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Instruktioner för idrottsutövare  
vid dopingkontroll

7. Kontroll av provets analysduglighet

•  Funktionären fastställer om provet duger för laboratorie
analys av den urin som lämnats i provtagningskärlet.

•  Om provet inte uppfyller fastställda kriterier, ber funktio
nären dig att lämna ett nytt/flera prov.

• Alla prov som du lämnar sänds till laboratorieanalyser.

2. Val av provgivningskärl

•  När du är färdig att ge ett prov, tvätta dina händer utan att 
använda tvål.

•  Välj ett provtagningskärl, öppna det och kontrollera att 
det är helt och rent.

•  Låt locket ligga kvar i omslagsplasten medan du lämnar 
ditt prov.

3. Provgivning under uppsikt

•  Du ska lämna ditt prov under överinseende av en funktio
när av samma kön.

•  Klä av dig plagg som eventuellt skymmer sikten.  
Prov givningen ska ske så att funktionären obehindrat kan 
se det.

•  För analys av provet behövs minst 90 ml urin.
•  Om den mängd du lämnat inte räcker till (<90 ml), behövs 

det mera. Det otillräckliga provet förseglas temporärt.

1. Kallelse till kontroll och anmälan för provtagning

•  Efter att du har undertecknat kontrollkallelsen ska du  
hållas under uppsikt av kontrollfunktionärerna tills doping
kontrollen har slutförts.

•  Du ska uppvisa identitetsbevis/legitimation med bild och 
lämna de uppgifter som behövs för kontrollprotokollet.

•  Du har rätt att ta med dig en personlig assistent till  
kontrollen. Du har också rätt att få information om  
för farandet vid dopingkontroll samt om dina rättigheter  
och skyldigheter.

•  Du får avlägsna dig från kontrollokalen för en kort tid  
endast med tillstånd av den ansvariga kontrollfunktionären 
och under vederbörlig uppsikt.

4. Val och kontroll av provflaskor

•  När du har lämnat ditt prov, förslut provkärlet och gå  
tillbaka till kontrollokalen.

•  Endast du hanterar ditt prov, men en kontrollfunktionär 
ska kunna se provet hela tiden.

•  Välj en obruten förpackning med provflaskor för försegling 
och identifiering av A och Bproven.

•  Kontrollera att förpackningens sigill är obrutet, öppna  
förpackningen och kontrollera att flaskorna är hela, rena 
och tomma.

•  Kontrollera att kodnumren på provflaskorna och sigillkor
karna samt på förpackningen för provflaskorna är identiska.

•  Ta av plasten på flaskorna, lägg korkarna upp och ned på 
bordet och ta bort de röda skyddsringarna.

5. Fördelning av provet i A- och B-flaskorna

•  Fördela ditt prov enligt de anvisningar funktionären ger dig: 
minst 30 ml i B-flaskan (blå etikett) och  
minst 60 ml i A-flaskan (orange etikett).

•  Lämna litet av urinen i provtagningskärlet för kontroll av 
att provet är analysdugligt.

6. Försegling av provflaskorna

•  Tillslut flaskorna genom att vrida på sigillkorken tills det 
knäppande ljudet upphör och korken inte går att vrida 
längre. Kontrollera att flaskorna inte läcker och att de inte 
går att öppna. Efter detta kontrollerar funktionären förseg
lingen av provflaskorna.

9. Ifyllning, kontroll och undertecknande av  
testprotokollet

•  Uppge alla läkemedel samt vitaminer, kosttillskott och natur
preparat som du har använt under de senaste sju (7) dygnen.

•  Du kan låta anteckna dina eventuella kommentarer eller 
anmärkningar med avseende på kontrollförfarandet i  
protokollet.

•  Granska protokollet omsorgsfullt, i synnerhet att kodnumren 
på flaskorna och i protokollet överensstämmer med varandra.

•  Skriv under protokollet; därefter får du en egen kopia av 
det.

8. Packning av de förseglade provflaskorna för  
transport

•  Kontrollfunktionären lägger provflaskorna tillsammans 
med en absorberande kudde i separata skyddspåsar för 
transporten.

•  Sedan läggs flaskorna tillbaka i den ursprungliga förpack
ningen.


