
 

 

Guide til eskorter/chaperones ved dopingkontrol 

Læs denne guide, så du kan blive klogere på dine forpligtelser og opgaver i forbindelse med din rolle 

som eskorte/chaperone ved en Anti Doping Danmark dopingkontrol.  

 

Overordnet skal du som eskorte/chaperone assistere og hjælpe Anti Doping Danmarks (ADD) kontrolansvar-

lige og dopingkontrollanter i forbindelse med en dopingkontrol. 

 

Krav 

For at være eskorte/chaperone skal du være mindst 18 år gammel.  

 

Du må ikke være inhabil i forhold til at kunne eskortere indkaldte til dopingkontrol. Det gælder f.eks., hvis du 

er forælder, partner eller ven til en indkaldt. 

 

Din rolle 

Du skal som eskorte/chaperone bistå ADD’s kontrolansvarlige og dopingkontrollanter. Opgaverne består of-

test i at følge og observere udøvere fra indkaldelse til dopingkontrol, at være til stede og observere i vente-

rum eller at hjælpe med mindre praktiske opgaver.  

 

Hvis du skal følge og observere udøveren, skal du følge udøveren fra indkaldelse, til udøveren overleveres til 

dopingkontrollanten. Denne periode kan variere fra få minutter til flere timer. 

 

Du skal observere og følge den indkaldte, uanset hvor vedkommende går hen. Nogle udøvere er snaksalige, 

mens andre helst ikke vil tale med dig. Mærk efter, hvad udøveren ønsker. Det bedste, du som eskorte kan 

hjælpe med, er at skabe en afslappende stemning, så udøveren føler sig tilpas og respekteret.  

 

Før din rolle som eskorte/chaperone får du en briefing, der nærmere beskriver, hvad du skal gøre. I de fleste 

tilfælde skal du ikke være til stede under selve prøveafgivelsen – dette står ADD’s dopingkontrollanter oftest 

for. I tilfælde hvor du skal være til stede ved selve prøveafgivelsen, vil du blive uddannet til dette.  

 

På dagen 

Du vil blive bedt om at møde til en briefing, hvor du får nærmere detaljer om din opgave. Briefingen indebæ-

rer bl.a. en gennemgang af regler for dopingkontrol, praktikken omkring den konkrete dopingkontrol, oplæ-

ring i indkaldelse og observation samt hvad man gør, hvis der er afvigelser fra procedurer. ADD’s kontrolan-

svarlige står for briefingen. Du kan altid spørge den kontrolansvarlige, hvis du er i tvivl om noget.  

 

Efter briefingen skal du underskrive en tavshedserklæring, da du har tavshedspligt om de ting, du ser, hø-

rer og oplever i forbindelse med dopingkontrollen.  

 

Efter briefingen får du et midlertidigt autorisationskort, der påviser, at du er eskorte/chaperone ved denne 

dopingkontrol. Du skal bære kortet under hele kontrollen, og du skal aflevere det tilbage til den kontrolan-

svarlige hos ADD, når din opgave som eskorte/chaperone er slut. Du får at vide af den kontrolansvarlige, når 

din opgave er slut. 


