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Anvisningar för kollektiv vistelserapportering – lagrapport
Dessa anvisningar har tillkommit för att närmare beskriva de villkor och förutsättningar som gäller för föreningar som omfattas av kravet på vistelserapportering.
Anvisningarna utgör ett komplement till Idrottens Antidopingreglemente och gällande
föreskrifter för nationell antidopingverksamhet. Observera att det som här skrivs om
förening gäller också IdrottsAB.
• Föreningar som omfattas av reglerna för vistelserapportering informeras skriftligen om detta av Dopingkommissionen (DopK). Kravet på att inge föreningsrapport
kvarstår därefter tills DopK skriftligen meddelar att föreningen/laget avförts.
• Separat rapport ska inges för varje lag inom föreningen som omfattas av reglerna.
• Varje rapport ska avse minst en kalendermånad, max ett kvartal, och innehålla
uppgifter om minst två tillfällen per vecka då laget är samlat till träning eller annan
aktivitet utanför tävling.
• Varje tillfälle ska ha en varaktighet om minst 60 minuter och platsen ska anges med
sådan noggrannhet att den vid behov enkelt kan lokaliseras för genomförande av
oanmäld dopingkontroll.
• Om kollektiva träningar/samlingar inte förekommer under en rapporteringsperiod,
eller del av sådan, ska rapporten innehålla uppgifter om detta. Då uppgifter om
anläggningar eller liknande saknas ska detta anges i rapporten.
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• Rapporten ska inges till DopK senast den 15:e i månaden innan den aktuella
rapporteringsperioden.
• Rapporteringen ska ske elektroniskt via hemsidan antidoping.se/vistelserapp.
• Inloggningsuppgifter skickas till, av föreningen, utsedd kontaktperson.

• Förening som upprepat missköter sin rapportering eller som inte finns på plats i
enlighet med inrapporterade uppgifter kan anmälas till bestraffning.
• Ändringar/kompletteringar av inskickad lagrapport ska snarast uppdateras via
- ny lagrapport
- eller, vid sen ändring eller ingen tillgång till internet, via telefonsvarare på
telefon 08-699 61 70.

Övrig information
Dessa anvisningar utgår ifrån Idrottens Antidopingreglemente samt gällande
Föreskrifter för nationell antidopingverksamhet.
På hemsidan rf.se/antidoping finns det mesta om antidoping. För ytterligare
information, kontakta gärna SF:s antidopingansvarig eller Svensk Antidoping på
antidoping@rf.se eller 08-699 60 00 (vx).

Tack för ert stöd till en dopingfri idrott!
Svensk Antidoping

