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SM-Veckan

LEDAREN
Johan Rosenqvist
ros3n-90@hotmail.com

vintern närmar sig med stormsteg
Då börjar sommaren ta slut och hösten
och vintern närmar sig med stormsteg
(iaf här i norr). Men jag måste nog säga
att detta har varit den mest intensiva varpasäsong jag varit med om. Det första
som jag då tänker på är såklart att vi i UR
arrangerade SM. Att arrangera ett SM
förstod vi skulle betyda mycket arbete,
även om vi hade mycket gratis genom
att vara på Bosöns anläggning. Men att
det skulle vara så mycket jobb som det
faktiskt var, tror jag inte att det var någon som förstod när vi bestämde oss för
att lämna in ansökan. Jag känner mig nu
framför allt stolt över att hela UR verkligen arbetade som ett lag med att genomföra detta SM trots att vi hade en hel del
motgångar. Vi har fått lära något mycket
viktigt av Thobbe Fosseng; att man alltid
skall räkna med trubbel, och därför alltid
ha en reservlösning redo.
Men det har såklart inte bara varit
SM. Denna säsong började faktiskt med
Varpa Edition för min del, där det återigen var ett kanonläger, med massa glada
miner. Dock infann sig även en hel del
ledsna miner då Thobbe tackade för sig
och sa hej då till alla junioerer.
Helgen efter Varpa Edition var det
dags för Mini Varpa Camp här hemma i
Umeå. Det var visserligen inte så många
deltagare men det var verkligen ett roligt
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läger med en helt underbar stämmning
genom hela lägret. Det enda som jag
tycker var tråkigt var när vi frågade alla
ungdommar varför det inte var några
av deras klubbar som anmälde sig till
allsvenska centimeterserien för ungdomar. Vi fick svaret att ungdomarna inte
fick information om allsvenska CM från
klubbarna. Detta tycker jag är oerhört
dåligt av klubbarna och jag hoppas verkligen att alla skärper sig till nästa säsång
och ser till så de får tävla i allsvenskan
med, för de vill dem!
Det har ju såklart varit en massa andra tävlingar runt om i sverige, som jag
tyvärr inte hunnit åka på denna säsong.
Men vad jag har förstått har det varit lite
tunt med folk över lag. Jag hoppas att det
blir fler nästa år, då skall även jag försöka
delta på så många tävlingar som möjligt
och även locka med mig dem jag kan =).
Sist men inte minst så vill jag tacka
Thorbjörn Fosseng för de här åren som
jag har fått vara med och arbeta med honom. Det har varit väldigt roliga, lärorika och händelserika år. Thobbe kommer
vara väldigt saknad på alla kommande
läger och konferanshelger, och jag vet att
jag inte är ensam om att tycka så. Alla
ungdommar och juniorer och även flera
andra kommer sakna dig. Jag önskar dig
all lycka med dina framtida utmaningar.
Johan Rosenqvist
vice ordförande
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Här kommer information kring förbundets verksamhet i samband med
tillsättningen av ny Generalsekreterare
och vår Ordförandes pågående sjukskrivning.
All planerad verksamhet fortskrider
enligt planerat.
Generalsekreterare:
Thobbe Fosseng slutade hos oss den 31
augusti, vi önskar honom all lycka till i
framtiden med nya utmaningar!
Ansökningstiden till generalsekretartjänsten gick ut den 15 augusti. Vi fick
in 13 st ansökningar och anställningsintervjuer gjordes i Stockholm den
5-6/9, det är vår förhoppning att så
snart som möjligt ha vår nya generalsekreterare i tjänst.
Kansliet/Verkställande utskottet:
Till dess att vår nye generalsekreterare
är i tjänst så handhar VU alla förbundets inkommande ärenden.
VU består av:
- Vice Ordförande Johan Rosenqvist
- Sekreterare Kristina Eriksson
- Kassör Lars Håkansson
Vår Ordförande Lasse är fortfarande
sjukskriven och på bättringsvägen.

Tyvärr har han även fått diskbråck och
väntar därför på en operation. Vi önskar honom ett snart tillfrisknande och
ser fram emot att ha honom tillbaka
med oss. VU har regelbunden kontakt
med Lasse.
Kontakta Svenska Varpaförbundet:
När det gäller resor och ekonomiska
frågor så hänvisas direkt till vår kassör
Lars Håkansson.
För övriga ärenden kontakta någon/alla
i VU via mail eller telefon (se hemsidan
under förbundet – förbundsinformation). Ny mailadress till Svenska Varpaförbundet from 1/9 är
varpa@varpa.rf.se
Adress till SVF är samma som tidigare
och all post eftersänds till VU. Telefonnummer till kansliet är samma som
tidigare men under en övergångsperiod
from 1/9 så är telefonen inte bemannad.
Vi meddelar på hemsidan och i Nabben
när vår nye generalsekreterare är utsedd
och när något av ovanstående förändras.
Varpahälsningar från
Verkställande utskottet!
/Johan, Kristina och Lasse Hå.

Motioner
I enlighet med Svenska Varpaförbundets stadgar skall motioner till 2013 års
förbundsmöte vara förbundskansliet
tillhanda skriftligen senast den 1 november.

I och med att vi redan är inne i processen med att ta fram reviderade tävlingsbestämmelser hoppas vi slippa motioner gällande detta till förbundsmötet.
Det är ju i allas intresse att våra tävlingsbestämmelser för det kommande året är

fastställda och utskickade till alla föreningar vid årsskiftet.
Motioner till förbundsmötet bör istället
handla om allt mellan himmel och jord
som kan förändra samt förbättra Varpafamiljens verksamhet i stort.
Samtliga motioner kommer att läggas
ut på Svenska Varpaförbundets hemsida.
Förbundsstyrelsen
Nabben | 3

UNGDOMSRÅDETS SIDOR
Ungdoms

LEDAREN
LISA BJÖRKEGREN

lisa.bjorkegren@hotmail.com

Vad är det första ni tänker på när ni
höt ordet varpa? Mina första tankar
är en silver klump som man kasta
mellan två pinnar på en grön sommaräng. Jag tycker att det är en ganska fin tanke om en fin sport. Om jag
skall tänka på den lite mer sportsligt
så skulle jag direkt berätta om alla de
seniorerna som hjälpt mig med tekniker osv de två senaste åren som jag
kastat.
Jag tror inte att jag har helt fel om jag
säger att det vi får upp i huvudet när
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någon säger varpa är det vi ser på varpaplanen och tävlingarna. Men har ni
någon gång tänkt på att varje gång en
tävling anordnas så är det massvis med
”bakgrundsfigurer” som hjälper oss.
Dessa figurer kan vara en mamma som
står i kiosken för att sälja korv, ban ansvarige som ser till att vi faktiskt har någonstans att kasta, så skall vi inte glömma bort alla klubbarnas styrelser. Jag
skulle vilja säga ett stort tack till alla er
som ställer upp och hjälper till för att
alla varpakstare skall kunna fortsätt att
göra det dom är bäst på, att kasta varpa

i stället för att dom skall sitta och ordna
med några papper dom varken tycker är
roligt eller förstår vad dom handlar om.
Sen så kan jag ju inte skriva detta utan
att tacka mina underbara ungdomsrådare för en riktigt rolig, intensiv och
spännande v.29, något helt annat än
stockholmsveckans kaos här på Gotland. Jag hoppas att alla deltagare och
övriga i ungdomsrådet tyckte att det var
lika roligt som jag!
Lisa Björkegren
Lisa Björkegren

Dags att nominera
namnförslag på
nya ledamöter i
Ungdomsrådets
styrelse
Vid Ungdomsrådets årsmöte i december 2006 beslutades om
en stadgeändring vilken innebär att Ungdomsrådet i framtiden
inte avhåller något kostbart årsmöte, vars enda uppgift är att
tillsätta ny styrelse.

Valbarhet
Samtliga medlemmar i det Centrala Ungdomsrådet som under året fyller max 20 år (1993) kan väljas in i Ungdomsrådets
styrelse

Stället kan våra klubbar före den 15 oktober komma in med
förslag på personer som man vill ska ingå i Ungdomsrådets styrelse kommande år.

Valberedning
Någon formell valberedning finns inte. De klubbar som har
medlemmar i det Centrala Ungdomsrådet skall istället nominera namnförslag till styrelsen och vara inskickade till förbundskansliet senast den 15 oktober.

Här följer ett utdrag ur de nya stadgarna:

Syfte och ändamål
Varpans Centrala ungdomsråd har till syfte att tillvarata alla
varpakastande ungdomars intressen och se till att verksamhet
och beslut som fattas inom Svenska Varpaförbundets olika instanser, som berör ungdomsfrågor skall fattas i samråd med representanter för Ungdomsrådet.
Ungdomsrådet skall vara representerat vid Svenska Varpaförbundets styrelsemöten och andra relevanta sammanträden.

Föreningens medlemmar
Samtliga licenserade kastare, registrerade av Svenska Varpaförbundet, och som under verksamhetsåret fyller max 25 år är
med automatik medlemmar i det Centrala Ungdomsrådet.

Styrelsen
Under hösten utses en nomineringskommitté bestående 2
personer utsedda av förbundsstyrelsen, 3 personer utsedda av
Ungdomsrådets styrelse. Denna kommitté sammanträder och
fastställer Ungdomsrådets styrelse för det kommande verksamhetsåret. Underlag för kommitténs arbete är givetvis den angående styrelsens egna önskemål och de av klubbarna insända
förslagen till nomineringar. Andra namn får inte diskuteras.
Styrelsen består av ordförande, 4 ledamöter, 2 suppleanter. Inget distrikt bör ha fler än 2 representanter bland de ordinarie ledamöterna och 1 av suppleanterna.
Lisa Björkegren
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Pest
eller
kolera
Johanna Maria Viktoria Gudinge
18 år, Vallstena

Johan Daniel Olsson
19 år, Romelanda

Visby eller Göteborg
Bio eller Filmkväll
Sommar eller Vinter
Choklad eller Lakrits
Kämpa eller Glida med
Johan eller Johanna

Visby eller Göteborg
Bio eller Filmkväll
Sommar eller Vinter
Choklad eller Lakrits
Kämpa eller Glida med
Johan eller Johanna

Mulde VK informerar:
I år så blir det inga träningar i Mulde ridhus.
Däremot så fortsätter tävlingarna som vi har där årligen.
13 oktober centimeter tävling
10.00-14.00 O.B.S Othem ridhus
11 november Muldestegen ind kula, ni anmäler.,
Mulde ridhus 08.30-17.00
27 december MWC blandade 3-manna lag, ni anmäler
er vi lottar ihop lagen Mulde ridhus 08.30-17.00
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2013
20 januari SNO ni anmäler 2-manna lag,
Mulde ridhus 08.30-17.00
17 februari Klubbmixen Ni anmäler, centimeter lottning
på plats Mulde ridhus 08.30-17.00
Det går bra att anmäla sig till ovanstående tävlingar
redan nu,
Janne 0498-21 01 42, 070-437 61 70

Valleviks
varpan Rute
För andra året så var vi åter på plats i härliga Valleviken för att
kasta varpa. I år så kom det samma antal lag som förra året
(9 lag).

enkel, dubbel eller trippelstick, och det lag som INTE tar sticket får serva, vi hade även handikapp till ett flertal lag i år, allt
för att göra matcherna jämnare och mera intressantare för alla.

I år så var marken bättre och en del nya kastare som stor trivdes
med den lättsamma stämningen, och även publiken hade roligt
med kastarna som bjöd på sig själva och fin kastning.
Valleviks tävlingen kastas lite annorlunda och då med chans till

Här hade vi också fritt kastavstånd oavsett ålder, de flesta valde dock att kasta på 15 meter, och damerna på 12.
Ett stort tack till Krister & Helen Hafdell för upplåtande av
plats och härligt boende.

Fr v, Lars-Oskar Stenberg, Leif Ahlros, Marie Stenberg, Sven-Ivan Rieém, Gullvi Larsson, Jan-Arne Rieém, Martin Rieém,
Sven Gillerfors, Per Lindberg, Tomas Söderström. Foto Magnus Stenberg
Resultat:
1. Sven-Ivan Rieém, Jan-Arne Rieém, Martin Rieém
2. Marie Stenberg, Lars-Oskar Stenberg, Leif Ahlros
3. Sven Gillerfors, Per Lindberg, Tomas Söderström
4. Gullvi Larsson, Janne Larsson, Janne Ahlgren
Redan nu är det klart att det blir ett tredje år i Valleviken och då den 3 augusti 2013.
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Euro Varpa Tour

2012 Umeå
”Vi kom, vi såg, vi segrade”. Föreningen Varpa i Boden skrev
historia i Umeå i helgen genom att i uttagningen till Euro
Varpa Tour besegra såväl hemmahoppet VK Björken som
det än mer meriterade laget från Kovland. Laget, bestående
av den gamle räven Mats Hillergren (OB), förra årets SMfinalist i lagkula Åsa Johansson (C) samt den uppstickande
junioren Mimmi Johansson, visade ingen pardon. Man ville
helt enkelt mest och är nu klara för final i Stockholm den
15 september. Här kommer ytterligare fem regionfinalister
från hela Sverige att delta tillsammans med lag från Lettland
och Frankrike för att göra upp om titeln om Europas bästa
tremannalag i lagkula.
Tvåan VK Björken, med seniorerna Kerstin Simu (B) och
Thomas Simu (C) ihop med lagets ungdom Fanny Nordetun, var inte allt för ledsna trots allt, menade att inget var
att göra åt en för dagen suverän Åsa Johansson. ”Kastningen
hon uppvisade stod helt klart i klass med den som uppvisades i årets SM-final för damer! De var värdiga vinnare!”
Trean Kovland anlände med ett lag ihopsatt av oldboys/
oldgirls. Erfarne Ulf Nilsson i lag med de flerfaldiga SM-
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mästarna Karin Ring och Bengt Westerberg var ett lag att
räkna med i förhandssnacket. Men, varje tävling är en ny
tävling! Denna gång då tävlingsformen med handicapsystem
verkligen tog ut sin rätt. Trots placeringen menade man att
tävlingsformen varit ”både intressant och rolig och är till
för kastare på väg upp”. Undertecknad kan bara hålla med
då tävlingen helt klart inbjuder mindre erfarna kastare att
tävla på mer lika villkor som de mer etablerade och skickliga
kastarna.
I övrigt var deltagarna mycket nöjda med kastförhållandena
- strålande sol och bra kastmark ute i Ersmark bidrog till
en lyckad tävlingsdag för arrangerande VK Björken. Helt
otroligt är det inte att det blir en repris nästa år. I Norra Sverige spelar ofta det geografiska avståndet en avgörande roll
för tävlingsverksamheten. Det är långt att åka till tävlingar
och var och en kan förstå att det blir ekonomiskt kännbart
för klubbarna. Frågan blir därför om inte placeringen av
tävlingen samt dess unika form med handicapsystem gör att
tävlingen kommit för att stanna och bidra till det uppsving
som sporten såväl behöver.
Kerstin Simu, 2012-07-30

Ett stort gigantiskt tack för att ni
är så bra och lycka till Thobbe!
Hur tackar man någon som ställt upp så mycket för oss? Personen jag tänker på har lyssnat på oss, trott på oss, peppat oss,
fått oss att växa och framförallt börjat förlita oss på oss själva.
För en del av er är det ingen frågan om vem jag pratar
om. För en del är det kanske klurigare. Jag pratar om Thorbjörn Fosseng! Jag vet att alla inte tycker likadant, men jag
vet att Thobbe har ställt upp för många av oss, allra helst oss
ungdomar vet jag att du har betytt mycket. När det kom ut
att Svenska Varpaförbundets Ungdomsråd skulle arrangera
Svenska Mästerskapen i varpa så dök det upp en fras, ”Skall
ett gäng ungdomar arrangera ett Svenskt Mästerskap?!” Jo,
men varför inte? Vad jag vet så dök det inte upp ett enda
klagomål på någonting. Sen finns det säkert någon/några synpunkter men det är ingen som kommit och klanka ner på de
där fantastiska gäng som jobbat så hårt för ett så lyckat SM.
Bakom arbetet sitter Johan Rosenquist, Lisa Björkegren, Johanna Svalgård, Johan Olsson, Sofia Carlsson, Lucas Bäckvall
och Marcus Lundberg. Ni gjorde det riktigt bra! Igenom hela
arbetet så trodde Thobbe verkligen på er, och det är en väldigt
viktig del. Folk som tror på en. Han gjorde det.
Varpa Edition, där varpafamiljen mellan Sverige, Lettland
och Frankrike sammanstrålar. Jag har hört mycket om att det
är en fantastisk grupp som tar hand om varandra. Jag kan bara
hålla med, för jag är en del av gänget. Thobbe ligger bakom
en stor del. Han har varit en mycket bra ledare och verkligen
sätt till att alla kommunicerar. Vill även bara säga att alla ni
som jobbar med Varpa Edition är fantastiska, så som gänget.
Ungdomsrådet, vad skall jag säga? Jag avgår nu för att prio-

ritera mig själv i livet. Livet blir inte alltid vad man planerar,
ibland inte alls i närheten. Av den anledningen väljer jag att
avgå. ”You know my name, not my story” så är det just nu.
Behöver jobba mycket med mig själv. Men jag är så tacksam
för chansen jag fick. Jag har lärt mig mycket! Fick träna ledarskap under Mini Varpa Camp. Men det jag är mest tacksam
för är ert stöd. Ungdomsrådet, Varpa Edition-gänget, ledare,
kastare, Internationella Ungdomsrådet och Thorbjörn Fosseng!
Thobbe, du har fått mig att växa som människa. Lärt mig
att tro på mig själv och förlita mig mer på mig själv. Du har
trott på mig, lyssnat på mig, kommit med kloka svar och peppat mig. Mycket av allt du har sagt finns i mitt huvud, men
en sak står med fet stil i mitt huvud, ”Våga följa ditt hjärta
och gå DIN väg genom livet.” Tack vare dig kom jag även i
kontakt med sjukgymnasten Britta på Bosön som verkligen
förklarade mitt knä-problem för mig. Tack!
Bara ett stort gigantiskt tack till alla som visat stöd och
kämpat för att vi ungdomar skulle bli denna starka grupp.
Många av er är som en broder eller syster för mig. Tack! Är
riktigt glad att jag blev varpakastare så jag mötte er och även
min pojkvän. Ni är verkligen ett riktigt bra stöd och kommer
med många kloka råd. Tack än en gång.
Och till dig Thobbe,
TACK OCH LYCKA TILL I FRAMTIDEN.
Vi glömmer dig aldrig!
Johanna Gudinge

Nabben | 9

sm - veckan

Nabben
Nabben| 11
| 11

sm - veckan

12 | Nabben

Nabben | 13

De internationella SIDORna
Internationella

LEDAREN
JOHANNA SVALGÅRD

baab_y@hotmail.com

Internationella framgångar
Vi närmar oss den första riktiga internationella tävlingen.
Finalkastningen i Euro Varpa Tour genomförs på Bosön den
15 september. Det skall bli riktigt kul att för första gången
genomföra en riktigt modern varpatävling med en salig
blandning av ungdomar, juniorer, seniorer och oldboys. Och
detta med lag från hela Sverige och andra länder.

jag förvisso bara tala för mig själv) betytt väldigt mycket för
oss ungdomar. Ditt arbete och att du trodde på mig gjorde att
jag stannade kvar i varpaidrotten, har lärt mig en hel del om
mig själv och utvecklats.

Programmet hittar ni här nedan.

Du ska vara stolt över det du har gjort för oss och jag kan bara
beklaga de människor som inte förstår det, sträck på dig och
ha det så bra!

Vill dessutom ta tillfället att tacka Thobbe. Du har betytt
otroligt mycket för sporten även om det tyvärr finns ett flertal
rent ut sagt idioter som inte förstår det. Sedan har du (nu kan

Johanna Svalgård
Ordförande
Internationella Ungdomsrådet

EURO VARPA TOUR

PLAY OFF 2012 Lördag 15 september 2012 på Bosön
Kvartsfinal 1:
Kvartsfinal 2
Kvartsfinal 3:
Kvartsfinal 4:
Kvalmatch 1:
Kvalmatch 2:
Semifinal 1:
Semifinal 2:
Match om 7-8:e plats:
Match om 5-6:e plats:
Match om 3-4:e plats:
Final:

09.00
Garda IK - Vårgårda VK
09.00
IF Triangeln - Lettland
09.00	Sätravik VK - FVI Boden
09.00
Banda VK - Frankrike
11.00
Förlorare i kvartsfinaler 1 och 2
11.00
Förlorare i kvartsfinaler 3 och 4
13.00
Segrare i kvartsfinaler 1 och 2
13.00
Segrare i kvartsfinaler 3 och 4
15.00	Förlorare i kvalmatcherna
15.00	Segrare i kvalmatcherna
16.00	Förlorarna i semifinalerna
17.00	Segrare I semifinalerna

Rum är bokade för tre personer/lag natten mellan fredag och lördag, inkvartering på Bosön från 14.00 på fredagen. Helpension
är inkluderat. De lag som långa resor (alla utom lag från Stockholmsregionen) är bokade även natten mellan lördag och söndag.
Ytterligare info, kontakta Johanna Svalgård, ordförande i det Internationella Ungdomsrådet, telefon: 0704-38 68 40.
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[KEX VS SCHEX]
Amanda Jona: amandajona@hotmail.com
Emma Wennerberg: emma.s.wennerberg@gmail.com

Våra SM-favoriter!
Efter familjen Wennerbergs något nervöst laddade biltur till
Stockholm stod Emma dagen efter på Bosön (dit de otroligt
nog lyckades hitta) för att kasta individuell kula. Vad Amanda
gjorde vid den tiden är det nog bara Amanda själv som vet.
Kastningen började väl sådär tills de mullrande ljuden kom
närmre och närmre, och åskmolnen började cirkulera ovanför
kastarna. Då kände nämligen Emma att hon fick flyt. Men
eftersom det tydligen är riskfyllt att stå på ett öppet fält med
metallföremål flygande kors och tvärs medan det blixtrar,
avbröts tävlingarna i en timme till Emmas stora besvikelse.
Dock slutade dagen, samt kvällen, bra med värdiga finalister.
Den andra tävlingsdagen hade vi båda längtat till sedan
lottningen kom ut. Det tror vi att alla juniorer hade gjort.
För den tävlingsdagen då det kastades mix kom att stå ut från
alla andra dagar – i alla fall ur vårt perspektiv. Det gör otroligt
mycket för stämningen att slänga in tonårstjejer/killar på samma bana och det stärker vänskapen mellan juniorerna. Därför
ska vi passa på, nu när vi har chansen, att berätta hur tacksamma vi är för Varpa Edition och mixpoolen på SM! TACK!
För aldrig har vi varit med om en sådan härlig, men samtidigt nervsönderbrännande semifinal som den mellan oss och
våra mixpartners Rikard Kolmodin respektive Michel Ådefjäll. Oavsett stämning så ska lag vinna och lag förlora. Att
vara motståndaren som först kramade om en darrande, finalklar Amanda vars ansikte var fyllt med glädjetårar, gjorde hela
SM:et för Emma. Sådana ögonblick gör varpan speciell för
oss kastare!
En annan händelse vi minns ifrån årets SM inträffade i
den första omgången av herrarnas lagkula då det som inte får
hända, hände. Alla stannade upp när någon skrek ”Skada!”.

En varpa hade studsat på en annan och flugit rakt på benet
på Anders Jona. Flera agerade reflexmässigt och kom springande med första-hjälpen-väskor ifrån alla möjliga håll medan
Anders själv låg och tänkte på vem som skulle ta hans plats i
laget. Tanken föll då på den enda herren ifrån Stockholms VK
som var på plats - Michel Ådefjäll som tidigare bara hade testat
några få kast på 20 meter. Michel fick snabbt låna en lättare
varpa av Johanna Gudinge och sedan fortsatte matchen under
tiden som Anders fick benet omlindat. Slutet gott, allting gott.
Sist att få höra om olyckan var Amanda. Hon hade suttit vid datorn och klippt ihop SM-filmerna* och ingen hade
meddelat henne att hennes pappa blivit skadad samt att hennes pojkvän hade tagit pappans plats. Ni kan ju gissa hur förvirrad hon blev när hon kom ner till planen efter händelsen.
Hon behövde få historien berättad tre gånger för sig innan
hon faktiskt förstod vad som hade hänt.
Det händer så mycket under en SM-vecka så det är helt
omöjligt att få med allt i en kort text, men utöver det vi redan
nämnt så finns det en hel del annat minnesvärt. Till exempel
att Lucas Bäckvall så gott som bodde i den inglasade resultatboden som fick namnet ”Lucas källare”, eller att ett par
finalmålade varpor var på vift och att vi fick celebert besök
av bland annat Glenn Hysén, Mattias Sunneborn och Tomas
Brolin. Inte helt fel att ha ett SM på Bosön!
Amanda Jona & Emma Wennerberg
*Om ni är intresserade av att se dessa filmer är det bara att gå
in på SM-hemsidan, varpagruppen på Facebook eller söka på
”Varpa SM 2012” på YouTube.
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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

Dags att sätta punkt
Så var det då dags att sätta punkt för dryga sju år i varpaförbundets tjänst. Dags att göra ett sista ryck efter snart 89
månaders arbete. Dags att avsluta arbetet med mitt trettionde
nummer av Nabben. Och som alltid är det sista jag gör gällande vår förbundstidning att skriva Väck Tanken.
Vad skriver man då om i sitt sista Väck Tanken, som dessutom
är det sista jag över huvudtaget skriver av ”formell art” nu då
jag bara har ett par dagar kvar innan jag slutar? Det är svårt att
hitta ämnet, det brukar vara något som legat och gnagt länge,
och under hela sommaren har jag haft olika idéer på vad detta
Väck Tanken skulle handla om.
Men det blir inte något av de saker jag hittills tänkt på.
Det blir istället en form av summering av dessa 7 år. En summering av det positiva och negativa.
Samtidigt kostaterar man att dessa ”ämnen” inte är något
speciellt upphetsande. Varpaförbundet är som vilken organisation som helst. Det ser likadant ut, i varje fall gällande de
människor som finns i organisationen.
Inom varpan finns det knäppgökar, men det är inget speciellt i detta. Det har det funnits i alla organisationer jag varit i.
Det har funnit allt från jäkligt duktiga människor, kreatörer,
pratkvarnar till genier, dårar och rena ärthjärnor. Men som
sagt: de finns över allt.
Jag har haft många dispyter med vissa personer inom varpan. Dessa motståndare högaktar jag verkligen. Ja, ni läste
rätt: Jag högaktar dom, respekterar dom.
För folk som står för sina uppfattningar, säger rakt ut då
man står öga mot öga med dom, det är människor jag verkligen ser upp till. Dom står ju för det dom säger och tycker.
Däremot finns det mängder av människor som aldrig vågar stå för en enda uppfattning, som måste gömma sig bakom
polarna när det bränner till. Som bara vågar säga vad dom
tycker i andra hand, eller anonymt eller via ”ombud”. Dessa
fega skitar ger jag inte ett öre för.
För det är nämligen dessa personer som är varpans riktiga
hot. Mörkrets krafter som bara snackar skit när huvudpersonerna inte är på plats.
Det finns några sådana inom varpan. Och att de finns
även i de flesta andra organisationer gör det inte mer legitimt.
Dessa fega ynkryggar borde elimineras från allt föreningsliv.
Visst slutar jag nu, mycket beroende på att jag redan från
börjar sa max 7 år. Men jag tror inte att det finns en enda

person som på fullt allvar tror att jag hade slutat om allt hade
varit positivt och glänsande.
Nej, det är just dessa fega skitsnackare som blev för mycket. Att stå framför en person som pratar positivt och ljust om
allt som över huvudtaget kommer upp, för att dagen efter i
anonymitetens tecken spy galla över det som avhandlades, är
så lågt att man bara inte orkar med det hur länge som helst.
En av de personer som bidragit mest till min avgång pratade jag med några dagar innan jag slutade. Vederbörande
tyckte att ”det skulle kännas tomt” när jag hade slutat. Det
skulle ”kännas konstigt”.
Samtidigt vet jag att denna person formligen spytt ut allehanda dynga över mig och mitt arbete, givetvis i skyddade
rum. Aldrig till mig direkt. Jag vet att denna person till sin
innersta vänkrets sagt att ”Thobbes avgång är det bästa som
hänt varpaförbundet”.
Vederbörande har ägnat sig åt trakasserier, ja i lagens mening riktigt elakt förtal. Och Så Vidare.
Att sådana människor finns i alla organisationer är idag
ingen tröst. Att sådana människor ofta inte har ett dugg att
komma med när det gäller föreningsutveckling är bara ett
ännu större problem.
Jag högaktar det fria ordet, den kreativa diskussionen, den
ärliga, raka kommunikationen. Även om folk har olika uppfattning. För det skall vi ha, det måste få finnas olika uppfattningar.
Därför gillar jag mina ”motståndare” inom varpan dessa år.
Men den andra falangen ger jag inte mycket för. Dessa mörkrets krafter får mig bara att tänka på Anita Lindbloms schlager
”Sånt är livet”. Hur var det texten gick? Jo, ”så mycket falskhet bor det här”! Kan knappast passa bättre.
Nu vänder jag blad, går vidare. Lämnar varpan bakom
mig. Tar tag i nya utmaningar, för dom finns, i massor. Jag
vet att jag kommer att träffa på nya falskspelande ärthjärnor
även i framtiden. Det ligger liksom i sakens natur. Men den
dagen, den sorgen.
Mest sorgligt just nu är att varpans falska krafter vann slaget. Hoppas alla riktiga varpavännerna ser till så att dom inte
vinner kriget.
Thobbe Fosseng

