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Anvisningar för individuell vistelserapportering
Svensk idrott följer det globala regelverket World Anti-Doping Code (WADC), vilket
bland annat medför krav på vistelserapportering för idrottsutövare på elitnivå. Det
innebär att berörda idrottsutövare personligen bär ansvar för att lämna information
enlig dessa anvisningar.
Idrottsutövare som upprepat missköter sin rapportering eller ej befinner sig på
rapporterad tid och/eller plats kan efter tre (3) delföreteelser under tolv (12) månader
anmälas till bestraffning.

• Vistelserapporten ska också innehålla uppgifter om aktuella tävlingar under
perioden, med datum samt namn och adress på tävlingsplatser.
• Rapporten ska lämnas på anvisat sätt till Dopingkommissionen. Rapport ska ges
senast 15 december, 15 mars, 15 juni och 15 september och avse följande
kalenderkvartal.

Dessa anvisningar är att betrakta som allmänna råd och utgör ett komplement till
Internationell standard för dopingkontroll och utredning, som återfinns på RF:s
hemsida.

• Idrottsutövarens eventuella funktionshinder som kan ha betydelse för
genomförande av dopingkontroll ska redovisas i vistelserapporten.

Följande gäller för vistelserapporteringen;

• Idrottsutövare är skyldig att snarast uppdatera vistelserapporten när uppgifterna
ändras.

• Vistelserapport inges normalt via Internet i enlighet med information och
inloggningsuppgifter som erhålles via e-post.
• I vistelserapporten ska lämnas fullständiga person- och adressuppgifter, e-post och
mobiltelefonnummer där utövaren kan nås av underrättelser och skrivelser.
• Adressuppgifter, avseende varje dag, där utövaren har sin dygnsvila ska anges i
vistelserapporten.
• Vistelserapporten måste, för varje enskild dag under kvartalet, innehålla uppgifter om en specifik plats där utövaren är tillgänglig för dopingkontroll under en
60-minutersperiod, 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 ska framgå.
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• För varje dag ska även namn och adress för de platser där idrottsutövaren kommer
att träna, arbeta eller utöva annan återkommande aktivitet anges, kompletterat
med tidsangivelser för sådana aktiviteter.

• Idrottsutövaren ska lämna sitt medgivande till att informationen kan delges andra
antidopingorganisationer med rätt att testa utövaren.
• Idrottsutövaren får uppdra till annan person att bistå med vistelserapporteringen.
Dopingkommissionen ska underrättas om sådant uppdrag. Idrottsutövaren fritas
inte från sitt personliga ansvar om uppdraget inte fullgörs på föreskrivet sätt.

Mer information
Om du har frågor om vistelserapporteringen eller andra antidopingfrågor kan du
kontakta RF:s Antidopingavdelning på antidoping@rf.se eller 08-699 60 00 (vx).
På RF:s hemsida finns det mesta som gäller antidoping, www.rf.se/antidoping.

