opp og fram. Det ble
opp over hotellsengene, klare for overføring. Året etter samarbeid og etter hvert vennskap. Idrettsutøveren og
testet Armstrong positivt for EPO i forberedelsene til
journalisten. Gjensidig nytte og hygge. Ikke helt etter
Touren, men det internasjonale sykkelforbundet skal
boka, men slik er det nå en gang. Vennskap utvikles på
ha grepet inn og beskyttet superstjernen. Like etter
tvers av yrkesvalg.
donerte Lance Armstrong 125.000 dollar til organisaI 2002 var de begge i VM. Etter løpet dro hele kamesjonen.
ratgjengen fra Tønsberg tilbake til Oudenarde, som
Steffen Kjærgaard rister på hodet.
var Kjærgaards hjemby i Belgia. Utpå kvelden satt de
– Blodposer på veggen… Så groteske tilfeller var jeg
i baren med hver sin øl. Doping var igjen i nyhetene.
aldri vitne til, lover han.
Per-Espen grep muligheten til å spørre.
– Var du aldri redd for å bli tatt?
– Jeg satte øynene i ham, og sa: «Nå har du én sjanse.
– Etter hvert var jeg jo det.
Enten forteller du meg sannheten, eller så kommer jeg
– Men ikke i starten?
aldri til å tilgi deg hvis løgnen kommer for en dag. Har
– Nei. Da jeg begynte min første EPO-kur i 1998, var
du noen gang dopet deg?»
det ingen risiko. Det var helt umulig å bli tatt, det var
Steffen Kjærgaard svarte nei.
en kjent sak. I 2000 kom den første EPO-testen og da
– Han så meg rett i øynene og svarte kontant nei.
ble jeg mer forsiktig. De første where-abouts begynte
Det var min første ordentlige konfrontasjon med ham,
også å fungere. Jeg måtte til enhver tid opplyse hvor
og jeg hadde ingen grunn til å tro noe annet. Jeg valgte
jeg oppholdt meg.
å stole på det svaret jeg fikk, og jeg hadde stilt ham
ww
– Hva gjorde du da?
spørsmålet som en god venn. Også kroppsspråket
Ærlig talt

39

8 STEFFEN KJÆRGAARD
Tidligere proffsyklist

mørke løgner å bære på, og de fleste blir med i grava,
så det skal vel jeg også klare.
– Hvor lett var det å lyve?
– I starten var det kjempeenkelt, jeg var bare kynisk.
Kynisk er faktisk det rette ordet. Jeg serverte den
løgnen som passet meg best, men det ble mer og mer
ubehagelig, og spesielt i ettertid da jeg hadde lagt det
bak meg.
– Vurderte du aldri å fortelle?
Han tenker seg godt om.
– Jeg vurderte det da Bjarne Riis sto fram i 2007.
Det var jo ikke bare Riis, men flere Telecom-ryttere jeg
assosierte meg med, andre med en heavy hjelperytterjobb. Men jeg var ikke presset hardt nok, og lenge
nok, til å ta med meg familie og venner ut i uføret som
ventet. At det skulle gå utover meg, var en ting. Men
kone, barn og venner… Vi var ikke klare for det. Og jeg
tror det ville fått større konsekvenser.

Presset stilnet aldri. Floyd Landis og Tyler Hamilton
sto fram. USADA-rapporten var i opprulling. FBI startet sin formelle etterforskning. Fredag 18. januar 2013
skulle selv Lance Armstrong innrømme sin mørke løgn
i tv-programmet til Oprah Winfrey, men før det hadde
telefonen ringt stadig oftere hos Kjærgaard.
– Det var forferdelig fra det øyeblikket jeg skjønte
Steffen Kjærgaard dopet seg i flere år og jugde om det både
at
den USADA-rapporten eksisterte og kom til å bli
som aktiv og senere som sportssjef i Norges Cykleforbund..
offentliggjort. Den perioden var et stort og mørkt hull,
med veldig mye søvnløshet, uro og frykt for å bli tatt
tydet på at han sto 100 prosent inne for det, sier den
med buksa nede. Jeg prøvde å ha en normal hverdag,
tidligere NTB-journalisten.
et normalt liv. Men når du blir oppringt på en campingplass i Telemark, og en VG-journalist lurer på om
Tilbake på kjøkkenet i Tønsberg. Steffen slår blikket du er blitt kontaktet av FBI, så er den ferien ødelagt.
ned i bordet over nok et minne han ikke er stolt av.
Høsten 2012, bare én uke før sykkelpresidenten
– Det var en glatt løgn, sier han.
skal innkalle til pressekonferanse på Ullevaal, reiser
– Og selv om jeg husker konfrontasjonen som
Steffen og kameraten Per-Espen Løchen på sydenferie
nærgående, og oppfattet det som et ultimatum fra en
med begge familiene på tur. De har gledet seg i lang
god venn, var det ikke spesielt vansketid. Steffen er fjern. Presseoppslag i VG
lig å servere den løgnen. Det er litt
forteller om sprøytebruk. De gamle lag«Det har vært bildene fra U.S .Postal preger sportssidene
skremmende. Vi var i to ulike verdener.
ekstra vondt
nok en gang. Likene ramler ut av skapet.
– Hva tenker du i dag?
Ved bassengkanten på Gran Canaria
Han puster tungt.
for kona mi og
konfronterer Per-Espen sin gode venn
– Det er ikke hyggelig å vite at jeg
Per-Espen»
igjen. Ungene leker i vannet. Per-Espen
har misbrukt min venns tillit. Han
retter seg opp i solsenga, irritert banker
satte en støkk i meg, for jeg har ofte
han i avispapiret.
tenkt på det øyeblikket i etterkant, ikke bare på rela«Når vi kommer hjem, må du gå ut med en pressesjonen mellom meg og han, men på løgnen i sin helhet,
melding. Du kan ikke la dette med sprøytebruk henge
på konsekvensene hvis den kom fram.
i lufta, du må ta et antidopingstandpunkt. Skriv en
– Og det vet du nå?
pressemelding hvor du åpner med: «Jeg har aldri
– Ja, og jeg ser at det har skapt mye ubehag for
brukt doping».
mange, at ringene har vokst seg større og større. Det
Han fikk ingen reaksjon. Steffen senket blikket i sitt
er vondt å vite at jeg har holdt gode venner for narr,
vondt å oppleve at media har tatt med seg familiemed- eget fang, forsvant inn i seg selv og ble der.
lemmer på min nedtur, og det har jeg ikke helt klart å
fordøye. Dette er mennesker som jeg har ødelagt livet
Én uke uke senere bråvåkner Per-Espen av telefonen som ringer. Han gnir søvnen ut av øynene, ser
til, og som jeg nå forsøker å begrense skadene på.
Steffens navn i displayet og får umiddelbart en følelse
Ambisjonen var å starte et nytt kapittel i livet uten å
ww
at noe er galt.
bli tatt. Jeg tenkte at de fleste mennesker har noen
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Hver dag må Steffen nå
leve med det han har gjort.
Bekjennelsene har lettet
samvittigheten, men han har
skadet mange på veien.
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FAKTA
DEN RENE SYKKELEN
Norges Cykleforbund var
blant forbundene som
var tidlig ute med å bli et
Rent Særforbund. Av de
nærmere 800 idrettslagene
som er registrert som Rent
Idrettslag, er svært mange
sykkelklubber.

Flere ganger ble Steffen
konfrontert med mistankene,
også av nære venner, men
det var enkelt for ham å lyve
om det, bekrefter han.
42
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«I 12 år har jeg holdt på en mørk løgn,» sier vennen
Steffen Kjærgaard.
Per-Espen kjenner fortsatt setningen i magen.
– Jeg skjønte med en gang hva det gjaldt.
Spørsmålene hopet seg opp i hodet mitt. Den første
tanken var «nei, nei!» og jeg ropte det ut i telefonen.
Jeg så min egen karriere falle i grus. Hva ville skje på
jobben? Hva med min egen troverdighet?
Mot slutten drar Steffen selv opp samtalen de hadde
hatt i Belgia i 2002.
«Husker du hva du sa til meg?» spør han.
Selvsagt gjør Per-Espen det.
«Vel, da må du enten tilgi meg eller gjøre noe annet,» sier Steffen Kjærgaard. «Og du gjør akkurat som
du selv vil.»

måtte være lojal til arbeidsgiveren, så jeg valgte å
informere om alt som hadde blitt sagt i telefonen. Jeg
ba også om å bli fritatt fra saken, ville bare kontrollere
faktaopplysninger, et ønske NTB respekterte. Det var
den vanskeligste dagen i min yrkesaktive karriere.
– Hva tenkte du om Steffen?
– Det tok ikke lang tid før jeg skjønte at dette var
en mann som trengte meg. Jeg følte veldig sterkt for
mennesket, og forsto hvilket styr han skulle gjennom.
Samtidig måtte jeg håndtere at kameraten min hadde
jugd for meg i 12 år. Det var vanskelig, men Steffen har
stilt opp for meg i flere situasjoner, og jeg var egentlig
aldri i tvil.
– Hva med jobben?
– Det ble et veiskifte, forklarer han.
– Pressekonferansen på Ullevaal ble den siste dagen
som journalist. Etterpå mistet alt mening og innhold.
Min troverdighet var satt på spill og sannsynligvis
ødelagt. Jeg har aldri fått høre det av kollegaer eller
andre, men jeg følte det veldig sterkt sjøl, at journalistikk var jeg ferdig med.

– Den store ballen rullet, forklarer Steffen i dag.
– Den godt planlagte ferieuka på Gran Canaria var
helt bortkastet. Jeg sov bare noen få timer og gikk ned
flere kilo. Og da jeg kom hjem, dro jeg rett til legen
hvor jeg ikke klarte å si noe som helst. Da reiste jeg
hjem hit på kjøkkenet, det var en mandag. Jeg ringte
kona, sa hun måtte komme hjem umiddelbart, for nå
– Jeg var helt tom og helt blåst da den pressekonferansen var over, forteller Steffen.
måte vi prate. Den dagen bare sprakk det. Jeg var helt
– Jeg hadde levd i en tørketrommel i flere uker,
utkjørt, irrasjonell og handlingslammet, alt sammen
men jeg var hel, og sov faktisk godt den første natta.
på en gang.
Dagen etter opplevde jeg som en dommedagsfilm hvor
Kona var ikke klar for den store oppvasken, visste
hovedpersonen våkner etter rulleteksten og alt virker
ikke hvordan hun ville takle det, men for Steffen var
som normalt. Sola skinner og gresset er grønt. Fuglene
det ingen vei tilbake. Løgnen hadde vokst seg så stor
synger. Ungene leker i gata. Jeg syklet bort på Rimi for
og vond at den måtte ut. De neste timene ringte han
å handle.
presidenten i sykkelforbundet, kollegaer og ryttere,
Pang. Tre av fire aviser hadde Steffens innrømmelse
familie og venner. Den vanskeligste samtalen, med
som hovedoppslag. VGs forside viste et gammelt bilde
vennen Per-Espen, tok han til slutt. Så slo han av
av syklisten og kona. De tre ordene i krigstyper slo
telefonen.
pusten ut av Steffen Kjærgaard. «HUN VISSTE ALT».
– Jeg skulle ringt så mange, men rakk ikke rundt.
– Jeg skal ikke mene for mye om jeg er behandlet
Faren min var på ferie i Burma, uten telefondekning
godt eller dårlig, sier Steffen.
og internett. Jeg ringte mora mi, søstera mi, og måtte
– Det er ingen tvil om at media har gjort en viktig
planlegge en pressekonferanse.
jobb for å presse fram løgnen min, og æren ligger
Han stopper et øyeblikk.
hos dem, ikke hos meg. Men når jeg ser
– Dette har vært forferdelig for
hvordan media vrir på utsagn og fjerner
mange, men ekstra vondt for kona mi
«Jeg var bare
nyanser, så har vært vanskelig å være en
og Per-Espen. Jeg satte dem i en umulig
kynisk, det er
bidragsyter på den fronten. Det har jeg
situasjon, og det rokket ved Per-Espens
integritet som journalist. Det er forferfaktisk det rette sagt til VG. Den forsiden var helt jævlig.
delig å tenke på. Han var helt ødelagt i
er mulig at fem millioner nordmenn
ordet for det» Det
flere dager, men viste styrke. Han hadde
glemmer fort, men kona mi glemmer
et valg. Han kunne tenkt at dette er helt
den aldri. Hun vil huske den hver dag.
uakseptabelt, vist meg ryggen, og så hadde vi ikke hatt
mer kontakt. Men han har valgt å være en av de fineste Hver dag må også Steffen leve med det han har gjort.
vennene som finnes, en robust fyr for hele familien.
I etterkant har han forklart alt han vet til Antidoping
Det har jo svingt for kona mi også. Da har det vært
Norge. De lange samtalene har vært opplysende for
ålreit å ha en person som setter ting litt i perspektiv
organisasjonen, terapi og renselse for personen.
for henne også. Det har vært et uvurderlig vennskap.
– Bekjennelser letter jo voldsomt, sier han.
– Ganske mye i starten, og så svinger det mer når du
Per-Espen trekker på skuldrene, vet ikke helt hva
møter mennesker som du ikke har fått snakket med.
han skal si. Han har bare forsøkt å holde hodet kaldt.
Jeg skulle gjerne pratet ut med enda flere enn jeg har
– Jeg brukte 10-15 minutter på å døyve sjokket.
gjort, men det er ikke enkelt å stå i rett for mennesker
Så ringte jeg sjefen min og fortalte hva jeg visste. Jeg
du respekterer. Selv om jeg følte at jeg svarte greit på ww
Ærlig talt
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alle spørsmålene under pressekonferansen, ser jeg i
mer robust om jeg hadde visst på forhånd at store
ettertid at alt ikke gikk like bra.
deler av feltet dopet seg, men ingen tok den samtalen.
– Hva tenker du på?
Og jeg klarte det ikke heller. Det skulle jeg ha gjort.
Steffen blir stille, som om svaret der inne egentlig
– Hvor mye angrer du?
ikke har lyst til å komme ut.
– Det er klart jeg angrer, svarer han fort.
– Jeg mener å huske at jeg fikk et spørsmål om
– Det er ikke lett å fortelle sine egne barn at man
blodoverføringer, om jeg hadde prøvd det.
har vært en cheater, men det var ålreit å få gjort det,
– Og hva svarte du?
og barn er vel generelt ganske flinke til å tilgi. Jeg
– Jeg svarte vel nei. Så tenkte jeg ikke mer over
angrer på valget mitt fordi jeg nå må ta konsekvensen
det, ikke der og da. Men i samtalene med Antidoping
av det. Det går ikke en dag uten at jeg tenker på det.
Norge har jeg fortalt at også tradisjonell bloddoping
Det har skapt uro også her i familien, men søstera mi
var en ting jeg prøvde. Ganske seint i karrieren, i 2002, sa faktisk noe fint. «Nå har jeg i hvert fall fått broren
reduserte jeg som sagt EPO-bruken fordi det hadde
min tilbake». Tolker jeg henne riktig, så har innrømmelsen gjort meg lettere til sinns, gitt
kommet nye testmetoder. Da prøvde jeg
mer positiv energi.
en mer klassisk bloddopingvariant én
«Det er ikke lett meg
– Klarer du å være stolt av noe?
gang, men fikk ingen boost, følte meg
å fortelle sine
– Hva tenker du på?
ikke sprekere. Derfor ble det med den
– NM-gullene? Seieren i verdenscupen?
ene gangen.
barn at man har
Han lar spørsmålet synke, men svaret
Ordene blir hengende i lufta, som et
vært en cheater» er åpenbart og gitt.
oppstøt fra en kjeller som nå skulle vært
– Det er umulig å forbli stolt av
ren.
idrettskarrien min. Jeg har et anstrengt forhold til
– Hvorfor sa du ikke det på Ullevaal?
de fem-seks åra jeg dopet meg. Samtidig kan jeg ikke
Steffen vrir seg i stolen, i ubehaget.
sette strek over 20 år av livet mitt, for de fleste har
– Da jeg satt på pressekonferansen var presset så
faktisk vært ganske ryddige. Jeg er stolt av resultatene
voldsomt. Jeg hadde opplevd så enorme svingninger
fram til jeg ble profesjonell, og stolt av de årene jeg var
over så lang tid. Det var så mye som skulle innrømmes
sportssjef i sykkelforbundet, en periode hvor sporten
at jeg ikke klarte å ta også den saken der.
fikk et voldsomt ansiktsløft på mange områder.
– Du jugde igjen?
– Ville du fortalt historien din hvis ikke VG og andre
– Det ble for mye. Jeg husker ikke engang om jeg ble
medier hadde presset deg til å stå fram?
spurt helt konkret om det eller det er noe jeg innbiller
Steffen er ærlig nå, trenger ikke å lyve lenger.
meg. Det er uansett det siste å innrømme, jeg har ikke
– Nei, jeg tror ikke det, svarer han.
mer å skjule.
– Slike mørke løgner er ikke noe du innrømmer uten
– Ingen flere lik i skapet?
å ha blitt lagt et ettertrykkelig press på. For meg er det
– Ingen flere lik. Det er alt, lover Steffen.
en sursøt smak på det. Mediene har gjort jobben sin.
I det store bildet har jeg bare vært et lite offer for å få
Naturligvis møter han fortsatt mennesker som spør
og vil vite. I studiemiljøet på høgskolen, på foredrag og fram sannheten. Totalt sett har jeg det mye bedre nå,
fordi jeg er kvitt løgnen. Jeg er i gang med et nytt liv,
i sosiale lag.
har en flott familie og venner rundt meg, og sover godt
– Fortsatt er løgnen mye vondere å bære på enn
om natta.
vissheten om at jeg har jukset i idretten. Jeg opplevde
ikke at jeg jukset mer eller mindre enn alle andre, jeg
Vi kunne stoppet der, oppe på høyden, gitt historien
var bare med på de premissene som rådet i feltet. Så
om Steffen Kjærgaard en fri og forsonende avslutning
opplevelsen av juks har ikke vært så tilstedeværende,
med vakker utsikt. Men tillit er noe man må gjøre seg
men opplevelsen av løgn har vært det. Løgn er en
fortjent til og tvilen kan være en livsvarig dom.
voldsom, mørk kraft som spiser deg opp innenfra.
– Hvorfor og hvordan skal vi tro deg nå når du har
– Hvordan kunne du ta jobben som sportssjef i sykkelforbundet når du hadde en sånn løgn å bære på?
jugd så mange ganger?
Steffen trekker på skuldrene.
Det blir stille. Sola skinner og gresset er grønt.
– Jeg så på jobben som en mulighet til å bidra posiFuglene synger fortsatt. Ungene leker i gata. Han slår
tivt igjen. Jeg ville gi noe tilbake, og gjøre en bra jobb
ut med hendene. To hender som en gang holdt fast
for de som var på vei opp og fram.
i et sykkelstyre før han svingte inn på en kronglete,
– Fortalte du noen av syklistene om det råtne spillet
steinete vei og mistet grepet.
som ventet der ute?
– Det har jeg ikke noe godt svar på, sier han. 8
– Nei, jeg gjorde ikke det.
– Ville ikke det vært riktig?
Steffen Kjærgaard studerer i dag til ingeniør ved
– Jo, det ville det så absolutt vært, innrømmer han.
Høgskolen i Vestfold, og Per-Espen Løchen jobber som
– Ingen forberedte meg på hva som ventet, og jeg
PR-ansvarlig i Petter Solbergs rallycrossteam. De er
savnet det. Kanskje ville jeg valgt annerledes og vært
fortsatt gode venner.
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FAKTA
SATSER I SAMFUNNET
Antidoping Norge har den
senere tid trappet opp sitt
arbeid med doping som
samfunnsproblem. Les mer
om eget fagpanel, leksikon
m.m. på antidoping.no

Steffen forsøkte også
bloddoping – én gang,
en innrømmelse han ikke
klarte «å ta» under pressekonferansen på Ullevaal.
Ærlig talt
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ANTIDOPING NORGE
Etterord

TRENGER DE PERSONLIGE HISTORIENE
– OG VI MÅ TØRRE Å LÆRE AV DEM
25 ÆRLIG TALT-KVELDER I 19 FYLKER, ytterligere 50 arrangementer med innslag
av denne kampanjen, nesten 200 medieoppslag, 8.200 tilhørere, 15.000 videovisninger på nett samt 8.500 magasiner og 3.000 utdelte brosjyrer. Det var tallenes
tale fra Ærlig talt-kampanjen 2013.
Når det er sagt: Det er først og fremst ordene – og ikke tallene – som har gjort
Ærlig talt til et ettertraktet innslag i norsk idretts verdiarbeid siden lanseringen på
Idrettsgallaseminaret i januar 2013. Tilbakemeldingene har vært oppmuntrende
og motiverende fra idrettsledere og lærere, skoleelever og utøvere, helsepersonell
og politikere. Forsvaret og treningssenterbransjen har laget sine egne versjoner
av Ærlig talt. Internasjonalt har vi fått lov til å vise fram kampanjen for nasjonale
antidopingbyråer, internasjonale særforbund og IOC.

FAKTA
ANTIDOPING NORGE
u Etablert av Norges
idrettsforbund og Kulturdepartementet i 2003.
u Styreleder er Valgerd
Svarstad Haugland, daglig
leder er Anders Solheim.
u Har ca. 20 ansatte på
hovedkontoret, i tillegg
ca. 80 deltidsansatte rundt
omkring i landet.
u Tar ca. 3000 dopingprøver og gjennomfører
over 200 forebyggende
tiltak i norsk idrett hvert år.
u Har en rekke forebyggende programmer:
Ren Utøver, Rent Idrettslag
og Ren Skole, samt utvidet
arbeidet knyttet til doping
som samfunnsproblem.
u Har et eget treningssenterprogram, Rent Senter,
der ca. 400 sentre er med.
u Har et tett og omfattende internasjonalt samarbeid med flere nasjoner.
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n VERDIFULLE HISTORIER. Hva er det som virkelig har flyttet antidopingarbeidet
framover de siste årene? Spør du meg, er det verken kontrollarbeid, analyser eller
utredninger, selv om store framskritt er gjort også her. Nei, det handler mer om verdifulle historier fra personer som begynner å snakke, personer som stikker hull på
«stillhetens lov», personer som tør å løfte et tabubelagt og for mange ukjent tema.
Floyd Landis begynte å snakke om hva som hadde foregått i U.S. Postal. Det endte
med at Lance Armstrong ble avslørt, og til slutt ble også Steffen Kjærgaard tvunget
til å innrømme. Fra 1. juli 2013 fikk vi et lovforbud i Norge som også omfatter bruk
av dopingmidler. Jeg tror historien som ble fortalt om Tord som tok sitt eget liv, på
NRKs Brennpunkt, høsten 2010, var noe av det som satte i gang denne prosessen.
Vi trenger med andre ord de personlige historiene. Vi trenger å høre dem, og vi må
tørre å lære av dem.
n GJØR EN FORSKJELL. Ærlig talt-kampanjen er i bunn og grunn et ønske om å
skape en arena for å snakke om doping – ikke bare i overskrifter, ikke med høyt
hevede pekefingre – men med innsikt, personlig erfaring og engasjement. Vi løfter
fram historier og personer som direkte eller indirekte har vært berørt av doping,
for på den måten å berøre andre.
Vi opplever at Ærlig talt har vekket interesse og bevissthet om dopingutfordringen samtidig som kampanjen har utfordret og informert om hva den enkelte kan
gjøre. Vi har åpnet ører og øyne; ører som vil høre mer, og øyne som nå ser
annerledes på dopingproblemet fordi det oppleves som nært og mer relevant.

Vi er stolte over at Ærlig talt nå ruller videre med nye historier. Takk til alle som
har vist og viser interesse for kampanjen, en interesse som legger til rette for store
og små arrangementer over det ganske land. Og ikke minst, takk til dere som har
bidratt med personlige historier i kampanjen.
Det er en nærmest umulig øvelse å måle effekten av dette arbeidet, men fra vår
side er det i alle fall et ærlig forsøk på å få flere med i kampen for en REN idrett og
et DOPINGFRITT samfunn. Vi tror vi har lyktes. 8
Halvor H. Byfuglien
Prosjektleder for Ærlig talt
Antidoping Norge

LES MER...
n På renidrett.no kan du se og lese

de seks første historiene i kampanjen.
n EIRIK VERÅS LARSEN
Min båt er lastet med verdier
Han vant fem VM-gull og to OL-gull, men de
virkelige verdiene fikk han hjemme i Flekkefjord.

n ANNE KATRINE AAS
Jakten på ærligheten
Hun jobber ikke for å ta juksemakerne, men for
at de rene utøverne skal få det gullet de fortjener.

n FRODE ESTIL
Kongen som aldri ble kronet
Han skulle jublet for flere olympiske gull, men
det eneste gullet han fikk, kom med postmannen.

n MORTEN HEIERDAL
Den lange veien tilbake
Han bygde opp kroppen med anabole steroider.
Nå må han bygge opp hele livet sitt igjen.

n EN MAMMAS HÅP
Sønnen som forsvant
Hun håpet at sønnen skulle slutte med doping.
Nå håper hun mest av alt at han tilgir henne.

n MADS KAGGESTAD
Den siste ble vinneren til slutt
Han tok knekken på seg selv for å komme først i
mål, men hadde ikke en sjanse. De andre jukset.
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«Jeg kunne lagt opp for lenge siden om
medaljene var drivkraften, men det er de ikke.
Jeg er opptatt av å utvikle meg»
MARIT BJØRGEN | SKIDRONNING

Ærlig talt er et samarbeid mellom Antidoping Norge og Norges idrettsforbund, med Norsk Tipping som støttespiller.
I tillegg til dette magasinet består kampanjen av kortfilmer, brosjyrer, markedsmateriell og turnerende foredrag.
Alle historiene i kampanjen kan leses og ses på renidrett.no. Her finner du også se seks historiene fra 2013.
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