
Hvordan kan jeg forhindre at mit barn kommer 

ud for doping og brug af stoffer i sport?

Manglende moralske værdier i sport kan være med til at opfordre udøvere til at snyde 
eller udvise usportslig adfærd på mange måder. For eksempel gennem groft spil, ved 

lyve for dommeren eller nogle gange også ved at tage doping. 

Miljø og omstændigheder der kan gøre 
udøvere sårbare for brug af doping

• Transition til et højere niveau
• Behov for hurtigt at komme tilbage fra

en skade eller et drop i præstationer
• Vrede efter en dårlig præstation
• Pres fra vigtige hændelser så som

udvælgelse til store kampe eller
turneringer

• Oplevet pres fra trænere, forældre eller
sponsorer

• Stor træningsmængde eller tidspres i
forhold til restitution

• Manglende træneruddannelse
• Tidligere dopingbrug hos pårørende,

venner eller i miljøet

Personlige karaktertræk og holdninger 
der kan gøre et barn mere sårbart for 

brug af doping 
• Lavt selvværd
• Usund perfektionisme
• Konstant fokus på resultater eller

præstationer og konstant
sammenligning med andre

• Utilfredshed med egen krop, stort
fokus på at tabe sig eller et stort ønske
om at få større muskler

• Tendens til at snyde for at opnå
ønskede resultater

• En forestilling om at andre bruger
doping og at doping ikke er skadelig

• Beundring af udøvere der er kendt for
at have brugt doping

Du kan støtte dit barn i at håndtere udfordringer og til at undgå at udvise usportslig
opførsel:
• Tal om god sportslig moral, muligheden ved rigtig træning og kost og omkring

værdien af hård træning og fairplay.
• Bliv ved med at prioritere sikkerhed, sundhed, integritet og balance i livet.
• Anerkend personlig, social og sportslig udvikling fremfor resultater.
• Lær dit barn at have respekt for modstandere, holdkammerater og sig selv. Lær dit

barn at tabe og vinde.
• Opmuntre dit barn, støt det i svære øjeblikke og ros det for personlig udvikling.
• Forvent fairplay, integritet, og et fokus på personlig udvikling fra barnets træner.
• Vær positiv – se bort fra resultater – hold fokus på dit barns præstation.
• Hvis du oplever at dit barn snyder, så tag en snak om det. Det kan være værdifuld

læring for dit barn.
• Anerkend de gode rollemodeller.
• Vær opmærksom på det miljø som dit barn træner og konkurrerer i.


