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Föreskrifter för nationell antidopingverksamhet   

 

Riksidrottsstyrelsen och Antidoping Sveriges (ADSE) styrelse har var för sig genom beslut utfärdat 

följande Föreskrifter för nationell antidopingverksamhet. Föreskrifterna utgör ett komplement till 

Idrottens Antidopingreglemente (IDR) och Världsantidopingbyråns (WADA) Internationella 

standarder.  

Kursiverade begrepp motsvarar de definitioner som anges i bilaga 1 IDR.  

 

1. Nationell idrottsutövare  

1.1 Med hänvisning till definitionen av Idrottsutövare respektive Nationell idrottsutövare i IDR samt i 

Internationell standard för dopingkontroll och utredning (ISTI) har följande kriterier fastställts för att 

klargöra vilka Idrottsutövare som utgör Nationell idrottsutövare.  

Med Nationell idrottsutövare avses:  

• Idrottsutövare som ingår i Registrerad kontrollpool,  

• Idrottsutövare som ingår i Kontrollpoolen, och 

• Idrottsutövare som deltar i Tävling eller annan aktivitet som organiseras eller getts tillstånd 

av SF och som omfattas av särskild förteckning över tävlingsnivåer för varje SF, publicerad på 

ADSE: s hemsida.  

1.2 Ovan nämnda Idrottsutövare ska, om utövaren klassificeras av internationellt 

specialidrottsförbund (ISF) vara en Internationell idrottsutövare och inte en Nationell idrottsutövare.  

 

2. Vistelserapportering  

2.1 Vistelserapporteringsskyldighet för Idrottsutövare i Registrerad kontrollpool 

2.1.1 Kriterier för vilka Idrottsutövare som ska ingå i Registrerad kontrollpool beslutas av ADSE. 

Kriterierna publiceras på ADSE: s hemsida.  

2.1.2 För Idrottsutövare som ingår i Registrerad kontrollpool gäller förutom det som föreskrivs i 

artikel 5.5 IDR, följande: 

a) Vistelserapporten ska på av ADSE anvisat sätt inges till ADSE senast den 15:e i månaden före 

vistelserapportperiodens början och ska omfatta ett kvartal. 

2.2 Vistelserapporteringsskyldighet för Idrottsutövare i Kontrollpoolen 

2.2.1 Kriterier för vilka Idrottsutövare som ska ingå i Kontrollpoolen beslutas av ADSE. Kriterierna 

publiceras på ADSE: s hemsida.  

2.2.2 För Idrottsutövare som ingår i Kontrollpoolen gäller, förutom det som föreskrivs i artikel 5.5 IDR, 

följande: 

a) Vistelserapporten ska innehålla uppgifter om var Idrottsutövaren har sin övernattning sju (7) dagar 

i veckan, regelbundna aktiviteter samt planerade Tävlingar eller Evenemang. Platsen ska anges med 

sådan noggrannhet att den enkelt kan lokaliseras och tillträdas. 
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b) Vistelserapportering ska utföras hela året. Om Idrottsutövaren under en period inte har 

rapporterat Tävlingar eller regelbundna aktiviteter ska vistelserapporten innehålla uppgift om detta.  

c) Idrottsutövaren är skyldig att uppdatera informationen i vistelserapporten så att den hela tiden är 

korrekt och komplett. 

2.2.3 Vistelserapporten ska på av ADSE anvisat sätt inges till ADSE senast den 15:e i månaden före 

vistelserapportperiodens början och ska omfatta ett kvartal. 

2.2.4 Om Idrottsutövare drar sig tillbaka från idrott under Avstängningsperiod gäller det som 

föreskrivs i artikel 5.6.2 IDR. 

2.2.5 Underlåtenhet att lämna begärd vistelserapportering eller Idrottsutövares underlåtenhet att 

lämna korrekt information i vistelserapporten kan föranleda ADSE att ålägga Idrottsutövaren att ingå 

i Registrerad kontrollpool.  

 

2.3 Vistelserapporteringsskyldighet för annan Person i Kontrollpoolen 

2.3.1 Kriterier för annan Person (till exempel förening eller IdrottsAB) som ska ingå i Kontrollpoolen 

beslutas av ADSE. Kriterierna publiceras på ADSE: s hemsida. 

2.3.2 För förening (och IdrottsAB) som ingår i Kontrollpoolen gäller förutom det som anges i artikel 

5.5 IDR, följande:  

a) Separat vistelserapport ska inges av varje lag i föreningen (eller IdrottsAB) som omfattas av ADSE: s 

beslut.  

b) Vistelserapporten ska på av ADSE anvisat sätt inges senast den 15:e i månaden före 

vistelserapportperiodens början och ska omfatta minst en månad och som mest ett kvartal. 

c) Vistelserapporten ska innehålla uppgifter om minst tre (3) tillfällen per vecka då laget är samlat till 

träning eller annan gemensam aktivitet Utom tävling. 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 (och IdrottsAB) är skyldig att uppdatera informationen i vistelserapporten så att den hela 

tiden är korrekt och komplett. 

f) Laget, som föreningens (eller IdrottsAB) vistelserapport avser, ska vara tillgänglig för 

Dopingkontroll enligt inlämnad vistelserapport.  

2.3.3 Missat Provtagningstillfälle (s.k. bomkontroll) eller brist i vistelserapportering (s.k. 

rapporteringsbrist), enligt 2.3.2 (a) till (e) ovan, vid totalt tre (3) tillfällen under en 12-

månadersperiod innebär en förseelse enligt dessa föreskrifter och föreningen (eller IdrottsAB) kan bli 

ålagda konsekvenser i enlighet med artikel 12 IDR. 

2.3.4 För att fastställa om vistelserapporteringsbrist förekommit inom en 12-månadersperiod enligt 

dessa föreskrifter anses 

 a) rapporteringsbrist ha förekommit:  
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(i) om föreningen (eller IdrottsAB) underlåter att lämna fullständig information senast den 15:e 

i månaden före vistelserapportperiodens början, och  

(ii) om någon information som lämnats av föreningen (eller IdrottsAB), oavsett om det skett 

inför ett kvartal eller genom uppdatering, upptäcks vara felaktig på det (första) datum då 

aktuell information kan visa sig vara felaktig; och  

 

b) bomkontroll anses ha förekommit det datum då försök att utföra Dopingkontroll 

misslyckades. 

 

Om ADSE bedömer att alla relevanta förutsättningar för rapporteringsbrist eller bomkontroll är 

uppfyllda, ska ADSE underrätta föreningen (eller IdrottsAB) inom fjorton (14) dagar efter att vistelse-

rapporteringsbristen upptäcktes. 
 

2.3.5. Föreningen (eller IdrottsAB) kan begära omprövning av ADSE:s beslut om 

vistelserapporteringsbrist. Om omprövning inte begärs inom den av ADSE angivna tidsfristen ska 

vistelserapporteringsbristen fastställas. 

2.3.6 ADSE:s, alternativt bestraffningsorgans, beslut om införande av konsekvenser enligt artikel 12 

IDR kan överklagas enligt vad som framgår av artikel 13 IDR. 

 

2.4 SF:s rapporteringsskyldighet   

2.4.1 SF är skyldigt att till ADSE rapportera vilka Idrottsutövare som av ISF utsetts att ingå i dess 

Registrerade kontrollpool.  

2.4.2 Som underlag för upprättande av förteckning över Idrottsutövare i Registrerad kontrollpool 

eller Idrottsutövare i Kontrollpoolen ska SF på begäran av ADSE lämna person- och adressuppgifter till 

Idrottsutövarna.   

2.4.3 SF är skyldigt att till ADSE löpande rapportera vilka föreningar/lag (och IdrottsAB) som omfattas 

av kriterierna för föreningars (och IdrottsAB) rapporteringsskyldighet.   

2.4.4 SF är skyldigt att informera ADSE om planerade träningsläger och övriga idrottsliga samlingar på 

elit- och landslagsnivå som anordnas av SF.  

 

3. Offentlig publicering  

3.1 För Internationell idrottsutövare och Nationell idrottsutövare gäller obligatorisk offentlig 

publicering av bestraffningsbeslut i enlighet med artikel 14.3 IDR.  

3.2 För Skyddsvärd person får offentlig publicering av bestraffningsbeslut ske i enlighet med artikel 

14.3.7 IDR. Publiceringen begränsas till att utgöra namn på den bestraffade, förenings- och SF 

tillhörighet, beslutande bestraffningsorgan samt påföljd. För Motionsidrottsutövare och Underårig 

sker, i enlighet med beslut fattat av ADSE:s styrelse, ingen offentlig publicering av 

bestraffningsbeslut.   

3.3 Beslut om Interimistisk avstängning publiceras inte.  

 



V 1.2  4 
 

4. Anvisningar vid Dopingkontroll  

Representanter för berörd förening, SF eller tävlingsarrangör är skyldiga att följa 

dopingkontrollfunktionärs anvisningar i syfte att Dopingkontrollen ska kunna genomföras obehindrat.  

 

5. Kostnader för analys av B-Prov och laboratoriedokumentakt    

Enligt artikel 8.2.6 IDR ska vardera parten svara för sina egna kostnader i ett dopingärende. Om 

Idrottsutövaren beställt och betalat analys av B-Provet och/eller laboratoriedokumentakten och om 

uppgifter i analysen av B-Provet eller i laboratoriedokumentakten innebär att Idrottsutövare inte 

anmäls till bestraffning eller frikänns från ansvar ska Idrottsutövarens kostnader för analys av B-

Provet respektive laboratoriedokumentakten ersättas i den mån det haft betydelse för ärendets 

utgång.    

 

6. Anvisningar  

ADSE får utfärda anvisningar till vägledning vid tillämpning av dessa föreskrifter. 


