Beslut Svenska Tyngdlyftningsförbunds disciplinkommitté
BESLUT

Ärendenummer: DK 2021-02
Datum för beslut: 2021-05-20
Beslut meddelat: 2021-05-24
Anmäld part: Daniela Gherman

Förening: Sörby BoIS

Daniela Gherman, 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
Daniela Gherman 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 Daniela Gherman 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.
- Hemmatränaren har, enligt Daniela, uppmanat henne att inte resa hem efter resplan utan
handla tvärt emot alla regler om landslagsuppdrag och beställt en egen biljett.
Händelseförloppet och de olika förseelserna beskrivs sedan i en bilaga.
Daniela Gherman har inför avgörandet i disciplinkommittén beretts tillfälle att yttra sig. Av
yttrandet framgår i huvudsak följande:
Det är mycket av vad hon gjorde och vad hon sa som hon ångrar. Det är inte sant att hon har
gjort några ”avskyvärda personliga kränkningar … i värsta tänkbara ordalag” eller liknande.
Anmälan riktas mot olika personer och det anges inte i den vem som sagt eller gjort vad och
hon är inte ansvarig för andras ord eller handlingar. Det avtal som angivits med anmälan
gällde till den 1 januari 2021, varför det inte kan ha gällt i april 2021.
Uppträdandet och uttalandena har sin bakgrund i att hon har ADHD. Det är en
neuropsykiatrisk funktionsvariation som påverkar hennes förmåga att koncentrera sig, styra
och kontrollera sitt beteende, samt hur aktiv eller intensiv hon är som person. Hon har med
god hjälp och stöttning från andra personer kunnat träna, tävla och utbilda sig. Med rätt
omgivning fungera hon bra. Hon har tidigare tävlat i friidrott, vilket med hjälp av duktiga
ledare gått bra. Hon har alltså haft särskilda behov av hjälp och stöd, ett behov som förbundet
väl kände till när hon blev uttagen till EM. Trots detta har i stort sett inga åtgärder vidtagits
för att hjälpa. Det har under EM inte funnits någon resursperson att vända sig till vid behov. I
Moskva struntade ledningen mer eller mindre i henne, och vid flera tillfällen vägrade
ledningen att svara på hennes frågor. Hon har upplevt att ledningen ansett att hon är ett
problem som man vill slippa.
När det blir besvärligt verkar förbundet välja att ta bort den besvärliga istället för att anstränga
sig ytterligare. Man kanske bara vill ha duktiga och perfekta personer runt omkring sig. En
riktig ledare borda säga sig att det blir besvärligt men också intressant att ha någon med
ADHD i laget. Förbundet borde göra om och göra rätt.
Den som anmält är sportchef på förbundet. Han är anställd av förbundet, dvs. ytterst styrelsen,
och har kvar sin tjänst så länge han har styrelsens förtroende. Det känns inte rätt och riktigt att
ärendet och agerandet ska bedömas av styrelsen som har en nära relation till den som anmält,
särskilt när det står ord mot ord. Det inträffade har också sin upprinnelse i att styrelsen inte
vidtagit nödvändiga åtgärder för att hon skulle få tillräcklig hjälp och stöttning. Inte heller
detta är något som styrelsen själva borde få bedöma.

----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 Daniela Gherman
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 Daniela
Ghermans 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 Daniela Gherman 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.

