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Frågor och svar om den kollektiva vistelserapporteringen
Det som här skrivs om förening gäller också IdrottsAB

Varför måste föreningar vistelserapportera?

Det är närmast omöjligt att göra dopingkontroller utanför tävling, om man inte vet
var idrottaren befinner sig. Oanmälda dopingkontroller under tränings- och uppbyggnadsperioden är ett av de mest effektiva sätten att avskräcka från att använda
dopingmedel och att upptäcka doping. Kravet på vistelserapportering finns för att
elitidrottsutövare ska känna trygghet i att tävla i en dopingfri miljö. Istället för att
ställa individuella rapporteringskrav på alla lagidrottsutövare i berörda idrotter har
Dopingkommissionen (DopK), i samråd med berörda specialidrottsförbund, beslutat
att möjliggöra kollektiv vistelserapportering. Det innebär att föreningen ansvarar
för att, enligt särskilda anvisningar, rapportera när och var laget tränar och/eller har
andra regelbundna samlingar, exkluderat matcher.

Vilka föreningar omfattas av rapporteringen?
Förutom cirka 270 individuella vistelserapporter lämnas lagrapporter av drygt
60 elitseniorlag i 5 olika lagidrotter (2016) i respektive idrotts högsta serie. Varje
internationellt specialidrottsförbund och land ska ha fastställt kriterier för vilka
utövare som ingår i respektive kontrollpool. Kriterier och namn på idrottsutövare/lag
ska publiceras på webben. Den svenska kontrollpoolen, som är uppdelad i en individuell och en kollektiv pool, hittar du på rf.se/antidoping.

Vilka regler styr vistelserapporteringen?
Kravet på vistelserapportering ställs i de gemensamma dopingregler som gäller för
alla idrotter och länder i form av World Anti-Doping Code (WADC) och International
Standard for Testing and Investigations (ISTI). De flesta länder och internationella
specialidrottsförbund (ISF) har infört WADC i sina egna regelverk, även Sverige och
Riksidrottsförbundet (RF). I RF:s föreskrifter för nationell antidopingverksamhet står
vad som formellt gäller för den svenska kontrollpoolen. Den här foldern vänder sig
enbart till föreningar som är skyldiga att vistelserapportera.
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Hur ofta ska föreningen rapportera?
Varje rapport ska avse minst en kalendermånad och max ett kvartal och ska inges till
DopK senast den 15:e i månaden innan den aktuella rapporteringsperiodens början.
Observera att detta gäller även om kollektiva träningar/samlingar inte förekommer.
Sålunda ska DopK ha information om lagets förehavanden alla årets tolv månader.

Vilka uppgifter ska rapporterna innehålla?
Föreningen ska rapportera minst två tillfällen i veckan, då laget är samlat till träning
eller annan aktivitet utanför tävling. Varje rapporterat tillfälle ska vara i minst 60
minuter och platsen ska anges så noggrant att den enkelt kan lokaliseras och tillträdas
i händelse av dopingkontroll. Även om kontroller kan ske när som helst är det ett bra
tips att föreningen rapporterar de aktiviteter där en eventuell dopingkontroll innebär
minsta möjliga störning. Mer detaljerad information om rapporteringskraven framgår
av de formella anvisningarna på rf.se/antidoping.

Hur går rapporteringen till i praktiken?
Rapporteringen sker i ett datasystem kallat LARS, (Lagens Administrativa
Rapporteringssystem) som nås via antidoping.se/vistelserapp. Inloggningsuppgifter
skickas per e-post till den av föreningen utsedda kontaktpersonen. Denne får också
mer detaljerad information om LARS.

Vad göra om inrapporterade aktiviteter ändras?
Inte sällan ändras planerade träningar/aktiviteter. Då måste uppgifterna snarast
uppdateras i LARS för att undvika en ”bomkontroll”. Det kan därför vara klokt om
lagen bara rapporterar de två sammankomster som krävs per vecka (även om man
träffas oftare) och de man dessutom bedömer som troligast är intakta.
Vid mycket sena ändringar och/eller då ingen internetkoppling finns tillgänglig kan
man, via telefonsvarare på tel: 08-699 61 70, meddela ändringar i föreningens
rapport. Ett tips är att lägga in numret i sin telefonbok redan nu.

Måste laget vara på samma plats hela 60-minutersperioden?
Ja, laget måste stanna på den plats man angivit i rapporten hela 60-minutersperioden.
Kontrollfunktionärerna kan komma när som helst under angiven tid. Om laget då inte
finns på plats kan det komma att betraktas som en förseelse mot vistelserapporteringsreglerna.

Vad händer om föreningen inte följer reglerna för
vistelserapportering?
Om föreningen inte rapporterar enligt anvisningarna eller laget inte finns på den
plats som angivits i LARS, riskerar föreningen att registreras för en delförseelse enligt
2 § 4 Idrottens Antidopingreglemente. Om föreningen registreras för sammanlagt tre
(3) delförseelser under en rullande 12-månadersperiod riskerar föreningen att
anmälas till bestraffning. Förening kan för förseelse ådömas tillrättavisning eller böter.

Hur ofta kommer laget att bli kontrollerad?
Lag som omfattas av kraven på vistelserapportering kommer att bli kontrollerade,
men mer eller mindre ofta beroende av den kontrollplan som DopK årligen fastställer.
Detta gäller vid såväl träning som tävling oregelbundet under hela året.

Varför testa i viktiga slutspelsmatcher när det finns många
försäsongsmatcher som alternativ?
Dopingkontroller genomförs i enlighet med den kontrollplan DopK upprättar årligen.
En del av kontrollerna genomförs i samband med tävling, bl a därför att det finns
substanser som bara är förbjudna i samband med 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, t ex OS, VM och EM, att genomföra
dopingkontroller, och då särskilt efter finaler. Samma förhållande gäller även i svensk
tävlingsidrott; de spelare som blir uttagna till dopingkontroll efter en viktig, avgörande
match får förlika sig med de eventuella besvär en dopingkontroll kan innebära samt se
det som ett naturligt led i sin idrottsutövning på elitnivå.

Varför testas inte bara hemmalaget vid matchkontroller?
Huvudsyftet med kontrollverksamheten 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 dopingkontroll.

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 dopingkontroller kan genomföras obehindrat. Med detta ansvar följer att en
idrottsledare är skyldig att följa kontrollfunktionärernas anvisningar samt att underlätta genomförande av dopingkontroll. Även om reglerna inte utkräver ett trevligt
bemötande från ledare så är ett motstridigt agerande mot kontrollfunktionärerna,
t ex som följd av idrottslig besvikelse, aldrig ursäktlig och kan ytterst leda till anmälan
och bestraffning.

Var kan man få mer information?
På hemsidan rf.se/antidoping finns det mesta om antidoping. Om du har ytterligare
frågor om vistelserapportering – eller andra antidopingfrågor – kan du alltid kontakta
Svensk Antidoping på antidoping@rf.se eller 08-699 60 00 (vx).

