
 
 

 
Kriterier för Nationella dopingkontrollpooler 
 
Uppdaterad 2020-12-21 

Den Svenska individuella kontrollpoolen består av Nationell registrerad kontrollpool 
och Nationell kontrollpool. Begreppet Idrottsutövare används enligt definition i IDR 
art 1.3. 

Nationell registrerad kontrollpool (Registered Testing Pool, RTP) 
Rapporteringskrav enligt IDR 5.5 samt nationella föreskrifter art 2.1. 

• Idrottsutövare som ingår i Internationellt Specialförbunds RTP och är 
verksamma i en idrott och gren som av Antidoping Sverige (ADSE) är prioriterad 
för kontroller utanför tävling.  
 

• Idrottsutövare på hög nationell nivå och som tävlar internationellt i en idrott och 
gren som av ADSE är prioriterad för kontroller utanför tävling  
 

• Idrottsutövare som ingår i SOK:s topp- och talangprogram i en idrott och gren 
som av ADSE är prioriterad för kontroller utanför tävling.  
 

• Idrottsutövare på hög nationell tävlingsnivå (reell chans att tävla om t. ex SM-
medaljer) som representerar svensk idrottsförening och som i avsikt att höja 
prestationsförmågan använt förbjudna substanser/metoder eller som 
vägrat/smitit från dopingkontroll eller försvårat kontrollgenomförandet 
 

• Idrottsutövare som återkommer till idrott, efter att tidigare ha dragit sig tillbaka 
och som då ingick i en kontrollpool. 
 

• Idrottsutövare som inte uppfyllt rapporteringskraven för den individuella 
kontrollpoolen 
 

• Andra idrottsutövare som ADSE beslutar ska ingå. 

 

 



 
 
Nationell kontrollpool för idrottsutövare (Testing pool, TP) 
Rapporteringskrav enligt IDR 5.5.1 samt nationella föreskrifter art 2. 2. 

• Idrottsutövare på hög internationell eller nationell tävlingsnivå som är verksamma i 
av ADSE icke prioriterade idrotter men har potential att representera Sverige på 
internationella mästerskap.  
 

• Idrottsutövare inom av ADSE prioriterade idrotter som förbereder sig för 
deltagande på internationella mästerskap. 
 

• Idrottsutövare som är verksamma i av ADSE prioriterade idrotter vars 
idrottsförening vistelserapporterar och därmed förser ADSE med information för 
att kunna testa regelbundet även vid återkommande aktivitet och tävling. 
 

• Idrottsutövare, som vanligtvis omfattas av vistelserapportering genom sin 
idrottsförening, under de perioder då det inte förekommer några av 
idrottsföreningen regelbundna aktiviteter. 
 

• Idrottsutövare som är konkurrenskraftig på juniornivå inom en av ADSE prioriterad 
idrott och som inte rapporterar i RTP.  
 

• Idrottsutövare som vistas utomlands på träningsläger i av WADA rödlistade länder.  
 

• Idrottsutövare som återkommer till idrott, efter att tidigare ha dragit sig tillbaka och 
som då ingick i en kontrollpool. 
 

• Andra idrottsutövare som ADSE beslutar ska ingå. 

Den kollektiva kontrollpoolen består av Kontrollpool för förening 
och idrottsAB. 

Kontrollpool för förening och idrottsAB (Other pool) 
Rapporteringskrav enligt IDR 5.5.1 samt nationella föreskrifter art 2.3. 

• Föreningar (och IdrottsAB) som är verksamma i idrotter som av ADSE är 
prioriterade för dopingkontroller utanför tävling och som representerar högsta 
ligan i sin idrott. 
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