Anvisningar för individuell
vistelserapportering
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Riksidrottsförbundet är Sveriges nationella antidopingorganisation. Det operativa
arbetet leds och koordineras av Dopingkommissionen och bedrivs under namnet Svensk
Antidoping.
Svensk Antidoping följer det globala regelverket World Anti-Doping Code, vilket bland
annat medför krav på vistelserapportering för prioriterade idrottsutövare på elitnivå.
Det innebär att berörda idrottsutövare personligen bär ansvar för att lämna information enlig dessa anvisningar.
Idrottsutövare som ej sköter sin rapportering eller inte gör sig tillgänglig för kontroll
på sin inrapporterade slot-tid, kommer efter tre (3) registrerade delförseelser under
en 12-månadersperiod anmälas till bestraffning.
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Dessa anvisningar utgör ett komplement till WADA:s (World Anti-Doping Agency)
internationella standard för dopingkontroll och utredning, som du hittar på Svensk
Antidopings hemsida.

Följande gäller för
vistelserapporteringen
• Vistelserapportering ska ske i enlighet med information som skickas via e-post och
brev från Svensk Antidoping. Vistelserapporten kan lämnas, korrigeras och uppdateras både via dator och mobil-app.
• I användarkontot för vistelserapporteringen ska fullständiga person- och adressuppgifter, e-post och mobiltelefonnummer lämnas, så att utövaren kan nås av underrättelser och skrivelser.
• Adressuppgifter där utövaren har sin dygnsvila ska anges i vistelserapporten för varje
enskild dag.
• För varje dag idrottsutövaren har en återkommande aktivitet ska namn, adress och
tidpunkt anges. Exempel på återkommande aktivitet är träning och arbete.
• Vistelserapporten ska också innehålla uppgifter om aktuella tävlingar under perioden,
med datum, namn och adress på tävlingsplatser.
• Vistelserapporten ska för varje enskild dag under kvartalet, innehålla uppgifter om en
specifik plats där utövaren är tillgänglig för dopingkontroll under en 60-minutersperiod (s.k. slot-tid), mellan klockan 05.00 och 23.00. Platsen och dess tillgänglighet ska
anges med sådan noggrannhet att den vid behov enkelt kan lokaliseras och tillträdas.
Eventuell portkod och hotellrumsnummer ska framgå.
• Idrottsutövarens eventuella funktionsnedsättning som kan ha betydelse för genomförande av dopingkontroll ska redovisas i vistelserapporten.
• Rapporten ska lämnas på anvisat sätt till Dopingkommissionen. Rapport ska lämnas
senast 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december och avse det följande kalenderkvartalet (tre månader). Den 15 mars ska alltså rapport för april-juni vara inlämnad.
• Idrottsutövare är skyldig att snarast uppdatera vistelserapporten när uppgifter
ändras.
• Idrottsutövaren får uppdra till annan person att bistå med vistelserapporteringen.
Dopingkommissionen ska underrättas om sådant uppdrag. Idrottsutövaren fritas inte
sitt personliga ansvar att vistelserapporteringen görs på föreskrivet sätt.
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Frågor och svar om din
vistelserapportering
Varför måste jag vistelserapportera?
Oanmälda dopingkontroller under tränings- och uppbyggnadsperioden är ett av de mest
effektiva sätten att avskräcka ifrån att använda dopingmedel samt att upptäcka doping
och det förutsätter att kontrollorganisationen vet var idrottaren befinner sig. Det i
sin tur stärker allmänhetens och utövares förtroende för en dopingfri idrott. Kravet
på vistelserapportering finns för att du ska känna trygghet i att du tävlar i en dopingfri
miljö. Det bästa och enklaste du kan göra för att bidra i antidopingarbetet är att sköta
din vistelserapportering och vara tillgänglig för dopingkontroll.

Vilka idrottsutövare omfattas
av rapporteringen?
Vistelserapporter lämnas av ett begränsat antal idrottsutövare världen över. I Sverige
rör det sig om ca 250 idrottare. Varje nationell antidopingorganisation och internationellt
specialidrottsförbund ska ha fastställt kriterier för vilka utövare som ingår i respektive
kontrollpool. Kriterier och namn på utövarna ska publiceras på webben. Den svenska
kontrollpoolen, som är uppdelad i en individuell respektive kollektiv pool, hittar du på
antidoping.se.

Vilka regler är det som styr
vistelserapporteringen?
WADA leder det internationella antidopingarbetet. De flesta länder och internationella
specialidrottsförbund har infört de obligatoriska kraven i det internationella regelverket
World Anti-Doping Code och de internationella standarderna i sina egna regelverk. I den
internationella standarden för dopingkontroll och utredning kan du läsa mer om vad som
gäller för den individuella dopingkontrollpoolen. Standarden hittar du på antidoping.se.

Hur går rapporteringen till i praktiken?
Vistelserapporteringen sker i ett datasystem kallat ADAMS (Anti-Doping Administration &
Management System) som utvecklats av WADA för globalt bruk och som nås via
https://adams.wada-ama.org. Uppdateringar av rapporten kan också göras via SMS
samt via en framtagen App som finns tillgänglig för Android och iPhone.
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Vad gör jag om inrapporterade planer
ändras i sista minuten?
Om planerna ändras, ska du uppdatera den tidigare inlämnade rapporten snarast möjligt.
Om du inte har tillgång till dator kan du istället använda appen till ADAMS eller SMSfunktionen (se användarmanual för ADAMS).

Kan jag ange vilken vistelseplats som helst?
Du får enbart ange platser som dopingkontrollfunktionären har tillträde till och där du
kan bli nådd direkt, utan förvarning per telefon eller dylikt. Platsen och dess tillgänglighet
ska anges med sådan noggrannhet att den vid behov enkelt kan lokaliseras och tillträdas.
Ev portkod och hotellrumsnummer ska framgå.

Kan jag avvika tidigare från min vistelseplats
som jag angivit för min slot-tid?
Nej, du ska alltid stanna på den plats och under den tid du angivit i rapporten. Kontrollfunktionärerna kan dyka upp när som helst under den angivna 60-minutersperioden. Om
du då inte finns på plats riskerar du att det betraktas som en förseelse mot reglerna.

Varför ska jag lämna ut mitt mobilnummer?
Mobilnumret är viktigt för att vi omedelbart ska kunna nå dig vid behov, t ex om en
dopingkontrollfunktionär inte hittar dig på den plats du angivit i vistelserapporteringen.
Liksom alla uppgifter om dig, hanteras även mobilnumret under strikt sekretess. Väljer
du att ange en morgontid, försäkra dig om att ringklockan till din ytterdörr fungerar,
att telefonen inte är på ljudlöst samt att du inte sover med öronproppar.

Sker kontroller bara på de tider/platser
som jag rapporterar in?
Nej, kontroller kan förekomma när som helst och var som helst, helt oberoende av dina
rapporter. Som idrottsutövare är du skyldig att alltid ställa upp på dopingkontroll.

Hur ofta kommer jag att bli kontrollerad?
Alla som lämnar vistelserapport kommer att bli kontrollerade. Det styrs av den kontrollplan som Dopingkommissionen årligen fastställer. Avsikten med planen är att kontrollerna
ska fördelas så att de ger största möjliga upptäckande, avskräckande och förebyggande
effekt.
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Kan jag överlåta åt någon annan att
sköta min vistelserapportering?
Ja, du kan tilldela en annan person rättigheten att registrera och uppdatera dina uppgifter
i systemet. Du och den person du utsett ska i så fall signera och skicka in en särskild
blankett till Svensk Antidoping. Observera att du själv alltid är ytterst ansvarig för att
uppgifterna är korrekta och uppdaterade.

Vad händer om jag inte följer reglerna
för vistelserapportering?
Om du inte vistelserapporterar enligt anvisningarna eller inte finns på den plats du
angivit i din rapport som din 60-minutersperiod, kan du komma att få en registrerad
delsförseelse för att ha brutit mot reglerna. Tre (3) registrerade delförseelser under en
period på tolv (12) månader resulterar i en anmälan till bestraffning, vilket kan medföra
en avstängning från all idrott under 12-24 månader. Varje enskild delförseelse utreds
av Svensk Antidoping och du får möjlighet att yttra dig i den utredningen samt begära
omprövning av ett beslut om registrering ifall du inte samtycker.

Vad gör jag om jag inte har all information
vid rapporteringstillfället?
Om du saknar information vid rapporteringstillfället, ska du ange all information du har
för tillfället och komplettera när du har fullständig information. Om du tillexempel vet
land och stad för en tävling eller boendeplats men inte den exakta adressen, så ska du
skriva i adressfältet att du återkommer med kompletta adressuppgifter. När du sedan
vet fullständig adress ska du komplettera med den informationen.

Mer information
Om du har frågor om vistelserapporteringen eller andra antidopingfrågor kan du
kontakta Svensk Antidoping på antidoping@rf.se eller 08-699 60 00 (vx).
På antidoping.se finns det mesta som gäller antidoping.
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Checklista för din vistelserapport
I varje rapport ska du ange följande:
•

Fullständiga person- och kontaktuppgifter

•

Adress för din dygnsvila

•

Återkommande aktivitet och tävlingar

•

Slot-tid

Rapport ska lämnas senast 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december och
avse det följande kalenderkvartalet. Se alltid till att ha en uppdaterad rapport
som ska anges med sådan noggrannhet att platsen du angivit enkelt kan lokaliseras och tillträdas.
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