Anvisningar för vistelserapportering gällande föreningar
och IdrottsAB
Antidoping Sverige (nedan ”ADSE”) har en skyldighet att se till att
antidopingverksamheten i Sverige bedrivs i enlighet med det internationella
regelverket Världsantidopingkoden. Den svenska versionen av Världsantidopingkoden
återfinns i Idrottens Antidopingreglemente (nedan ”IDR”).
ADSE kan i enlighet med IDR fastställa en Kontrollpool som inkluderar föreningar och
IdrottsAB som blivit ålagda vistelserapportering. På antidoping.se finns kriterier för
vilka föreningar och IdrottsAB som ska ingå i Kontrollpoolen.
Dessa anvisningar har upprättats av ADSE och har tillkommit för att närmare beskriva
de villkor och förutsättningar som gäller för föreningar och IdrottsAB som omfattas av
kravet på vistelserapportering. Anvisningarna nedan sammanställer viktig information
från IDR och Föreskrifter för nationell antidopingverksamhet samt ger därutöver
kompletterande upplysningar, vilken markeras med en asterisk (*).
Dessa anvisningar gäller även för IdrottsAB som vistelserapporterar.
Kursiverade begrepp motsvarar de definitioner som anges i bilaga 1 IDR.
1.
*Vistelserapportering i LARS (Lagens Administrativa Rapporteringssystem)
Vistelserapportering för föreningar sker i ett webbaserat rapporteringssystem, LARS,
som nås via webbplatsen https://vistelserapp.antidoping.se.
Föreningen ska utse en ansvarig person som har att utföra rapporteringen enligt
gällande krav. Utsedd person kommer att få särskilda instruktioner av ADSE om hur
rapporteringen ska gå till.
Föreningens utsedda person ska se till att vistelserapporten hela tiden är korrekt och
komplett och att den i övrigt uppfyller kraven som framgår av dessa anvisningar.
Ändringar av inskickad vistelserapport ska snarast uppdateras direkt i LARS - eller vid
sen ändring mejlas till info@antidoping.se.
2.

Vistelserapporteringsskyldighet för föreningar i Kontrollpoolen

För förening som av ADSE blivit utsedd att ingå i Kontrollpoolen gäller följande:
a) Vistelserapport ska inges senast den 15:e i månaden före
vistelserapportperiodens början och ska omfatta ett kvartal.

b) Vistelserapporten ska innehålla uppgifter om minst tre (3) tillfällen per vecka då
laget är samlat till träning eller annan gemensam aktivitet Utom tävling.
c) Varje tillfälle ska ha en varaktighet om 60 minuter. Träningstiden, platsen och
dess tillgänglighet ska anges med sådan noggrannhet att den enkelt kan
lokaliseras och tillträdas.
d) Vistelserapportering ska utföras hela året. Om laget under en period inte har
gemensamma aktiviteter ska vistelserapporten innehålla uppgift om detta.
e) Förening är skyldig att uppdatera informationen i vistelserapporten så att den
hela tiden är korrekt och komplett.
f) Förening ska vara tillgänglig för Dopingkontroll enligt den inlämnade
vistelserapporten.
g) Förening vilken missat Provtagningstillfälle (s.k. bomkontroll) eller brustit i
vistelserapportering (s.k. rapporteringsbrist) vid totalt tre (3) tillfällen under en
12-månadersperiod har gjort sig skyldig till förseelse enligt Föreskrifter för
nationell antidopingverksamhet och kan bli ålagda konsekvenser i enlighet med
artikel 12 IDR.
h) *Kravet på att inge vistelserapport kvarstår tills ADSE skriftligen meddelat
utsedd kontaktperson att föreningen/ laget (eller Idrotts AB) avförts från
Kontrollpoolen.
3.

*Vistelserapporteringsbrister

Vistelserapporteringsbrist består av:
a) rapporteringsbrist, vilket innefattar underlåtenhet att lämna korrekt och fullständig
vistelserapport som gör det möjligt att finna laget för Dopingkontroll eller
underlåtenhet att uppdatera vistelserapporten när det är nödvändigt;
b) bomkontroll, vilket innefattar lagets underlåtenhet att vara tillgänglig för
Dopingkontroll på tid och plats för viss dags 60-minutersperiod som angivits i
vistelserapporten.
Som angivits i punkten 2 g) ovan utgör tre vistelserapporteringsbrister under en 12månadersperiod en förseelse mot Föreskrifter för nationell antidopingverksamhet. 12månadersperioden börjar löpa det datum föreningen begår den första
vistelserapporteringsbristen (dvs. antingen bomkontroll eller rapporteringsbrist). Två
ytterligare vistelserapporteringsbrister under den påföljande 12-månaderspersioden
innebär att föreningen gjort sig skyldig till förseelse enligt Föreskrifter för nationell
antidopingverksamhet och kan bli ålagda konsekvenser enligt artikel 12 IDR.
Om föreningen som begått en vistelserapporteringsbrist inte begår ytterligare två
vistelserapporteringsbrister inom 12-månadersperioden, ”upphör” emellertid den första
vistelserapporteringsbristen när 12-månadersperioden löper ut, och en ny

12-månadersperiod börjar i stället löpa det datum föreningen begår nästa
vistelserapporteringsbrist.
För att fastställa om vistelserapporteringsbrist förekommit inom 12-månadersperioden
anses:
a) rapporteringsbrist ha förekommit i) om föreningen inte lämnat fullständig
information för minst en månad och som mest ett kvartal den 15:e i månaden
före vistelserapportens början, och (ii) då någon information som lämnats av
föreningen, oavsett om det skett inför ett kvartal eller genom uppdatering, visat
sig vara felaktig; och
b) bomkontroll anses ha förekommit det datum då försök att utföra Dopingkontroll
misslyckades.
4.

*Underrättelse

Om ADSE bedömer att alla relevanta förutsättningar för rapporteringsbrist eller
bomkontroll är uppfyllda, ska ADSE underrätta föreningen inom fjorton (14) dagar efter
att vistelserapporteringsbristen upptäcktes.
Om det är fråga om rapporteringsbrist har föreningen 48 timmar från mottagande av
underrättelsen att rapportera in saknad vistelseinformation för att undvika ytterligare
rapporteringsbrist. Om föreningen inte ger in ett yttrande inom den angivna tidsfristen,
ska ADSE fastställa den rapporterade vistelserapporteringsbristen.
Om föreningen ger in yttrande inom den angivna tidsfristen ska ADSE bedöma om
yttrandet förändrar dess ursprungliga beslut att alla förutsättningar för att fastställa en
vistelserapporteringsbrist är uppfyllda. Om så inte är fallet ska underrättelse tillställas
föreningen inkluderande skäl samt en skälig tidsfrist inom vilken föreningen kan begära
omprövning av beslutet.
Om föreningen inte begär omprövning inom angiven tidsfrist ska ADSE fastställa den
underrättade vistelserapporteringsbristen. Om föreningen begär omprövning inom den
angivna tidsfristen, ska en sådan genomföras, baserad endast på den skriftliga
dokumenationen, av en eller flera personer som inte tidigare varit inblandade i
bedömningen av den upptäckta vistelserapporteringsbristen.
Om slutsatsen av omprövningen är att alla förutsättningar för att fastställa en
vistelserapporteringsbrist inte är uppfyllda, ska ADSE underrätta föreningen, WADA,
ISF och ange skälen för sitt beslut. Var och en av dessa har rätt att överklaga beslutet
i enlighet med artikel 13 i IDR. Om slutsatsen i stället är att alla förutsättningar för att
fastställa en vistelserapporteringsbrist är uppfyllda, ska föreningen underrättas och
den underrättade vistelserapporteringsbristen fastställas.

Om tre vistelserapporteringsbrister fastställs inom en 12-månadersperiod bör ADSE
anmäla ärendet till Dopingnämnden för prövning.
5.

Övrig information

För ytterligare information om vistelserapportering eller antidopingarbetet i övrigt kan
du besöka ADSE :s webbplats: www.antidoping.se. Du kan även kontakta ditt
specialidrottsförbunds antidopingansvarige alternativt ADSE via e-post
info@antidoping.se eller telefon 08-699 60 00 (vx).

Tack för ert stöd till en dopingfri idrott!
Antidoping Sverige

