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Tønsberg, 30. september 2019  

Trondheim 13 januar 2022 

Oppdatert 

Informasjon til utøvere som skal rapportere utøverinformasjon i ADAMS  

  

1.0 Hvem skal rapportere utøverinformasjon?  

Utøvere som er pliktig til å rapportere utøverinformasjon i vektløfting kan deles inn i to 

grupper:  

1. Utøvere som står på Antidoping Norge og/eller det Internasjonale 

Vektløfterforbundets (IWF) prioriterte utøverliste  

2. Alle utøvere som skal delta på konkurranser som står IWF sin terminliste  

Utøvere i Gruppe 1 er pliktig til å rapportere utøverinformasjon gjennom hele året mens 

utøvere i Gruppe 2 må rapportere utøverinformasjon minimum to måneder før den aktuelle 

konkurransen starter. I Norges Vektløfterforbund (NVF) har man dessuten vedtatt at alle 

utøvere tilknyttet NVF sin satsingsgruppe skal rapportere utøverinformasjon hele året som en 

forutsetning for å kunne være med i prosjektet.   

 

 

Oppdatert info fra Avdeling for kontroll og påtale Antidoping Norge januar 2022: 

Meldepliktutøver! 

Kopi: Nasjonalt særforbund.  

Antidoping Norge (ADNO) endret fra 01.01.2022 sin praksis angående påminnelser av frister knyttet til 

kvartalsrapportering av utøverinformasjon i ADAMS. Tidligere har ADNO sendt ut tre påminnelser til 

de som ikke har rapportert innen 2-3 dager før fristens utløp.   

Fremover vil ADNO kun sende ut en påminnelse til samtlige meldepliktutøvere. Påminnelsen vil bli 

sendt via SMS ca. 2-3 dager før den aktuelle fristen for kvartalsrapportering.  

Den nye praksisen er forelagt NISO og utøverkomiteen i Norges idrettsforbund som ikke har hatt 

innsigelser til endringen.  

Fristene for kvartalsrapportering i ADAMS er som følger:  
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Kvartal Måneder Frister 

Q1 Januar, februar og mars 31.12 kl. 23:59 (norsk tid) 

Q2 April, mai og juni 31.03 kl. 23:59 (norsk tid) 

Q3 Juli, august og september 30.06 kl. 23:59 (norsk tid) 

Q4 Oktober, november og desember 30.09 kl. 23:59 (norsk tid) 

 

Sørg for at du har korrekt telefonnummer i ADAMS slik at du mottar den ene påminnelsen. 

Bare ta kontakt med oss om du har noen spørsmål knyttet til rapportering av meldeplikt. 

---------------------------- 

Avdeling for kontroll og påtale 

Antidoping Norge 

 

2.0 Hva vil det si å rapportere utøverinformasjon?  

Det å rapportere utøverinformasjon blir gjort for å sikre at utøver til enhver tid er tilgjengelig 

for en uanmeldt dopingkontroll. Utøveren må oppgi korrekt bostedsadresse, treningslokalitet 

og eventuell konkurranselokalitet. I tillegg er utøveren pliktig til å hver dag oppgi en 

overnattingsadresse og et 60 minutters testvindu. Det vil si at utøver må oppgi en tid mellom 

kl 06:00-23:00 hvor vedkommende er tilgjengelig i minst 60 minutter for en eventuell 

dopingtest. Det er veldig viktig at utøveren er tilgjengelig hvor han/hun har rapportert inn på 

dette tidspunkt. Om vedkommende ikke er tilstede vil utøveren i første omgang få en mulighet 

til å forklare og begrunne situasjonen. Dersom det ikke finnes god nok grunn for at utøver ikke 

var tilstede vil han/hun kunne ilegges en advarsel. Hvis en utøver får tre advarsler i løpet av 12 

måneder risikerer vedkommende sanksjoner ihht. NIFs lov § 12-8 (11). Dersom utøver ikke 

rapporterer utøverinformasjon i minimum to måneder før mesterskapet risikerer 

vedkommende å bli nektet fra å delta på stevnet.  

  

  

3.0 Hvordan skal man rapportere utøverinformasjon?  

For å rapportere utøverinformasjon er man først nødt til å være registrert i ADAMS (se neste 

avsnitt). Utøver får utlevert et brukernavn og passord. Første gang man logger seg inn er man 

nødt til å lage et nytt passord som består av 6 tegn hvorav minst to av dem er et tall. Av 

sikkerhetsmessige grunner er man også nødt til å angi tre kontrollspørsmål som skal besvares 

hver gang man logger seg inn. Man rapporterer utøverinformasjon kvartalsvis og man er nødt 

til å rapportere for hele kvartalet om man skal få rapporteringen godkjent.  

Det første man bør gjøre er å kontrollere profilen sin og se at alle personlige opplysninger 

stemmer – epost og bostedsadresse. Deretter kan man legge inn de vanligste adressene i 

adresseboken – hjemme, trening, hytta, osv… Dette vil gjøre det lettere å finne igjen adressene 

når du skal legge inn informasjon for hver dag.  

For å registrere enkeltdager klikker man på linken «Whereabouts» og får da opp følgende 

bilde (husk å tillate pop-up vinduer):  
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Her klikker man på den dagen man ønsker å registrere og får da opp følgende vindu:  

  

Først velges adressen som skal brukes. Deretter velges kategori for oppføringen:  

overnattingsadresse, konkurranse, regelmessige aktiviteter (trening) eller annet. Her kan man 

også legge inn flere dager samtidig. Under fanen «Recurrence» kan man velge om aktiviteten 

skal gjentas daglig, kun i ukedagene, på spesifikke datoer eller over hele kvartalet. Man angir 

starttid og sluttid for aktiviteten eller man kan velge «Hele dagen» (05:00-23:00). Det som er 

viktig er at man hver dag har en aktivitet som inneholder et testvindu (60-Min Time Slot) – 

merket med rød pil. I dette eksempelet er denne tiden lagt inn fra 05:00-07:00. Hver dag skal 

også ha en oppføring i kategorien: «Overnight Accomodation» som enkelt sagt er stedet du 

sover. Testvinduet kan legges inn i denne kategorien.  

  

4.0 Godkjenning – «Submit»  
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For at rapporteringen skal bli godkjent er man nødt til å legge inn informasjon for alle tre 

månedene i kvartalet, også de dagene etter at konkurransen er ferdig. Dersom rapporteringen 

er ufullstendig vil den ikke bli godkjent og dermed heller ikke bli registrert. Det å ikke få 

godkjent rapporteringen vil dermed anses som «ikke levert utøverinformasjon» og kan 

medføre advarsler og videre sanksjoner som presentert under pkt. 2.0.  

Feil eller mangler med rapporteringen for det aktuelle kvartalet vil bli forklart med rød skrift 

oppe i venstre hjørne, se eksempel under:  

  

Når man har rettet opp feilene og levert tilstrekkelig informasjon kan man klikke på «Submit» 

og rapporteringen registreres. Man har lov til å gjøre endringer underveis i perioden men en 

må da huske å klikke på «Submit» hver gang slik at endringene blir registrert. Har man gjort 

alt riktig vil man få opp et bilde som ser slik ut:  
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Vær nøye med å påse at det ikke er noen mangler merket med rød skrift og at statusen for 

rapporteringen er merket «Updated».  

 

5.0 Hvem er ansvarlig for utøverens rapportering av utøverinformasjon?  

Det er utøvers eget ansvar å påse at utøverinformasjonen til enhver tid er oppdatert og i tråd 

med regelverket.  

 

Spørsmål rundt dette kan rettes til Norges Vektløfterforbund på e-post: 

vektlofterforbundet@idrettsmail.no.  

 

NVFs AntiDoping kontakt: Kristin Solbakken 

kristin.solba@gmail.com 

  

6.0 Hvor kan jeg finne mer informasjon om rapportering av utøverinformasjon?  

Informasjon om rapportering av utøverinformasjon kan finnes på følgende sider:  

Antidoping Norge: http://antidoping.no/regler/meldepliktforskriften/  

Det Internasjonale Vektløfterforbundet: http://www.iwf.net/anti-doping/whereabouts-irtp/  

World Antidoping Agency (WADA): https://www.wada-ama.org/en/adams   

  

-----------------------------  

 

  


