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Information om 
vistelserapportering

För förening och IdrottsAB



Antidoping Sverige är skyldig att för-
hålla sig till det globala regelverket 
Världsantidopingkoden (”Koden”), 
inkluderat obligatoriska internatio-
nella standarder. Den svenska  
versionen av Koden återfinns i Idrot-
tens Antidopingreglemente (”IDR”). 
IDR ställer krav på att Antidoping 
Sverige ska ålägga vistelserapporte-
ring för prioriterade idrottsutövare på 
elitnivå. Reglerna medger även att 
lag kan åläggas vistelserapportering. 
Det innebär att lagets förening (eller 
IdrottsAB) ansvarar för att lämna 

vistelserapport enligt Antidoping 
Sveriges anvisningar.

Innehållet i denna folder utgör 
en sammanställning av Idrottens 
Antidopingreglemente, Föreskrifter 
för nationell antidopingverksamhet 
och de anvisningar som Antidoping 
Sverige utfärdat. 

Här beskrivs de villkor och förutsätt-
ningar som gäller för föreningar och 
IdrottsAB som omfattas av kravet på 
vistelserapportering.

• En förening som omfattas av
reglerna för vistelserapportering
informeras skriftligen om detta av
Antidoping Sverige. Kravet på att
lämna vistelserapport kvarstår tills
Antidoping Sverige skriftligen med-
delar att laget/föreningen inte längre
omfattas av kravet.

• Separat vistelserapport ska göras
för varje lag inom föreningen som
ålagts att vistelserapportera.

• Varje vistelserapport ska avse
minst en kalendermånad och som
mest ett kvartal, och innehålla
uppgifter om minst tre tillfällen per
vecka då laget är samlat till träning
eller annan aktivitet utanför tävling.

• Varje tillfälle ska ha en varaktighet
om 60 minuter och platsen ska
anges med sådan noggrannhet att
den vid behov enkelt kan lokaliseras
för genomförande av dopingkontroll.

• Om gemensamma träningar/sam-
lingar inte förekommer under en
vistelserapporteringsperiod, eller
del av sådan, ska vistelserapporten
innehålla uppgifter om detta.

• Då uppgifter om anläggningar eller
liknande saknas ska detta anges i
vistelserapporten.

• Vistelserapporten ska lämnas in
senast den 15:e i månaden innan
den aktuella rapporteringsperioden.

• Vistelserapporteringen ska ske i
datasystemet LARS som nås via
https://vistelserapp.antidoping.se.

• Inloggningsuppgifter till LARS
skickas till, av föreningen, utsedd
kontaktperson som är ansvarig för
vistelserapporteringen.

• Ändringar/kompletteringar av in-
skickad lagrapport ska snarast upp-
dateras direkt i LARS - eller vid sen
ändring mejla info@antidoping.se.

• En förening som vid tre tillfällen
under en 12-månadersperiod miss-
sköter sin vistelserapportering (s.k.
rapporteringsbrist) eller inte finns
på plats i enlighet med inrapporte-
rade uppgifter (s.k. bomkontroll) kan
bli ålagd konsekvenser enligt IDR.
12-månadersperioden börjar löpa det
datumet föreningen begår den första
vistelserapporteringsbristen (dvs.
antingen bomkontroll eller rapporte-
ringsbrist). Två ytterligare vistelse- 
rapporteringsbrister under den
påföljande 12-månaderspersioden
innebär att föreningen gjort sig skyl-
dig till förseelse enligt Föreskrifter
för nationell antidopingverksamhet.

Viktigt att veta gällande 
vistelserapportering



Varför måste föreningar vistelse- 
rapportera? 
Det är närmast omöjligt att utföra 
dopingkontroller utanför tävling, om 
man inte vet var idrottsutövare befin-
ner sig. Oanmälda dopingkontroller 
under tränings- och uppbyggnads-
perioden är ett av de mest effektiva 
sätten att avskräcka från att använda 
dopingmedel och att upptäcka do-
ping. Kravet på vistelserapportering 
finns för att idrottsutövare ska känna 
trygghet i att tävla i en dopingfri miljö. 
Vistelserapportering för lag innebär 
att föreningen ansvarar för att, enligt 
gällande regler, rapportera när och 
var laget tränar och/eller har andra 
regelbundna samlingar, exkluderat 
matcher.

Hur många föreningar omfattas av 
rapporteringen?
Drygt 60 elitseniorlag i 5 olika  
lagidrotter (statistik 2020) i  
respektive idrotts högsta serie har 
ålagts krav att vistelserapportera. 

Vilka regler styr 
vistelserapporteringen för lag?  
Kravet på vistelserapportering ställs 
i de gemensamma dopingregler som 
gäller för alla idrotter och länder 
genom Världsantidopingkoden (”Ko-
den”). Koden medger att en antido-

pingorganisation kan inkludera lag i 
sin kontrollpool, vilket görs i Sverige. 
Regler om vistelserapportering för 
lag finns reglerade i Föreskrifter för 
nationell antidopingverksamhet samt 
genom kompletterande anvisningar 
som Antidoping Sverige utfärdat. 

Hur ofta ska föreningen vistelse- 
rapportera?  
Varje vistelserapport ska avse minst 
en kalendermånad och max ett kvar-
tal och ska delges Antidoping Sverige 
senast den 15:e i månaden innan den 
aktuella rapporteringsperiodens  
början. Observera att detta gäller 
även om gemensamma träningar/
samlingar inte förekommer. Därmed 
ska Antidoping Sverige ha information 
om lagets verksamhet alla årets tolv 
månader.

Frågor och svar om vistelse  -
rapportering

Vilka uppgifter ska vistelserappor-
ten innehålla?  
Det ska finnas uppgift om minst 
tre träningstillfällen i veckan (eller 
lagaktivitet utanför tävling) med en 
varaktighet om minst 60 minuter. 
Ange tidpunkt, plats, arena, var i 
arenan, adress och ort. Informatio-
nen ska vara noggrant angiven, så 
det är enkelt att lokalisera platsen 
där aktiviteten pågår i händelse av 
dopingkontroll.

Hur går vistelserapporteringen till i 
praktiken?  
Vistelserapportering sker digitalt i 
datasystemet LARS, som nås via  
https://vistelserapp/antidoping.se. 
Inloggningsuppgifter och mer  
detaljerad information om LARS 
skickas till den av föreningen utsedda 
kontaktpersonen. 

Vad gör vi om inrapporterade  
aktiviteter ändras?  
Om planerade träningar/aktiviteter 
behöver ändras ska uppgifterna 
snarast uppdateras i LARS för att 
undvika en bomkontroll. Det går att 
göra ändringar fram tills att aktivite-
ten har startat. I undantagsfall kan 
sena ändringar meddelas via e-post 
till info@antidoping.se.

Måste laget vara på samma plats 
hela 60-minutersperioden?  
Ja, laget måste stanna på den  
platsen som är angiven i vistelserap-
porten hela 60-minutersperioden. 
Dopingkontrollfunktionärer kan  
komma när som helst under den 
uppgivna tiden. Om laget inte finns 
på plats på angiven tid utgör det en 
bomkontroll, som kommer att utre-
das av Antidoping Sverige.

Hur länge kvarstår en vistelse- 
rapporteringsbrist? 
Om föreningen som begått en vistel-
serapporteringsbrist inte begår ytter-
ligare två vistelserapporteringsbrister 
inom 12-månadersperioden, upphör 
den första vistelserapporteringsbris-
ten när 12-månadersperioden löper 
ut, och en ny 12-månadersperiod 
börjar i stället löpa det datumet  
föreningen begår nästa vistelserap-
porteringsbrist.     



Måste laget vara på samma plats 
hela 60-minutersperioden?

tävling. De avgörande matcherna, 
då resultaten betyder allra mest, är 
ett naturligt tillfälle att, så långt det 
är möjligt, förvissa alla inblandade 
att slutresultatet inte är en följd av 
dopingfusk. Det är dessutom en regel 
i många internationella tävlingar, till 
exempel OS, VM och EM, att genom-
föra dopingkontroller, och då särskilt 
efter finaler. Samma förhållande 
gäller även i svensk tävlings- 
idrott; de spelare som blir uttagna 
till dopingkontroll efter en viktig, 
avgörande match får förlika sig med 
de eventuella besvär en dopingkon-
troll kan innebära samt se det som ett 
naturligt led i sin idrottsutövning på 
elitnivå.

Varför utförs inte bara doping- 
kontroller på hemmalaget vid  
matchkontroller?  
Huvudsyftet med dopingkontroll-
verksamheten är att tillförsäkra alla 
idrottsutövare deras självklara rätt 
att delta i en dopingfri idrott och att 
tävla på lika villkor. Av det följer det 
självklara att alla idrottsutövare i en 
tävlingssituation ska omfattas av 
möjligheten att tas ut till doping- 
kontroll.

Vilket ansvar har klubbens ledare i 
samband med dopingkontroll? 
Ledare har ett allmänt övergripande  
ansvar att främja en dopingfri idrott. 
Mer konkret är ledare skyldiga att 
känna till och följa dopingreglerna 
samt att medverka till att doping-
kontroller kan genomföras obe-
hindrat. Med detta ansvar följer 
att en idrottsledare är skyldig att 
följa dopingkontrollfunktionärer-
nas anvisningar samt att underlätta 
genomförande av dopingkontroll. 
Även om reglerna inte kräver ett 
trevligt bemötande från ledare så 
är ett motstridigt agerande (exem-
pelvis förolämpande uppträdande, 
hot, kränkning) mot dopingkontroll-
funktionärerna, till exempel som 
följd av idrottslig besvikelse, aldrig 
en ursäkt och kan leda till anmälan 
och bestraffning enligt förseelse mot 
RF:s stadgar. 

Vad utgör 
vistelserapporteringsbrister?
Rapporteringsbrist anses ha 
förekommit om:
• föreningen underlåter att lämna
fullständig information den 15:e i
månaden före vistelserapporterns
början, och omfatta minst en månad,
och
• någon information som lämnats av
föreningen, oavsett om det skett
inför ett kvartal eller genom
uppdatering upptäcks vara felaktig.
Bomkontroll anses ha förekommit
det datum då försök att utföra
dopingkontroll misslyckades.

Hur går processen till vid en 
vistelserapporteringsbrist? 
Antidoping Sverige ska inom 14 dagar 
efter att en vistelserapporteringsbrist 
upptäcks underrätta föreningen 
om bristen. I underrättelsen ges 
föreningen möjlighet att inkomma 
med ett yttrande inom en angiven 
tidsfrist. Om det är fråga om 
rapporteringsbrist har föreningen 
48 timmar, från mottagande av 
underrättelsen, att rapportera in 
saknad information i LARS för att 
undvika ytterligare rapporteringsbrist. 
Inkommer inget yttrande eller om 
förklaringen inte medför en annan 
bedömning än den ursprungliga, 
fastställs den rapporterade 
vistelserapporteringsbristen. 

Antidoping Sverige skickar 
då ett beslut om fastställd 
vistelserapporteringsbrist till 
föreningen, som ges möjlighet att 
begära omprövning av beslutet. En 
eventuell omprövning handläggs 
alltid av en eller flera personer som 
inte tidigare varit inblandad i ärendet. 

Hur ofta kommer dopingkontroll 
utföras? 
Lag som omfattas av kraven på 
vistelserapportering kommer att få 
genomgå ett antal oanmälda  
dopingkontroller under året, hur 
många beror på den dopingkontroll-
plan som Antidoping Sverige årligen 
fastställer.  

Varför utförs dopingkontroller i  
viktiga slutspelsmatcher när det 
finns många försäsongsmatcher 
som alternativ?  
Dopingkontroller genomförs i enlighet 
med den dopingkontrollplan Anti-
doping Sverige upprättar årligen. En 
del av dopingkontrollerna genomförs 
i samband med tävling, bland annat 
därför att det finns substanser som 
bara är förbjudna i samband med 



Innehållet i denna folder utgör 
en sammanställning av Idrottens 
Antidopingreglemente, Föreskrifter för 
nationell antidopingverksamhet och de 
anvisningar som Antidoping Sverige 
utfärdat. Reglerna i sin helhet och mer 
information om antidopingarbetet hittar 
du på antidoping.se. 

Om du har ytterligare frågor om
vistelserapportering – eller andra
frågor – kan du alltid kontakta  
Antidoping Sverige på
info@antidoping.se.

Tack för att du stödjer en dopingfri idrott! 

Antidoping Sverige 
E-post: info@antidoping.se
Hemsida: antidoping.se

Övrig information




