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Nytt år,
nya möjligheter:
all over the place!

LEDAREN
LARS HENRIKSEN

lars.henriksen@frontbilar.se

Nytt år, ny varpasäsong och nya möjligheter!
Lite ljusare har det allt blivit även om
det är kallt om näsan och lite snöigt ute
så finns där en liten föraning om att det
kommer en vår igen. Här på västkusten
är vi mer desperata att längta efter våren
än i norr, tror jag, för de flesta vintrar
får vi ändå ingen riktig snö. Nej här
får vi hålla till godo med den sortens
snö som bara är i vägen: Den kommer,
halvsmälter, fryser igen och blir livsfarlig
ishal. I skrivande stund finns inget hopp
om någon gnistrande snö, som vi faktiskt fick njuta av förra och förrförra året
en längre tid.
Kom nu våren och kom fort! Vi
väntar på dig! Så att vi får tvätta och fila
av våra varpor så att varpasäsongen kan
starta.
Med våren kommer också tanken
på att träna mera, spegelbilden påpekar
allt som oftast att jag borde träna mera.
Men jag har en massa ursäkter. Gymmet
tycker jag inte om. Löparband har jag
inget (fick inget i julklapp). Gå ut och
gå är jobbigt och tyvärr är det kallt blåsigt och halt idag.
Nej jag har en massa andra viktiga
saker att göra just nu (känner ni igen
er), som att skriva ledaren till det här
numret av Nabben! Förresten vände jag
ryggen till spegeln och intalade mig att
jag är bra som jag är. Men jag vet att om
både du och jag tränar regelbundet så
mår vi mycket bättre i kropp och själ.
Så sätt igång och träna kondition inför
varpasäsongen, så orkar vi vara på topp
i alla tävlingar och många fina resultat
kommer att infinna sig under säsongen,
och jag lovar att vi kommer att må
mycket bättre i både kropp och själ!

Jag hoppas att vi tillsammans
kan hjälpas åt att förkorta våra långa
tävlingsdagar framför allt under SMveckan, när vi nu skall testa tidsgräns
förvarje varpakast. Det finns mycket tid
att spara om vi kan bli mera effektiva att
utföra våra varpakast. Gör dig förberedd
och utför kastet inom en minut efter
föregående kast har markerats är det
som gäller inom varpafamiljen och det
kommer vi alla att vinna på, tävlande,
tävlingsledning, massmedia, Radio Gotland, ja det gäller alla som vill ha effektivare och snabbare tävlingar.
Det finns tävlande som tar tre till
fyra minuter på sig att utföra kastet! Det
är alldeles för lång tid!
Vi har också många tävlande som
måste bli effektivare och komma snabbare till sina matcher där motståndare
går och väntar, här finns också mycket
tid att tjäna. Det är också viktigt i alla
discipliner att alla startar samtidigt när
tävlingen skall börja och inte går och
tränar 15-20 minuter längre än sina
medtävlare, för då blir det en förskjutning av tävlingen som följer oss hela
tävlingsdagen. Hjälps vi åt med detta
kan vi förkorta tävlingsdagen med 2-3
timmar.
Som det är idag spelar det ingen roll
om vi är 300 eller 700 deltagare,16 eller 32 lag det tar lika lång tid ändå? Det
kan väl inte vara rätt?
Ser fram mot SM-veckan på Bosön!
Glöm inte anmäla dig till denna höjdpunkt under varpasäsongen! Ove Järlö
kommer! Kommer du?
Lycka till under tävlingssäsongen!
Lars Henriksen.
Förbundsordförande
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KAPTENENS SPALT
I skrivande stund ligger det cirka en
decimeter snö och det är runt noll grader i luften. Det känns som det är alldeles för långt tid kvar tills kälen släpper ur marken och gräset syns och blir
grönt igen.
Men det är nu försäsongen skall börja och det är nu det är läge för er juniorer att börja tänka igenom kommande säsong för det är nu ni har chansen
att ligga steget före genom att träna upp
kondition styrka och uthållighet.
Det är detta som lägger grunden för
hur säsongen troligtvis kommer att se
ut. Att ha en bra försäsong både psykiskt och fysiskt är ett steg i rätt riktning mot sportsliga framgångar.
Med detta menar jag inte att ni skall
bli bäst direkt, eller vinna en massa tävlingar, men försäsongsträningen handlar om att göra sig så mentalt förbered
som möjligt.
En bra genomförd försäsong och
sportsliga framgångar brukar gå hand i
hand så se nu till att komma till denna
säsong så förbereda som ni bara kan. Då
kommer detta bli en kanonsäsong!!!

NABBEN
INTERVJUAR:

RF:s ordförande Karin Mattsson har
intervjuats i Nabben

Pehr Olofsson

Utmärkelser till förlundakanditarer_ 27

Internationella ledaren________ 28
Ungdomlig omvärldsanalys_____ 28
Euro varpa tour 2012_________ 30
2-Mana SM_________________

32

Från RF till..._________________ 34
VÄCK TANKEN!!!_____________ 36

... liksom IOC-medlemmen
Arne Ljungqvist
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intervju med fotbollförbundets
generalsekreterare Mikael Santoft,
se sidan 34.
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UNGDOMSRÅDETS SIDOR
Ungdoms

LEDAREN
LISA BJÖRKEGREN

lisa.bjorkegren@hotmail.com

Hej allesammans!
Hoppas att ni haft en riktigt bra jul
och att det nya året startat bra!
Jag har ett riktigt klassiskt nyårslöfte i
år, men jag läste i Gotlands Tidningar
om ett riktigt bra och intressant löfte!
Det var i Bisons krönika där jag läste att hans nyårslöfte var att fortsätta
kasta varpa!
Är inte det ett ultimat nyårslöfte? Jag
hoppas att det är fler än jag som bestämmer sig för att vara med på detta
nyårslöfte och att vi till och med job-

bar lite extra i år så ännu flera har detta som nyårslöfte till 2013. Visst säger
vissa att jorden kommer att gå under
2012, men vi kämpar väl för att varpan
inte följer den undergång?
Något som jag även tycker är väldigt aktuellt är alla dessa galor som var i början
av året, idrottsgalan för att bara nämna någon. Jag blev tillfrågad varför Varpa inte har en nominering på Gotlands
Idrottsgala. Det var en
väldigt intressant fråga tycker jag,
som jag tyvärr inte kunde svara på!

Men hur kommer det sig att en gotländsk sport inte har en plats där?
Är det kanske dags att vi i år tar tag i
detta och försöker att skaffa oss en plats
på denna gala? Där alla svenska varpakastare kan bli nominerade till ett eller
eventuellt två pris! Detta tror jag skulle
ge bra ”reklam” för sporten och även en
hel del status!
Jag hoppas att ni är taggade på att
plocka upp varporna igen för 2012 här
kommer varpan!
Lisa Björkegren

Ungdomsrådets möte i januari
Lördagen den 14 januari började med ett möte med representanter från Mälardalsserien. Vi diskuterade det kommande årets
serie vilket dem såg fram emot. Sedan åt vi lunch tillsammans.
När klockan blev 12.30 och lunchen var slut hade vi ett nytt sammanträde men denna gången för att tillsammans med Eva
Olofsson och Gunilla Kegan diskutera ungdomsverksamheten. Det hela gick ut på att vi ska sammarbeta för att öka intresset
hos ungdomar. Dom presenterade sin vision och plan för att tillsammans med oss få tips och idéer. Eftersom att vi jobbar mot
samma mål så är vi självklart intresserade att hjälpa till och jätte glada att se detta intresse i vår sport.
På eftermiddagen hade vi ett UR- möte där vi gick igenom vad vi ville nå med helgen och de som vi har framför oss. På kvällen
hade vi fysisk aktivitet där vi utnyttjade Bosöns idrottsanläggning och de blev allt från basket till brutalbänken.
Söndagen började tidigt med frukost och sedan ägnade vi hela dagen till att planera och förbereda inför SM. För att vi inte ska
missa någonting så gick vi igenom alla detaljer. Detta var en mycket effektiv dag.
Måndagens förmiddagsmöte innehöll det som vi kallar ”det vanliga”. Det innebär förberedelser inför Mini Varpa Camp, Varpa
Edition och varpatågsaktiviterer, även vad som ska finnas på Ungdomarnas sidor i Nabben. För att vi ska kunna revidera våra
stadgar så införde vi även att vi ska ha ett årsmöte. Kvällen avslutades med att vi gick på Idrottsgalan där vi fick vara med och
hylla våra svenska idrottshjältar. Helgen var mycket givande och trevlig!
Sofia Carlsson
4 | Nabben

”

Det visste du

INTE

om nya Ungdomsrådet

Under hösten 2011 så hände en
hel del i Svenska Varpaförbundets
Ungdomsråd. Mer än halva
Ungdomsrådet är nytt. Här lär ni
känna oss lite mer och vad vi har
ansvar för.
Johanna Gudinge

Bakre från vänster:
Namn: Johan Alexander
Rosenquist
Ålder: 21
Klubb: Varpaklubben
Björken
Jobb/Skola: Arbetar som
snickare
Roll inom varpan/ungdomsrådet:
Sitter med som ledamot i
Svenska varpaförbundets
styrelse, har startat varit med och
startat upp en ny förening i Umeå
där jag är ordförande samt tävlingsledare på SM under 2012./ I ungdomsrådet så sitter jag med som
suppleant och är ordförande i SMgruppen.
Bästa varpaminnet:
Tävlingsmässigt så var de SM i
Hörsne 2008 då de gick väldigt bra,
ledar mässigt så tycker jag att World
Mixed Cup var otroligt kul att vara
med att planera och genomföra.
3 saker ni inte visste om mig:
1.Har redan ägt 9 bilar.
2.Har flyttat 11 gånger i mitt liv.
3.Har köpt lägenhet med Karin
och vi har tillsammans 2 katter.

Namn: Fortfarande Johanna Svalgård,
jag har inte bytt namn.
Ålder: 19 år numera.
Klubb: IF Triangeln
Jobb/skola: Kundtjänstmedarbetare
Roll inom varpan/ungdomsrådet:
Vice ordförande i ungdomsrådet,
ordförande i internationella
ungdomsrådet, IT-ansvarig.
Bästa varpaminnet:
Ungdoms-SM 2010 i ungdomsrådetsregi.
3 saker ni inte visste om mig:
Jag sjunger bra i duschen, jag tycker
inte om att ta promenader i skogen och
jag är alltid glad, förutom när jag inte
är det.

Namn: Lisa Björkegren
Ålder: 15
Klubb: Banda VK
Jobb/skola: Athene skolan
Roll inom varpan/ungdomsrådet:
Ordförande och ansvarig för Varpa
Edition.
Bästa varpaminnet:
Lagguldet med Anna Pettersson och
Ulrika Petterson i boden 2011
3 saker ni inte visste om mig:
1.Jag klippte av tungbandet när jag var
liten.
2.Jag har en dröm att bli personlig
tränare.
3.Jag vill hoppa fallskärm innan jag dör.
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UNGDOMSRÅDETS SIDOR
Namn: Johanna Gudinge
Ålder: 18 år.
Klubb: Gör comeback i Vallstena IF i
år.
Jobb/skola: Går första året på Barnoch fritidsprogrammet i Visby med
förhoppningar om att bli Personlig Trä
nare.
Roll inom varpan/ungdomsrådet:
På varpaplan är jag ”bara” kastare och
i Ungdomsrådet är jag ledamot, ansva
rig för varpatågsaktiviteter på Gotland,
ansvarig för Mini Varpa Camp på Got
land, UR:s kontaktperson med Got
lands Varpaförbund.
Bästa varpaminnet: World Mixed Cup
2011 var den absolut häftigaste varpa
händelsen jag varit med om. Men när
jag vann individuellt på JSM i Eksta
2010 var också härligt.
3 saker ni inte visste om mig:
Sambo och förlovad Kim Ådefjäll. Jag
dansar orientaliskdans och jag tränar
travhästar på min fritid.

Namn: Lucas Bäckvall
Ålder: 16 år
Klubb: Vårgårda VK
Jobb/skola: Sven Eriksongymnasiet i
Borås (Teknik programmet)
Roll inom varpan/ungdomsrådet:
Ansvarig för Mini Varpa Camp på
fast landet, och data-ansvarig på Varpa
SM 2012.
Bästa varpaminnet:
Hur tacksamma alla var över att jag
satt och tog hand om musiken under
World Mixed Cup på Varpa Edition.
3 saker ni inte visste om mig:
Jag är rädd för hästar. Jag var liten och
åt nästan inget när jag var yngre. Jag
gillade inte ens pizza när jag var yngre.

FRÄMRE RADEN FRÅN VÄNSTER:
Namn: Sofia Carlsson
Ålder: 19
Klubb: Södertälje VK
Jobb/skola: Jag jobbar på Posten som
brevbärare.
Roll inom varpan/ungdomsrådet:
Ansvarig för varpatågsaktiviteter i
mellansverige.
Bästa varpaminnet:
Mina år i ungdomsrådet har varit jätte
roliga och lärorika.
3 saker ni inte visste om mig:
Jag älskar att träna och min dröm är att
jobba inom idrott. Jag är även väldigt
envis.
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Namn: Johan Olsson
Ålder: 18år
Klubb: Västra Frölunda
Jobb/skola: IT-gymnasiet Göteborg
Roll inom varpan/ungdomsrådet:
Ansvarig för varpatågsaktiviteter i
Västra och Södra Sverige, samt vara
UR:s kontaktperson med berörda
distriktsförbund.
Bästa varpaminnet:
Tog JSM brons i par
3 saker ni inte visste om mig:
Jag är bandymålvakt, skall plugga
vidare till ekonom och jag har en
hund som heter Baloo.

Namn: Amanda Jona
Ålder: 16 år
Klubb: Stockholms VK
Jobb/skola: Läser IT Design på
gymnasiet
Roll inom varpan/ungdomsrådet:
Sekreterare och ansvarig för
ungdomarnas sidor i Nabben.
Bästa varpaminnet:
Mini Varpa Camp 2009. Hade jag inte
åkt dit är det tveksamt om jag
fortfarande kastat varpa idag.
3 saker ni inte visste om mig:
1. Jag kan inte vissla
2. Jag är livrädd för clowner
3. Jag är beroende av ost.

VAD VET GÖTEBORGARE OM VARPA
Intervjuare: Johan Olsson
Mathilda Johansson
Vet du vad varpa är?
- Nej, jag har ingen aning.
Om nej vad tror du det är?
- Det är någon konstig grej som man kastar, typ frisbee av järn eller något.

Erik Skär
Vet du vad varpa är?
- Ja
Om ja vad?
- Blandning mellan frisbee och boccia.

Olof Johansson
Vet du vad varpa är?
- Ja
Om ja vad?
- Man kastar en metall sak mot en pinne.

Jonas Nordenborg
Vet du vad varpa är?
- Ja
Om ja vad?
- Man har en sten som man kastar mot en pinne. Man kastar i lag eller individuellt.
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UNGDOMSRÅDETS SIDOR

senast 15/4.

varpa.rf.se

thobbe.fosseng@

17-20 maj 2012 arrangeras nästa

Varpa Edition

Öppet för alla licenserade födda 1993-1996
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Anmälningstiden utgår 10 maj.

15/4.

thobbe.fosseng@varpa.rf.se

073 70 94 651
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INBJUDAN

Allsvenska Varpaserien
i Centimeterkastning
2012
V. FRÖLUNDA
VARPAKLUB

Frölunda VK, Marie-Louise Premberg:
Telefon: (bost) 031 – 473317 • (mobil) 0709 – 989145

V.Frölunda VK har på uppdrag av Svenska Varpaförbundet
nöjet att inbjuda er förening till att delta i Allsvenska Varpaserien i Centimeterkastning för seniorer och för ungdomar. I
seniorer räknas damer, herrar oldboys, oldgirls och juniorer.
Ungdom är man tills det året man fyller 15 år. Junior är man
det året man fyller 16 år. Man kan med andra ord vara junior
och vara 15 år men man fyller då år lite senare på året.
Tävlingen är öppen för föreningar anslutna till Svenska Varpaförbundet.
Tävlingsformen är centimeterkastning, varje kastare får kasta
3x12 kast, bästa tolvan räknas och sänds in.
Varje deltagande klubb äger rätt att delta med flera seniorlag
och ungdomslag.

Tävlingsformen är onominerade lag, det vill säga att de tre
bästa tolvorna (endast en tolva får andvändas från en och samma kastare) för dagen är med i laget / lag 1, de tre nästföljade
för dagen är med i lag 2 osv. (om fler än ett lag är anmält).
Kastningen bör ske så tävlingslikt som möjligt. Men det är ett
krav att mäta om målet efter varje kula!
V.Frölunda Varpaklubb förbehåller sig rätten att sammansätta
divisioner efter föregående års resultat.
Lottning sänds ut ca en vecka före tävlingsstart. Resultat redovisas på mail till kontaktpersonerna, www.varpa.se och www.
vingavarpaklubb.se efter varje omgång. Resultatlistor sänds
alltså inte ut per post.

Anmälningsavgift
Seniorlag
200:Ungdomslag
50:Avgiften sätts in på pg 89 03 07 – 2, V.Frölunda VK, i samband med anmälan.
Märk med ”Allsvenska CM-serien” och klubbens namn.

Anmälan
Anmälan senast den 13 maj 2012 till: frolundavarpa@hotmail.com
I anmälan ska anges föreningens kontaktpersons mailadress och telefon nummer.

Tävlningstid
Omgång
1
2
3
4

Tävlingsdatum
22 maj
29 maj
5 juni
12 juni

Resultat V.Frölunda VK tillhanda senast
24 maj (Torsdag)
31 maj (Torsdag)
7 juni (Torsdag)
14 juni (Torsdag)

Resultat insänds via mail frolundavarpa@hotmail.com. OBS! Om resultat ej inkommit till datum enligt ovan blir det WO.
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Vill ni ha besök av

Varpatåget
eller behöver ni annan hjälp under året, läs detta
Föreningar, SDF och andra som under 2012 vill ha en Varpatågsuppvisning till något
större evenemang, jubiléum, marknadsdag, läger, etc, skall komma in med en skriftlig
ansökan om detta senast den 22 mars 2012
Nytt för i år är att förening kan ansöka om att få arrangera en Sweden Mixed Cup, se
detaljerad information i Nabben nr 4/2011, sidan 11. Ansökan om detta skall vara
inne senast 22 mars om man vill arrangera detta före 31/7. Önskar man arrangera
detta efter den 1/8 skall ansökan vara inne senast den 16 maj.
Gällande ”mindre besök”, instruktion vid klubbträffar och liknande räcker det med
att man kommer in med ansökan 1 månad före.
Ansökningarna skall skickas till Svenska Varpaförbundet, Idrottens Hus, 114 73
Stockholm.
Frågor:
Svenska Varpaförbundet Thobbe Fosseng 08-699 65 18
Varpatåget är det samlade namnet på Svenska Varpaförbundets satsning på att resa ut
i Sverige och göra PR för sporten internt och externt. Till vår hjälp har vi de juniorer
som årligen deltar på Varpa Edition på Bosön, ledare vid dessa Varpatågsuppvisningar är Ungdomsrådets ledamöter och ytterst ansvariga för uttagningarna är Förbundskapten Pehr Olofsson.
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VARPA WEEKEND

STOCKHOLM 2012 IDROTTENS HUS I STOCKHOLM
Fredag 23 mars
Ungdomsrådets strategidagar, 09.00-15.30
Förbundsstyrelsen sammanträder, 13.30-19.00

Lördag 24 mars
Ungdomsrådets strategidagar, 09.00-10.45
Juniorutbildning, 10.45-17.00
Förbundsmöte 2012, 11.00
Förbundsmöteslunch, 13.00
SDF-konferens. 14.00-17.00

Söndag 25 mars
Kick Off för den nyvalda förbundsstyrelsen samt konstituering, 09.00-15.00
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DAGORDNING VID FÖRBUNDSMÖTET 2012

Vid Svenska Varpaförbundets ordinarie förbundsmöte, lördagen den 24 mars, 2012, kl. 11.00
i Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15, Stockholm.
1. Förbundsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd enligt den upprättade röstlängden och upprop av ombud,
3. Fastställande av föredragningslista för mötet,
4. Fråga om mötets behöriga utlysande,
5. Val av mötesordförande,
6. Val av protokollsekreterare för mötet,

7. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt erforderligt antal rösträknare,
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret,
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret,
c) revisorernas berättelse för samma tid,
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning,
10. Behandling av
a) styrelsens förslag och
b) motioner som givits in i den ordning som sägs i 2 kap. 2 §,
11. Behandling av
a) förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår,
b) frågor gällande fastställande av styrelsens arvoden för kommande verksamhetsår,
c) frågor gällande fastställande av föreningarnas medlemsavgift för kommande verksamhetsår,
12. Antagande av officiellt kungörelseorgan för förbundet,
13. Val av
a) förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år, i tur att avgå Lars Henriksen, Göteborg,
b) tre övriga styrelseledamöter för en tid av två år, i tur att avgå Lina Eriksson, Varberg, Lars Håkansson, Göteborg, 		
Anders Bengtson, Grytgöl.
c) fyllnadsval (Henric Lavergren) ledamot för en tid av 1 år.
d) en styrelsesuppleant för en tid av två år, i tur att avgå Sara Broberg, Visby.
14. Val av
a) två revisorer, varav en auktoriserad för en tid av ett år, i tur att avgå Bengt Eriksson/auktoriserad, Stockholm och
Bernt Augustsson, Visby
b) en revisorssuppleanter, för en tid av ett år, i tur att avgå Tage Appelqvist, Visby.
c) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en utses till ordförande, i tur att avgå Stehn Svalgård, Jär		
fälla, Kim Ådefjäll, Visby och Klara Holmgren, Norrahammar.
15. Förbundsmötets avslutning.

LICENSFRITT

FÖR UNGDOMAR 2012

Även under säsongen 2012 kommer att vara kostnadsfritt för ungdomar som löser licens.
Detta innebär givetvis att klubbarna fortfarande skall licensera nya kastare, och avregistrera sådana som slutat kasta.
Den stora skillnaden är att förbundet inte längre debiterar någon kostnad. Svenska Varpaförbundet bjuder således på
licenskostnaden
Vi uppmanar klubbarna att utnyttja denna chans som kan göra det lättare att rekrytera unga medlemmar till våra
föreningar.
Förbundsstyrelsen
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Mobbing, kränkningar, rena övergrepp.
Det ska inte behöva drabba barn inom
idrottsrörelsen.
Därför inleder Riksidrottsförbundet och
Rädda Barnen ett samarbete för att ge
stöd till oroliga idrottsföräldrar
– Föräldratelefonen och Föräldramejlen.

Nu hoppas RF också kunna få en bild av hur problematiken ser ut och vilka frågor som oroar idrottsföräldrar mest.
I bilden finns händelserna i våras då den före detta höjdhopparen Patrik Sjöberg i boken ”Det du inte såg” berättade om hur
han utsatts för övergrepp av sin tränare som också var hans styvfar.
Boken ledde till en intensiv debatt och flera andra idrottare trädde fram och vittnade om övergrepp som begåtts av idrottsledare.
- Det har haft betydelse och hjälptelefonen är en väg för oss att gå för att komma till rätta med det här. Ingen ska behöva utsättas
för övergrepp inom idrottsrörelsen. Vi inom idrotten är bra på mycket annat men i de här frågorna behöver vi hjälp och Rädda
barnen har lång erfarenhet att stötta vuxna och hantera olika situationer som rör barn, säger Karin Mattsson Weijber.
Alla som kontaktar Rädda barnen kommer självklart att vara anonyma. Men Karin Mattsson hoppas ändå att telefonen ska ge
viktiga erfarenheter.
Rädda Barnen för en loggbok över alla samtal och gör en gång om året en sammanställning av samtalens innehåll.
Då kan man se om det finns några mönster.
- Då kan vi dra slutsatser och agera efter det. Föräldrar måste kunna lita på att idrotten är en trygg miljö att vistas i, säger Karin
Mattsson Weijber.
Peter Eriksson, ansvarig för barn-och ungdomsfrågor, är den som från RF:s sida ansvarat för att utbilda Rädda Barnens svarare
i de frågor som kan vara speciella för idrotten.
- Vi har vänt oss till Rädda Barnen för att de är de som är experter. De har haft sin hjälptelefon länge. Det vi kan bidra med är
att informera om sådant som kan vara idrottsspecifikt. vilka frågor som vi tror kan dyka upp och ge kontaktuppgifter var och
till vem man ska kunna vända sig till hos oss. Jag jobbar just nu med att sammanställa ett material som stöd för svararna, säger
Peter Eriksson.
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Föräldratelefonen bemannas av cirka 150 ideellt arbetande
medlemmar inom Rädda Barnen från sju olika orter i Sverige.
Alla är själva föräldrar, som ska lyssna och dela med sig av
sin egen livserfarenhet. Alla som svarar har genomgått Rädda
Barnens utbildning i föräldratelefoni och intervjuats av en
psykolog som bedömt den personliga lämpligheten.
RF:s och Rädda Barnens distrikt kommer nu att sätta upp
affischer i idrottshallar och andra idrottsföreningslokaler och
sprida informationsbroschyrer
Svensk idrott bestämde 2009 att all barn- och
ungdomsverksamhet ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv,
barnets bästa ska stå i centrum. Att ge förbunden, föreningarna,
idrottsledarna och föräldrarna bästa möjliga förutsättningar
och stöd i arbetet är en av Riksidrottsförbundets viktigaste
uppgifter, enligt Karin Mattsson Weijber.

Föräldratelefonen ska vara ett steg på den vägen.
Samarbetet ska vara under perioden 2011-2014. Den ska
fungera som ett bollplank för idrottsföräldrar. Det är första
gången som konceptet riktar sig direkt till idrotten.
Rädda Barnens Föräldratelefon har annars funnits sedan 1991
och Föräldramejlen sedan 2006.
Samtidigt kommer också RF att kunna använda Rädda
Barnens kompetens inom ”Centrum för barn och unga i
kris” som finns runtom i landet. Där kan idrottsföreningar få
professionell vägledning för att hantera händelser, misstankar
och rykten om övergrepp, mobbning eller diskriminering.
Text: Håkan Söderberg

Telefonnummer: 020-786 786
Öppettider: tisdag-fredag: 18-21, lördag-söndag: 13-16

Så går det till:
1 Föräldrar eller andra vuxna kan ringa eller mejla om alla frågor som gäller barnen eller deras situation.
2 Den som ringer eller mejlar får vara anonym.
3 De som svarar är själva föräldrar och utbildade för att kunna stödja andra vuxna.
4 RF har utbildat svararna i frågor som gäller barn-och ungdomsidrott.

”

Vi har vänt oss till Rädda Barnen för att de är
de som är experter. De har haft sin hjälptelefon
länge. Det vi kan bidra med är att informera om
sådant som kan vara idrottsspecifikt. vilka frågor
som vi tror kan dyka upp och ge kontaktuppgifter
var och till vem man ska kunna vända sig till hos
oss. Jag jobbar just nu med att sammanställa ett
material som stöd för svararna,
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ÅRSMÖTE GOTLANDS VARPAFÖRBUND
Bara timmarna innan denna tidning gick i tryck hade Gotlands Varpaförbund sitt årsmöte. Vi låter
bilderna tala sitt eget språk då vi av naturliga skäl inte haft så mycket tid och möjligheter att få in
skriven text.

Foto: Jacob Wallin
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ÅRSMÖTE GOTLANDS VARPAFÖRBUND

Foto: Jacob Wallin
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sm - veckan
HALLÅ DÄR,
ANDERS LUNDVALL
Svenska varpaförbundets ungdomsråd vill ställa
några frågor inför SM-veckan på Bosön 2012:
Namn?
Anders Lundvall.
Din titel och roll på Bosön?
Jag är anläggningschef vilket innebär att jag har ansvar för anläggningens fastigheter och driften av dessa med hjälp av 8
medarbetare.
Hur länge har du jobbat på Bosön?
Jag har jobbat på Bosön sedan januari 2008.
I vilka sammanhang kommer vi att träffa på dig under SM
2012 ?
Jag och mina medarbetare kommer att se till att
förutsättningarna är de bästa och att tävlingarna kan genoföras på ett för båda parter bra sätt, vi är ju lite rädda om gräset
som ni vet.
Din favoritplats på Bosön?
Kajkanten framför sommarvillan med utsikt över Askrikefjärden är en fantastisk plats att sitta och dingla med benen på.
Tror du att du kommer att titta förbi planen och testa på
att kasta ?
Absolut, har vi ett SM på plats måste man ju prova på, så vi
ses i sommar.
Intervjuare: Lisa Björkegren
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HALLÅ DÄR,
JENNY DINGERTZ
Svenska varpaförbundets ungdomsråd vill ställa
några frågor inför SM-veckan på Bosön 2012:

Namn?
Jenny Dingertz.
Din titel och roll på Bosön?
Hotelldirektör; Ansvarig
för driften av hotell, restaurang och
konferensverksamheten. Även ansvarig för personalen
i Idrottshallarna. All personal och
verksamhet som har med gäster att göra, de mjuka
delarna i verksamheten.
Hur länge har du jobbat på Bosön?
Jag började i juni 2007.
I vilka sammanhang kommer vi att träffa på dig under
SM 2012 ?
Förhoppningsvis kommer vi att
träffas i korridorerna, i matsalen eller när jag går och tittar på
tävlingarna.
Din favoritplats på Bosön?
På bryggan nere vid havet en ljummen sommarkväll.
Tror du att du kommer att titta förbi planen och testa på
att kasta ?
Självklart, jag är lika nyfiken som Herrlandslaget i
fotboll var när ni var här i somras.
Intervjuare: Lisa Björkegren
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sm - veckan
Vandringspris 3-manNa lag SM-herrar
2006-2015
År

SM

5p.

2006

Hablingbo

Banda

2007

Ronneby

2008

3p.

2p.

1p.

Frölunda

Vinga

Hablingbo 1

Hablingbo 1

Frölunda

Banda

Svängsta

Hörsne

Banda

Frölunda

Västerås

Vallenstena

2009

Grytgöl

Östergarn

Frölunda

Banda

G.Bara

2010

Eksat

Banda

Östergarn

Frölunda

Hablingbo 2

2011

Boden

Frölunda

Sätravik

Östergarn

Södertälje

2012

Stockholm

2013
2014
2015

Tabell efter 6 år
1
2
3
4
5

Banda
Frölunda
Östergarn
Hablingbo 1
Sätravik

19p.
19p.
10p.
6p.
3p.

6

Vinga

2p.

7

Västerås

2p.

8

Svängsta

1p.

9

Vallstena

1p.

10

G. Bara

1p.

11

Hablingbo 2

1p.

12

Södertälje

1p.

3 segrar
1 seger
1 seger
1 seger

OFFICIELL INBJUDAN TILL SM-VECKAN 2012
Den officiella inbjudan till 2012 års SM-veckan på Bosön är under utarbetning. Den kommer att definitivt klubbas vid Ungdomsrådets sammanträde 23 mars. Den läggs sedan omgående ut på www.varpa.se under kvällen den 23 mars. Måndagen den
26 mars skickas den ut till samtliga klubbar.
Här intill hittar ni dock det fastställda tävlingsprogrammet.
Johan Rosenqvist
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TÄVLINGSPROGRAM
Måndag:
09:00
09:00-18.00
19:00

Eventuellt B-SM t.o.m. final inkl. Prisutdelning.
Utdelning av Tävlingsprogram och nummerlapp.
Invigning av SM-veckan 2012

Tisdag:
08:30
14:00

Damer och herrar Ind. Kula t.o.m. semifinal. Oldmix t.o.m. final.
JSM damer och herrar Ind. Kula t.o.m. semifinal

Onsdag:
08:30

14:00
20:00

Partävling t.o.m. semifinal.
Oldgirls Ind. Kula t.o.m. final inkl. prisutdelning.
Oldboys Ind. Kula t.o.m. semifinal.
JSM partävling t.o.m. semifinal.
Final JSM partävling.

Torsdag:
08:30
11:00
12:00
13:00
15:00
16:30

Oldboys Ind. Kula final och 3-4 pris inkl. prisutdelning.
JSM damer och herrar Ind. Kula final och 3-4 pris inkl. Prisutdelning.
Sista anmälningstid för lag-CM.
Herrar A-final Ind. Kula final och 3-4 pris inkl. prisutdelning.
Damer A-final Ind. Kula final och 3-4 pris inkl. prisutdelning.
Partävling final och 3-4 pris inkl. prisutdelning.

Fredag:
08:30
13:00

Centimeterkastning samtliga klasser.
Lagkula damer: kval och ev. en omgång.
Lagkula herrar: kval och eventuellt omgång 1 och 2.
Lagkula oldboys: kval och eventuellt en omgång.
Lagkula JSM damer och herrar t.o.m. semifinal.
Mini-SM

Lördag:
08:30

19 :00

Lagkula damer t.o.m. semifinal.
Lagkula herrar t.o.m. semifinal.
Lagkula oldboys t.o.m semifinal.
Bankett

Söndag:
09:00
11:00
12:00
14:00
16:00

Oldboys lagkula final och 3-4 pris.
Herrar lagkula final och 3-4 pris.
Damer lagkula final och 3-4 pris.
JSM damer och herrar lagkula final och 3-4 pris.
Prisutdelning och avslutning av SM.
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Kunskap

har ibland ett pris!
I slutet av förra året fick jag i uppdrag av vår styrelse att fundera över Svenska
Skyttesportförbundets inriktning avseende våra Idrottslyftsmedel. Vad ska vi som
organisation göra för satsningar och hur kan våra föreningar på bästa sätt ta del av medlen?
I uppdraget ingick även att försöka se vad andra Specialidrottsförbund, SF, har gjort
genom åren och hur de ser på sina satsningar. Jag bokade snabbt in ett antal besök
med Idrottslyftsansvariga för en rad olika idrotter och under ett sådant säger mitt intervjuoffer: ”Om jag fick välja skulle vi som SF göra som Varpa har gjort med sitt Ungdomsråd”. Nu väcktes mitt intresse och jag
ringde till Thobbe Fosseng som så vänligt tog emot mig och delade med sig av sina kunskaper.
Blev jag då något klokare efter att ha besökt Varpaförbundet? Jo visst blev jag det. Skyttesportförbundet har en ungdomssektion och den jobbar till viss del som ert ungdomsråd, men jag personligen önskar mig en starkare koppling mellan vår ungdomssektion och vårt arbete med Idrottslyftet än vad vi traditionellt haft. Detta är något som jag ser att ni har lyckats bra med
och som jag hoppas att vi kan ta efter.
Jag tycker även att er satsning på nätverk för ungdomsledare är intressant. Det är ofta som vi ”glömmer” bort dessa stöttepelare
i våra organisationer och att låta dessa personer få träffas och utbyta erfarenheter är till nytta för alla. Ledarna får ett personligt
utbyte och en uppmärksamhet som annars är svår att ge och dessutom kan organisationen få en direktkanal till föreningen och
verkligen få höra vad föreningsmänniskorna tycker. Det största hindret för detta är att vi har ca 1 300 föreningar. Ett lyxproblem kan tyckas, men det är ibland svårt att hitta lämpliga kanaler för kommunikationen med föreningarna.
Till sist vill jag tacka Thobbe för att han givmilt lät mig få ta del av de projekt som Svenska Varpaförbundet arbetar med, men
det hade sitt pris. Som ”betalning” lovade jag att skriva denna artikel, så slutsatsen får vara att kunskap har ett pris!
Cecilia Augustsson Edstam
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NABBEN SOM
OPINIONSUNDERSÖKNING
För 6 år sedan skrev jag på Väck Tanken att vi tillsammans
måste göra vår förbundstidning till en tidning där fler läser mer. Min poäng var att alla facktidningar av olika slag
alltid läses av den trogne och inbitne. Men få läsare hittas
utanför denna ”sfär”.

Ibland får vi inga kommentarer alls, oftast får vi dock höra
något via mejl eller telefon.

Nabbens utveckling under dessa år har varit formidabel.
Och många synpunkter från ”utomstående” har trillat in.
Det bästa exemplet är väl de gånger jag träffar RF:s ordförande Karin Mattsson-Weijber.

Hej Thobbe,

Det blir alltid en stund att utbyta några ord, om allt möjligt. Men det som alltid sägs från Karins sida är att hon följer med vad som händer i varpaförbundet. Genom att hon
alltid läser vår tidning.

// Johan M

Dessutom har vi som tradition gjort så att ett 10-tal personer utan anknytning till varpaidrotten, men med stort
intresse för barn- och ungdomsidrott och föreningsliv, får
denna tidning under kortare eller längre tid.

Som exempelvis det mejl som inkom efter förra numret
från en ”vanlig idrottsfarsa” som skrev:

Kul tidning, trodde aldrig att jag skulle läsa en tidning som
bara handlar om varpa!

Vi har ju alltid under Väck Tanken haft underrubriken
”den opinionsbildande sistasidan”, nu är det dags att inse
att hela tidningen är en opinionsundersökning i sig.
Thobbe Fosseng

Karin läser alltid Nabben

Johan och Pekka förkovrar sig
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UR GÖRANS GÖMMOR
Vi fortsätter vår populära serie där vi presenterar gamla
bilder och urklipp ur Göran Åkermans arkivpärmar.
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[KEX VS SCHEX]
Amanda Jona: amandajona@hotmail.com
Emma Wennerberg: emma.s.wennerberg@gmail.com

DEN PERFEKTA TÄVLNINGSDAGEN.
Tidig morgon, ny tävling.
Från en träff hörs ett sådant där bedövande kling.
Man släpar väskan genom ett gräs som är perfekt grönt.
Visst är det helt fantastiskt skönt?
Innehållet i väskan är komplett
och utbudet på sandstenar hos Eva Olofsson är brett.
Himlen öppnar upp för ett varmt, magiskt väder,
vilket brukar leda till lite kläder.
Inom varpan är detta inte farligt,
snarare normalt och väldigt vanligt.
Men när modet är kort
kan varpan bli mer av en folksport!

På väg till planen hörs hejarop från alla håll och kanter.
Inte bara ifrån ens eget motstånd, utan även ifrån varpans
giganter.
Gemenskapen ger deltagarna glada miner.
Det hjälper även att solen skiner.
Ingen skrattfylld varpadag utan Frölundas Nisse,
ordvitsarnas egen festprisse!
Det finns inte längre tid till att prata smörja,
då det strax är dags för matchen att börja.
Allt som nu är kvar är att lyckas pricka
en förbannad liten sticka!
Emma Wennerberg & Amanda Jona

Kanske kan en och annan skandalrubrik
locka till sig en större publik?

Johanna Magnusson mottar diplom vid GVF:s årsmöte
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DET HÄNDER 2012
Mars
23		
Förbundsstyrelsen sammanträder, Stockholm
23-24 Ungdomsrådets strategidagar, Stockholm
24		
Förbundsmöte, Stockholm
24-25 Varpans Ledarutbildning, del 3, Stockholm
25
Kick Off för den nyavalda förbundsstyrelsen
April
18		
VU telefonsammanträder
maj
16-17
17-20
23		
25-27

Ungdomsrådets strategidagar, Bosön
Varpa Edition 2012, Bosön
VU telefonsammanträder
Min Varpa Camp, Umeå/Stånga

Juni
20		
VU telefonsammanträder
Juli
16-22 Svenska Mästerskapen, Bosön

Res med SJ

Inför varpatävlingar 2012 rekommenderar vi er som
kommer att resa med SJ att ansöka om SJ:s idrottsavtal.
Det ger er 20% rabatt på SJ-resorna.
Till Mini Varpa Camp i Umeå kommer tåg vara det
vanligaste färdsättet. Och till Sveriges huvudstad, Stockholm,
går ju som känt alla tåg. Och precis utanför Stockholm,
på Bosön, arrangeras 2012 års SM-vecka.
Ansök om SJ:s idrottsavtal på:
www.sj.se/idrottsresan.

augusti
3-5
Ungdoms-SM, Varberg
15		
VU telefonsammanträder
September
1-2
Tvåmanna-SM, Fole
5		
VU telefonsammanträder
15		
Internationella Varpadagen, Bosön
16		
Varpans Ledarutbildning, del 3, Bosön
Oktober
10		
VU telefonsammanträder
November
5		
VU telefonsammanträder
9-11 Förbundsstyrelsen sammanträder, Stockholm
11-12 Ungdomsrådets strategidagar, Stockholm
December
5		
VU telefonsammanträder

UTMÄRKELSER
TILL FRÖLUNDAITER

Ett antal duktiga eldsjälar inom Frölunda VK fick i höstas
motta utmärkelser från Svenska Varpaförbundet.
På bilden syns:
Sekreterare Urban Andersson, Ledamot Catarina Lindemark,
Ledamot Marie-Louise Premberg, Kassör Lennart Olsson och
föreningens ordförande Lennart Ståhlgren.
Nabbenredaktionen vill framföra sina varmaste gratulationer.
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De internationella SIDORna
Internationella

LEDAREN
JOHANNA SVALGÅRD

baab_y@hotmail.com

Mitt i februarivintern med minusgrader och snö så känns
varpasäsongen ganska lång borta. Det känns som att det är
långt kvar till Varpa Edition och för att inte tala om den första
officiella upplagan av Euro Varpa Tour.
Det känns förvisso som att det endast var en månad sedan vi
kastade första testupplagan av Euro Varpa Tour och det ger
mig lite små-ångest när jag inser att det var flera månader
sedan. Tanken på att det ger mig ångest ger mig lite mer
ångest och jag känner mig nästan lite gammal när jag tycker
att tiden går fort. Trots all denna så kallade ångest känner jag
mig positiv (det blev ett himla upprepande av ordet ångest här
känner jag, men det får gå).

I min förra ledare skrev jag att jag ska lära mig franska och
lettiska. Jag måste tyvärr erkänna att jag inte har varit så aktiv
på den fronten och kommer därmed inte att kunna glänsa
med några direkta språkkunskaper under sammanträdet i
mars.
Jag vill avsluta den här ledaren med att erkänna att jag nog
aldrig kommer kunna prata varken lettiska eller franska, det
är helt enkelt för krångligt och jag är inget språkgeni MEN,
jag kan i alla fall känna mig nöjd med att vi har haft tur
och har hittat fantastiska tolkar som faktiskt kan språken så
kommunikation går ju bra ändå. Vilken himla tur jag har.
Ha det bra tills vi hörs igen!

Om tiden har gått så fort efter måste det innebära att tiden
kommer gå fort och att det snart är dags igen.
24-25 mars sammanträder det internationella ungdomsrådet
för det första mötet sedan konstitueringen på det första
årsmötet som hölls i samband med Euro Varpa Tour i höstas.
Jag ser fram emot att självklart träffa alla vänner igen men även
höra hur utvecklingen har sett ut i Lettland och Frankrike. En
aning nervös är jag förvisso, jag är ju inte supererfaren när det
gäller att hålla i möten och så vidare. Men hey, jag lär mig fort
och tycker att det är roligt så förväntansfull är jag också.
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Johanna Svalgård

ungdomlig

OMVÄRLDSANALYS

JOHANNA GUDINGE
johannagudinge@hotmail.com

Det finns något som alla jobbar med, mer eller mindre. Det finns något som vi alla pratar om. Det finns något som rör oss alla,
mer eller mindre. Något stort och globalt? Någon som vet vad jag pratar om?
Jag pratar om FN:s barnkonvention förstås. På ett sätt mer eller mindre är vi alla inblandade. Antingen är Du ett av de barn som
Barnkonventionen handlar om, eller så är Du en av de vuxna människor som hjälper till och ser till Barnkonventionen följs.
Vi har alla hört mer eller mindre om den. Jag minns när jag gick i högstadiet och det kom personer till skolan och berättade om
Barnkonventionen, våra rättigheter som barn. Vi pratar även om den inom Svenska Varpaförbundet. Inom olika sporter jobbar
man också efter Barnkonventionen, det gör vi även inom varpasporten tillsammans med Svenska Varpaförbundet.

Om vi tar ett titt på några punkter som tillexempel:
1. Alla människor under 18 år är barn.
2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får
diskrimineras.
3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut
som rör barn.
12. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i
alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i
förhållande till barnets ålder och mognad.
Här har jag plockat ut 4 punkter från Barnkonventionen och
tänkte berätta om mitt tänkande om det nu.
Gällande punkt 1, det är ingen som förväntar sig att barnen
skall bära på något som anses vara en vuxens uppgift. Vi är
barn. När jag säger Vi låter det som jag pratar om mig och alla
ungdomar & juniorer. Jag är nyss fyllda 18 år men jag vet hur
det var att vara barn inom sporten.
Punkt 2, inom varpasporten så är det inte ett gäng vuxna som
sitter och pratar och fattar beslut. På till exempel Varpa Edition
(elitlägret för juniorer) eller möten med Ungdomsrådet och
likaså på varpaplan så är allas röst lika mycket värda. För det
börjar med att någon startar, sen utvecklas pratet och till slut
kommer alla fram till ett beslut. Men det hela börjar med att
någon öppnar sin mun och tänker sin idé högt.
Punkt 3, jag kan inte säga något annat än att detta följs.
Som exempel, jag och mitt problem med knät. Jag var på

ett elitläger inom varpa men kastade inte varpa under en av
träffarna och det var ingen som sa att jag ändå skulle kasta.
Mår någon dåligt så accepteras det. Alla hjälps åt för att se till
att barnen & ungdomarna mår bra. Genom att släppa in barn
& ungdomars tankar i sporten så är det lättare att anpassa
sporten/vissa arrangemang.
Punkt 12, som jag tidigare nämnde så får alla komma med
sina tankar, idéer och synpunkter. Det är inte bara en vuxen
styrelse som sitter och diskuterar för att fatta beslut. Barn och
ungdomar kan göra sin röst hörd och få sin idé eller synpunkt
med i en diskussion.
Jag känner att detta följs. Eller vadå känner? Jag vet! Jag
har varit med i ett par arbeten och vet att det följs. Svenska
Varpaförbundet samarbetar med barnen och ungdomarna
inom sporten.
I kommande nummer kommer jag att skriva under rubriken
Ungdomlig omvärldsanalys eftersom detta med omvärdsanalys
är något många förbund, inte mins RF idag anammar.
Ni kan läsa mer om Barnkonventionen här: http://unicef.se/
barnkonventionen

Johanna Gudinge
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De internationella SIDORna
Internationella Ungdomsrådet i samarbete med
Svenska Varpaförbundet inbjuder till

EURO VARPA TOUR 2012
Många är överens om att vi måste utveckla tävlingar som omfattar våra nyvunna varpavänner i Frankrike och
Lettland. Många vill också ha fler tävlingar med handikappsystem.
Genom att slå ihop dessa två saker har det Internationella Ungdomsrådet kommit fram till konceptet Euro Varpa
Tour. Regionsmässiga uttagningar där de främsta kvalificerar sig till slutspelet som genomförs på Bosön den 15
september 2012.
Tävlingen kommer bli av då vi redan har säkrat lag i slutspelet från alla regioner. Däremot måste vi jobba tillsammans
för att nå framgång, att det blir många lag/region som anmäler sig.

Tävlingsform:
Alla föreningar tillhörande Svenska Varpaförbundet äger rätt att anmäla sig. Inom varje region genomförs sedan
uttagningstävlingar.
Uttagningarna genomförs i serieform där alla lag möter alla. Segaren i varje region är kvalificerad till Euro Varpa
Tour, tillsammans med titelförsvararna IF Triangeln (vann testtävlingen 2011) samt representanter från Lettland
och Frankrike + 2:an från region som hade flest deltagande lag i kvalificeringen.
Skulle bara ett (1) lag anmäla sig i en region är detta lag kvalificerat. Skulle två lag anmäla sig blir det en
uttagningsmatch. 3 eller fler lag innebär seriekastning.

Regioner:
Norra Sverige
Södra och västra sverige
Mälardalsregionen (Stockholm, Västmanland, Södermanland/Östergötland)
Gotland

Regler
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla som ska kasta i Euro Varpa Cup måste ha blivit utvalda på samma sätt, avsteg från detta är inte tillåtet.
Lagen ska vara tremannalag
Matcherna börjat alltid på 0 och går alltid till 12.
Matcherna är två kulor (kan således sluta oavgjort)förutom i Euro Varpa Tour då det kan blir en tredje
och avgörande kula.
Lagen får vara valfritt blandade inom klubben.
Flera lag ifrån samma klubb är tillåtna, men endast ett kan ta sig vidare till Euro Varpa Tour.
Man ska kasta efter ett speciellt handikappsystem.
I övrigt gäller Svenska Varpaförbundets officiella tävlingsregler.
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Handikappen
A-E
0
Oldboys 0
B
1
C
2
D
3
J
3
U
3
För att undvika problem ska Svenska Varpaförbundet regionsvis komma ut med en lista med alla deltagande
klubbars aktiva kastare och deras klassning innan seriens start. Detta underlättar när handikappet ska räknas ut
inför varje match.

Anmälan
Till det Internationella Ungdomsrådet via mejl till thobbe.fosseng@varpa.rf.se senast den 15 maj 2012.

Ekonomiskt stöd
De lag som kvalificerar sig till Euro Varpa Tour står själva för sina resekostnader till/från Bosön.
Svenska Varpaförbundet står dock för övernattning med helpension på Bosön för lagets tre deltagare 14-16/9.

Frågor:
Thobbe Fosseng, 08-699 65 18
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Fole IF anordnar i samarbete med Svenska Varpaförbundet
1–2 september 2012

2-manna SM i Varpa
Fole IF
Fole IF är en av Gotlands äldsta föreningar som bildades redan 1894. Från början spelades
mest pärk men sedan har varpa blivit den större sporten med många duktiga varpakastare
framme i resultatlistorna. Idag är det varpa och bordtennis som gäller i klubben.
1975 hade Fole IF ett nobelt besök av varpaklubben Ljubiana från Slovenien.
Som minne från besöket finns ett vandringspris uppsatt.

2–manna SM i Varpa 2012
Fole IF inbjuder till 2-manna SM i varpa vid Fole skola på Gotland som
ligger cirka 15 km från Visby.
Lördagen 1 september
Invigning kl 08.30
Tävlingarna börjar kl 09.00
Finaler ca kl 17.00
Anmälan: Skriftligt eller via E-post senast den 1 august 2012 till:
Barbro Fohlin, Fole Lilla Sojdeby 502, 621 75 Visby.
E-post: barbro.fohlin@telia.com
För mer information ring 0498-301 03 eller 070-200 69 74.
Kostnad: 400 kr per lag och 50 kr i administrationsavgift per deltagare.
Beloppet inbetalas till: Fole IF postgiro: 189422-9 märk med SM.

Partävling
Partävling där man kastar över klubbgränser, blandat ung som gammal.
Enda kravet är att laget ska bestå av en kvinnlig och manlig kastare.
Söndagen 2 september
Tävlingsstart kl. 09.00
Anmälan senast 1 september kl 10.00 till Fole IF.
Kostnad 300 kr per lag som betalas på plats.

Mat och boende
Mat kommer att finnas på plats båda dagarna och även kiosk. Boende rekommenderar vi
Brukshotellet i Roma som har specialpris för tävlande om man anmäler före den 1 augusti.
Brukshotellet tel 04898-508 35.

Upplysningar
Information om 2-manna SM kommer att finnas på www.idrottonline.se/gotland/foleif
Eller kontakta Barbro Fohlin, tel 0498-301 03 eller 070-200 69 74.

Ta med familjen och vännerna
Du som deltar i ett arrangemang inom Idrottens Ö reser till förmånliga idrottspriser.
Även familjen och vännerna reser till samma priser som du. Passa på att se sköna Gotland.
Kontakta Destination Gotland för tider och prisuppgifter.
Telefon: 0771-22 33 50. E-post: idrottsresor@destinationgotland.se
Hemsida: www.idrottenso.se
Idrottens Ö är ett samarbete mellan olika företag och Idrottsförbundet på Gotland
i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön. Sponsorer är Gotlandsresor,
Svenska Spel, Kneippbyn, Resestugan AB, Gotlandsflyg och Destination Gotland.
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Fole IF anordnar i samarbete

med Svenska Varpaförbundet

2-manna
SM i Varpa
Gotland, 1–2 september 2012

Välkommen till Fole och Fole IF
Ta med hela familjen till en fin varpahelg på Gotland med Fole IF.
Det finns mycket att göra vare sig det gäller sport, kultur, shopping
eller bad. Gotland har unika natur- och kulturupplevelser
samt världsarvsstaden Visby.

Ett arrangemang
inom Gotland – Idrottens Ö
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FRÅN RF TILL FOTBOLLFÖRBUNDET
MÖT MIKAEL SANTOFT (IGEN)

När den stora förändringen av denna
tidning startades 2005 var en av många
nyheter att intervjua ”höjdare” inom
Svensk Idrott. Vår målsättning var att
få fler varpamänniskor att förstå att
vi faktisk är en del av den stora
RF-familjen, att en varpakastare faktiskt
är en medlem på samma nivå som en
fotbollspelare, skidåkare, orienterare
eller cyklist.
Det var ju nämligen så, att många
varpakastare inte såg sig som idrottare
bland andra. På det andra Varpa Edition
2007 blev två juniorer kallade till
dopingkontroll, dessa sade då spontant
att ”nu känner man sig verkligen som
en riktig idrottsman”.
Det fanns flera liknande historier,
så vi bestämde oss för att också i
denna tidning ”höja” förståelsen
för att vi är en av många andra
specialförbund som tillsammans bildar
Riksidrottsförbundet.
Genom
åren har vi intervjuat ett antal
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pampar på det idrottsliga området, Arne

Ljungqvist, vår Svenske, världsberömde
professor som inför världspressens
fotoblixtrar framträder med jämna
mellanrum, ställde välvilligt upp på en
intervju i Nabben.Svensk idrotts högsta
ledare, RF:s ordförande Karin
Mattsson-Weijber har också varit
intervjuad i denna tidning, Liksom den
”juridiska poeten” Christer Pallin.

och 09.58 dyker Svensk Fotbolls högsta
pamp upp, med sitt sedvanliga leende
på läpparna ” Visst sa vi 10.00, då är jag
i tid”, garvar han.

Men det hela började med att dåvarande
Riksidrottschefen (som det då hette)
Mikael Santoft blev intervjuad i
decembernumret 2005.

- Jag minns faktiskt den där intervjun,
jag brukar inte komma ihåg så många
intervjuer, men just den kommer jag
ihåg, säger han och stoltheten hos en
varpamänniska kan inte bli större.

Micke lämnade 2009 RF för att prova
vingarna som generalsekreterare inom
Svenska Fotbollförbundet. Flera
gånger har undertecknad träffat Micke
på diverse RF-möten och i andra
sammanhang, och i takt med tiden
har tanken på en uppföljande intervju
kommit närmare.
Sagt och gjort. En gråkall
februaridag knallar jag in på Svenska
Fotbollförbundets kansli i Råsunda
Fotbollsstadion. 10.00 skall vi träffas,

Vi slår oss ner på hans kontor och
börjar prata lite om den där intervjun
drygt 6 år tidigare, och jag blir mycket
förvånad då han uttrycker:

Men undrar givetvis hur det är att byta
en chefsroll inom det mäktiga RF mot
en liknande uppgift inom det stora
Fotbollförbundet, är det att köpa ner
sig eller upp sig. Mikael Santoft tycker
frågan är intressant, men svarar, som
så många gånger med ord som kan bli
bevingade citat:
- Att köpa upp sig är att göra det man
vill, säger han, och förtydligar att han

stortrivdes på RF, att det var otroligt
roliga år.
Men nu är det Fotbollförbundet som gäller, och det lär bli
slutstaionen säger Micke som fyllt 60 år och därmed inte tror
att han ”börjar om” någon annanstans.

runt om, arrangemang, marknadsföring m.m.

Vi pratat mycket om idrottens grundläggande värden, att hela
idrottsrörelsen vilar på demokratiska grunder, att det i alla SF
är föreningarna som bestämmer.
- Sen har man stämmor, som enligt min syn på detta är till för
att stämma av, säger han bestämt.

Micke Santoft bläddrar i tidningen och berättar små anekdoter
om Anders Svensson, Tobias Hysén och Sebastian
Larsson. Jag i min tur berättar hur, framför allt Tobias, var
rejält ”taggad” av varpa.

Vi kommer in på utveckling, på min fråga vad det finns att
jobba med i ett stort förbund som fotboll svarar han att det
alltid finns saker att utveckla, sedan nämner han flera av de
projekt och målområde som man jobbar med inom SvFF.
Micke nämner ofta uttrycket ”att bredda fotbollen”.
Jag nämner då hur vi inom vårt förbund jobbar med nya
grepp, nya tävlingsformer som World Mixed Cup, och
annat. Sådant som möts av misstro, trots att vi säger att
varpans grundläggande värden inte skall ändras.
- Ni är helt rätt ute, säger Micke, det är exakt som inom
fotbollen. Själva matcherna ser ut som det gjort sedan
tidernas begynnelse. Men vi jobbar stenhård med allt

När intervjun närmar sig sitt slut lämnar vi över ett exemplar
av Nabben 3/2011 vars försatsida pryds av tre A-landslagsmän
som testar varpa.

Så avslutningsvis lämnade vi givetvis en stående inbjudan till
landslaget att om man vid något framtida landslagsläger
behöver någon sidoaktivitet så finns det många duktiga
varpakastare som kan vara behjälpliga med detta.
Någon Micke kan intyga. Under hans ledning hade
RF-personalen en heldag på Bosön 2008 med diverse
aktiviteter på programmet, bl.a. varpa. Något som var mycket
uppskattat.
Fortsättning, kanske följer.
Thobbe Fosseng
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Posttidning B

Returadress:
Svenska Varpaförbundet
Idrottens Hus
114 73 Stockholm

Den opinionsbildande sistasidan:

Väck tanken!!!!
Thobbe Fosseng

thobbe.fosseng@varpa.rf.se

” Skapa en ovärderlig resurs, eller slänga bort den”
Hur många gånger man under de senaste åren hört spydiga
kommentarer om idéer och annat som kommit från ungdomar, ja det har jag tappat räkningen på.
Det verkar som det finns folk som satt i system att leta fel
på allt Ungdomsrådet producerat.
Det finns otaliga exempel på att om en ungdom gjort si
eller så, har detta möts av ramaskrik, samtidigt som man inte
hört ett dyft om samma sak gjorts av (exempelvis) en 60-talist.
Jag minns en konferens i Stockholm för ett antal år sedan.
Efter avslutad konferens satt ett antal varpamänniskor i hotellobbyn och väntade på taxin. Två ledamöter ur Ungdomsrådet slumrade till i de sköna stolarna.
En person i förbundet använde detta som ett ”skrämmande exempel” på hur ungdomar ”betedde sig”. Vederbörande
tjatade om detta i flera år, så gott som jämt då ungdomars
delaktighet diskuterades.
Det vederbörande inte såg, eller rättare sagt ville blunda
för, var att i stolen intill dessa två ungdomar satt en annan
person, en sådan som gick ut högstadiet ungefär 10 år innan
dessa ungdomar var födda. En person som alltså inte tillhörde
denna ”skrämmande” ungdomsgeneration, utan den mer acceptabla medelåldersgenerationen.
Denna person sov han också. Utan att det kommenterades
det minsta !!!!
Under mina år inom Varpaförbundet har jag skrivit ner
varenda gnäll mot ungdomsrådet i synnerhet och ungdommar generellt i allmänhet. Jag har antecknat vem som gnällde,
och när det gjordes.
Sedan har jag kunnat se och höra hur man inte haft några
synpunkter om samma ”problem” dykt upp bland andra, icke
ungdomar.
Tro mig, det är ingen vidare läsning. Det är rent ut sagt
genant !!!!
Det finns dom som är rädda för att SM-veckan på Bosön
skall bli en ”Leta-fel-på-ungdomar”-vecka, att vissa kommer
att riva upp himmel och ……för minsta lilla sak som inte är
fulländad och perfekt.
Därför var det så skönt att höra diskussionerna på en Ungdomskonferens som RF arrangerade i Stockholm 12 januari.
Det var många, härliga inlägg om ungdomsdelaktighet. Det
var många sköna kommentarer.

Men det absolut bästa någon sade var:
- Om nu ungdomar gör något som kanske inte blir helt
perfekt, varför gnälla på dom. Borde vi inte istället säga ”det
gör ingenting, det var faktiskt jättebra att ni tog initiativet
och försökte. Hellre att ni försöker, gör fel, än att ni aldrig
överhuvudtaget försöker och aldrig engagerar er”.
Jag blev så otroligt glad över att höra detta, det var så klockrent. Att det dessutom var ord som kom från en man ur den
äldre generationen, gjorde inte saken sämre.
Jag har suttit med och lyssnat då vårt Ungdomsråd planerat
årets SM-vecka. Jag är otroligt imponerad över vad man kommit fram till, men framför allt hur ”vuxet” man diskuterat.
Ett antal ungdomar som genomför ett SM, och får beröm för detta, kommer att växa som människor och farmtida
idrottsledare. Får dom dessutom uppleva ryggdunkningar under hela processen fram till SM blir inte resultatet sämre.
Vid en träff på Bosön i januari avslutade Eva Olofsson och
Gunilla Keegan mötet med att vända sig till Ungdomsrådet
och tacka dom för det arbete dom gör. Eva och Gunilla sa att
UR:s arbete är något av det roligaste dom upplevt på senare
år. Dessa ord värmde, dessa ord gjorde susen. Efter mötet var
det en enorm glädje och stolthet bland ungdomarna. Dom
hade växt enorm av damernas beröm. Tänk vad lite beröm
kan göra mycket.
Om dessa ungdomar på avslutningsdagen av SM-veckan
på Bosön är lika glada som de var efter avslutat USM på Bosön 2010, då finns bara en vinnare: Svensk Varpa.
Minns att det bara är några år sedan då vi inte hade någon
SM-arrangör över huvudtaget. Det var nära att det inte skulle
bli någon SM-vecka alls. Hur hade det sett ut, hur hade det
slutat?
I framtiden kan vi ha en mängd ungdomar som när som
helst kan tänka sig arrangera ett SM om det behövs. För att
detta skall bli verklighet krävs ”bara” att vi som i citatet ovan,
säger till dom: Bra jobbat, gör ni några fel så gör det inget.
Gör vi tvärt om lär vi inte ha någon nytta av dessa ungdomar i framtiden, i varje fall inte att arrangera SM-tävlingar.
Då lär dom svara: Gör det själv, ni som hade så många synpunkter.
Det handlar helt enkel om att skapa en ovärderlig resurs,
eller slänga bort den !!
Thobbe Fosseng

