Beslut Svenska Tyngdlyftningsförbunds disciplinkommitté
BESLUT
Ärendenummer: DK 2021-01
Datum för beslut: 2021-05-20
Beslut meddelat: 2021-05-24
Anmäld part: Anna Fomina

Förening: Sörby BoIS

Anna Fomina, Sörby BoIS, har anmälts till bestraffning enligt Riksidrottsförbundets stadgar
14 kap. 2 § för förseelser under EM i Moskva 4-8 april 2021.
Anmälare är Mats Lindqvist, sportchef för Svenska Tyngdlyftningsförbundet.
-----

BESLUT
Anna Fomina ådöms följande bestraffning för förseelser under EM i Moskva 4-8 april 2021:
- Avstängning från och med den 24 maj 2021 till och med den 24 maj 2022. Avstängningen
avser internationella tävlingar.
Tillämplig regel: 14 kap 2 § punkt 7, 8 och 16 Riksidrottsförbundets stadgar.
-----

BAKGRUND
Av handlingarna framgår i huvudsak följande.
Anmälaren gör gällande att Anna Fomina vid EM i Moskva, 4-8 april 2021, har brutit mot
punkt 7, 8, 13 och 16 i 14 kapitlet 2 § genom:
- Avskyvärda personliga kränkningar mot coacherna/ ledare med beskyllningar i värsta
otänkbara ordalag.
- Obstruerat ledarens och coachernas möjlighet att utföra sitt uppdrag enligt regler vad gäller
ansvar, säkerhet vid utlandsvistelse och dess resa till och från och tävlingsgenomförande.
- Brutit mot handlingsplanen.
- Brutit mot landslagsavtalet.
- Vägrat att följa anvisningar från coach och ledare.
- Hotat, ställt ultimatum för genomförande av tävling.

- Fortsatt med grova anklagelser på sociala medier vilket gör att deras påståenden helt får stå
oemotsagda vilket skadar svensk tyngdlyftning på ett markant sätt.
- Tagit sig in på uppvärmningen helt emot reglerna och vägrat gå därifrån på coacher/ ledares
anmodan.
- Skämt ut sig själva, coacher och Sverige inför de andra ländernas deltagare samt i TV.
- Hemmatränare Constantin Dragulescu har ringt och skickat meddelande om hur tjejernas
viktval ska se ut och framfört detta i hotande ordalag.
- Beskyllt coacherna för att satt på för höga vikter på uppvärmningen som orsakade skada och
missat tävlingslyft trots att det var de själva som klovade på detta i strid mot Bijans val.
Händelseförloppet och de olika förseelserna beskrivs sedan i en bilaga.
Anna Fomina har inför avgörandet i disciplinkommittén beretts tillfälle att yttra sig. Av
yttrandet framgår i huvudsak följande:
Alla punkter som står i sammanfattningen har inte stöd i bakgrunden som medföljer anmälan.
Det hävdas i beskrivningen att hon har skämt ut sig själv samt Sverige och kränkt ledarna
personligt och dylikt, detta är inte sant. I anmälan hänvisas inte påstådd uttalande till enskild
individ utan blandas ihop. Uttalandena refereras alltså inte till personen i fråga och hon kan
inte bära skuld för andras gärningar samt uttalanden. Tävlingsarrangörerna släppte själva in
henne på uppvärmningsarena därmed hade hon tillåtelse att vara där.
Hon har dåligt samvete över en del som hon gjort vilket hon är ledsen över.
Landslagsavtalet som finns med i anmälan var inte giltigt när landslagsuppdraget EM skulle ta
plats i april 2021. Det gällde tom 1 januari 2021. Det framgår inte i anmälan på vilket sätt hon
skulle ha brutit mot handlingsplanen.
Hon beskriver att hon från åtta års ålder varit aktiv i svenskt föreningsliv och att det aldrig
förekommit sådana händelser som under EM i Moskva. Hon bifogar en utlåtelse från en
tidigare huvudtränare i basket som styrker detta. Anna beskriver att hon har tagit ansvar när
det kommer till studier och att hon både i skolarbeten och i arbetslivet har stor erfarenhet av
att samarbeta i grupp och aldrig haft svårigheter att komma överens med människor.
För knappt ett år sedan flyttade hon till Skåne för att satsa helhjärtat på tyngdlyftning där hon
tränat med sin nuvarande tränare som har högskoleutbildning inom tyngdlyftning,
biomekanik, anatomi etc. Med hjälp av honom har Anna rehabiliterat sin nervskada i ryggen
vilken var mycket allvarlig. Hon har även ändrat sin teknik i träningen som har varit en av de
centrala punkterna i rehabiliteringen av skadan. Sammanfattningsvis är nuvarande situation
mycket ny för henne och hon åkte för första gången efter skadan på en internationell tävling.
Mats Lindqvist har känt till skadeproblematiken samt byte av hemmatränare där det
medföljde omväxling av teknik vilket är en betydlig del i tyngdlyftning som man varje
träningspass fokuserar på. Nästintill allt i bytet av teknik var nytt, därför var det mycket
betydelsefullt att ta hand om henne under tävlingens gång med hänseende
skadeproblematiken, samt ändringen av teknik.

Varken viktval eller tävlingsrutiner hade diskuterats innan tävlingen. Hon upplevde att
ledarna ignorerade hennes behov och inte ville att hon skulle vara på plats i Moskva. Hon
kände sig som en belastning för ledarna istället som en värdig representant för Sverige.
Att förbundet som har anställt Mats Lindqvist ska ta beslut gällande denna anmälan är inte
något som känns rättvist. Framför allt i detta fall när det står ord mot ord. Förbundet har
anställt Mats alltså till en stor del styrelsen, när det förekommer sådana täta relationer mellan
dessa parter känns det inte korrekt.
----SKÄL
Disciplinkommittén gör följande bedömning.
Bevisningen som framförts angående punkt 7, 13 och 16 styrks upp av vittnen och i yttrandet
har den anmälda gjort vissa medgivanden. Vad som i övrigt har framgått av den anmäldes
yttrande styrks inte upp och därför föranleder ingen annan bedömning än att hon gjort sig
skyldig till:
Punkt 7. den som under eller i samband med tävling, uppvisning eller träning eller med
anledning av något, som därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande eller på
annat sätt otillbörligt mot deltagare, ledare, tränare, funktionär eller åskådare eller visat
ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller föreskrifter.
Punkt 8. den som i anslutning till idrottsverksamhet gjort sig skyldig till skadegörelse, utövat
våld eller försökt utöva våld mot annan person eller som hotat eller allvarligt kränkt någon.
Punkt 16. den som på annat sätt underlåtit att rätta sig efter vad som ålegat vederbörande
enligt dessa stadgar eller enligt av idrottsorgan utfärdade bestämmelser eller fattade beslut.
Disciplinkommittén anser inte att det finns bevisning för punkt 13, ”den som uppträtt på
sådant sätt att idrottens anseende därav skadats eller uppenbarligen kunnat därav skadas.”
Beteendet, att inte följa de riktlinjer och regler som finns samt allvarligt kränka ledarna, är
oacceptabelt och ska leda till avstängning. Disciplinkommittén finner att Anna Fomina gjort
sig skyldig till otillbörligt uppträdande enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2 § punkt
7, till allvarlig kränkning enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2 § punkt 8 samt till att
ha underlåtit sig att rätta sig efter fattade beslut enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2
§ punkt 16.
Gällande straffvärdet finner disciplinkommittén efter en samlad bedömning att Anna Fominas
förseelser ska anses som grova. Vid straffmätningen har disciplinkommittén beaktat att det
handlar om beteende vid internationell tävling och att avstängningen därför ska gälla
internationellt tävlande.

Disciplinkommittén beslutar att stänga av Anna Fomina från internationellt tävlande från den
24 maj 2021 till och med den 24 maj 2022. Avstängningen gäller enbart internationella
tävlingar.
-----

ÖVERKLAGANDE
Part som är missnöjd med beslutet får överklaga till Riksidrottsnämnden. För att de ska pröva
ärendet krävs att klagoskriften inkommit inom två (2) veckor från den dag beslutet
meddelades, dvs. senast den 7 juni 2021.
Överklagan ska i första hand skickas till riksidrottsforbundet@rf.se
Riksidrottsnämnden har informerat om att deras post kanske inte bevakas på daglig basis
varför handlingar som skickas per post till dem kan få en längre handläggningstid. (adress:
Riksidrottsförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm).

Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Disciplinkommittén

Joakim Eriksson
Ordförande

I avgörandet har deltagit:
Joakim Eriksson (ordförande), Emma Engdahl, Elisabeth Hagman, Patrik Helgesson, Helene
Johage, Thomas Norlander, Erling Åkesson.
Beslutet är enhälligt.

