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HANDLINGSPLAN
DELMÅL 1:
FLER ÄN 50 KLUBBAR
– aktiviteter för att uppnå delmålet

DELMÅL 2: FLER ÄN
15 KLUBBAR MED LOK-STÖD
– aktiviteter för att uppnå delmålet

DELMÅL 3: FLER LEDARE
OCH YNGRE UTÖVARE
– aktiviteter för att uppnå delmålet

Tillsammans för
fler i rörelse!

LEDAREN
Lars Henriksen

SVENSKA VARPAFÖRBUNDET 2021
– Stiftat år 1945 –
Adress

Box 1030, 621 21 Visby

Varpakonsulent Jan Larsson

Sista ledaren för året! Det märkliga pandemi år
vi alla har upplevt är förhoppningsvis ett avslutat
kapitel. Men vi får inta ta ut något i förskott, men
jag hoppas på ett år fritt från Covid 19 nästa år.
Då vi förhoppningsvis återigen kan umgås med
varandra under normala former.
Förra numret av vår tidning Nabben nr: 3/21
årgång 37 var ett av de tunnaste sedan starten
1986! Innehållet bra, men för lite artiklar, klubbmedelande och resultatlistor med mera från er och
era föreningar och förbund, så vill vi inte ha det,
så hjälp oss nu att skriva i Nabben. Det är av stort
intresse att följa verksamheten i varpaklubbar och
förbund runt om i Sverige.
SM-tävlingarna i Ronnebybrunn fick vi ställa in
och som ni alla vet var det på grund av pandemin.
En enhällig styrelse var överens om att följa
de regler och restriktioner som regering och
folkhälsomyndigheten föreskriver. Med facit i
hand anser styrelsen att det var ett klokt beslut.
Däremot kunde vi genomföra SM i tvåmanna och Mixed samt hästskokastning i vackra
Skokloster 4 - 5 september. Ett arrangemang i
samarbete mellan Örsundsbro SK och Svenska
Varpaförbundet. Vi TACKAR Örsundsbro SK
och Svenska Varpaförbundets arbetsgrupp för
väl genomfört arrangemang. Och vi hoppas få
komma tillbaka till vackra Skokloster.
Vi har klarat av en återstartskonferensen i Visby
den 16 oktober, konferensen genomfördes både
fysiskt och digitalt. En konferens i syfte att
komma igång igen efter pandemin. Det blev en
bra, positiv och givande konferens. Frågor som
diskuterades med högt till tak var SM-frågor
inför 2022, med allt vad det innebär. Resultat av
RF:s kvalitetsarbete som genomfördes sommaren
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2021. En granskning av förbundets medlemsföreningar och att föreningarna uppfyller villkoren
för medlemskap i Varpaförbundet. Totalt har 50
varpaföreningar granskas (se artikel i Nabben
som du läser just nu). Styrelsen har startat
uppföljningsarbetet där vi rannsakar oss själva,
det gäller att vi blir bättre och effektivare och ser
till att våra varpaföreningar lever upp till våra
krav/regler och stadgar i sin verksamhet. Samt
att vi utvecklar en bättre kontroll. Ansvaret vilar
på Svenska Varpaförbundet. Rekryteringsarbete
i varje varpaklubb var alla överens om att det
är betydelsefullt och enormt viktigt för fortsatt
utveckling. Återstartstöd, digitalisering, samt
Nabben med flera intressanta frågor diskuterades
med positiva inlägg och med glädje.
Konferensen avslutades med att alla var överens
om att NU KRÄVS PRAKTISK HANDLING
inom all varpaverksamhet om vi fortsättningsvis
ska vara en fullvärdig medlem inom RF-familjen.
Snart avslutar vi verksamhetsåret 2021. Ett
mycket märkligt år som vi minns som pandemins år och lägger det bakom oss och hoppas
att vi aldrig får vara med om ett sådant år igen.
Nu ser vi framåt och hoppas att 2022 blir ett
normalt år för oss alla.
Tyvärr kan vi konstatera när vi nu sammanställer tävlingsansökningar inför tävlingssäsongen 2022 så finns det inte några ansökningar från varpaklubbar på fastlandet att arrangera tävling i metallvarpa, däremot ett antal
tävlingar i hästskovarpa under kommande
säsong. Det känns inte bra!
Önskar Er alla en fröjdefull Jul
och ett Gott Nytt År!
Lars Henriksen/Förbundsordförande

Telefon

08-699 65 18

E-mail

varpa@varpa.rf.se

Bankgiro

5861-1963

Internet

www.varpa.se
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SVENSKA VARPAFÖRBUNDET INBJUDER TILL

FÖRBUNDSMÖTE
Lördagen den 19 mars.
First Hotel Kokoloko Visby
Kaffe klockan 10.30
Förbundsmöte klockan 11.00
Lunch cirka klockan 12.30
IdrottOnline och LOK-stöds utbildning i Idrottens hus Visby Klockan 14.00 – 16.00
anmälan senast den 17 mars
När ni vet vem som skall vara ombud, kontakta då kansliet snarast möjligt.
Det går även att vara med digitalt via Teams.
Även åhörare kontaktar kansliet för lunch och kaffe beställning.
Telefon kansliet 08-6996518 eller varpa@varpa.rf.se
Mer information och handlingar skickas till alla föreningar och deltatagare
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Sista dag för anmälan är 7 mars.

ÅRSMÖTE
SVENSKA HÄSTSKOVARPAFÖRBUNDET
Tisdag den 15 februari klockan 18.30 digitalt via Teams.
Motioner inför mötet skickas till varpa@varpa.rf.se senast 31 december 2021
Anmälan till mötet skickas till förbundet senast 8 februari 2022.
Välkomna!
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HENRIKSEN FRÅGAR!
MARI MULDIN VESTBERG, KLINTEHAMNS IK

Hej där Mari!
Hej hej Lasse
Vem är du Mari?
Ja säg det. En medelålders… nä fy vad det lät
tråkigt. Jag bor i Klintehamn och jobbar som
tandsköterska på Hemse.
Jag är mamma till Elsa
och gift med Anders. Å så pånyttfödd varpakastare.
När började du kasta varpa? Och
varför?
Jag började kasta varpa i Eksta IF som barn,
runt 12-13-årsåldern. Det var en kompis brorsa,
Bosse Lautin, som introducerade oss för varpa.
Där fanns också Erik Holmqvist som sedan
blev vår ”varpa-pappa” och är så fortfarande fast
nu i Sanda IF. Höll på några år tills pärken tog
över och varpan åkte in i nåt skåp.
Vilka tre ord beskriver dig bäst?
Positiv, glad och envis skulle jag nog säga.
Vilka fritidsintressen har du?
Jag springer omkring i skogen eller längs
vägen. Häver tyngder på lokal. På sommaren
spelar jag pärk och padel och så jag kastar
varpa, så klart. Hinner med lite föreningsliv
också. Är aktiv i Klinte marknadsförening och
Klintehamns IK.

Du har säkert sysslat med andra
idrotter, vilka?
Ja det har ju varit pärken som dominerat de
senaste trettio åren. Spelade också hockey
bockey förr.
Ditt roligaste varpaminne?
Jamen det var ju kul att ta brons i senaste
tvåmanna SM och att vi faktiskt vann över de
blivande guldmedaljörerna Kerstin o Maggan
från VK Björken i gruppkastningen. Annars
vet jag vad Erik skulle föreslå som bästa varpa
minne. Vi fick som juniorer kasta i damklass
på ett Stångaspel. Vi visste att vi inte hade en
chans men hur som haver så lyckades vi ta ett
stick ändå. Glada och lyckliga över detta enda
stick sprang vi tvärs över alla mål där varporna
flög omkring oss, skrikande och tjoande till
Erik, ”pappa, pappa, vi tog ett stick!!”

finnas vuxna kastare att ”se upp” till. Så att
det blir en naturlig övergång till att bli senior.
Att det inte blir att våra duktiga tjejer lägger
varpan på hyllan vid 15-16-årsålder. Därför
vill jag passa på att skicka en uppmaning till
alla damer runt om på ön och på fastlandet
som stuvat undan varpan. Gör som jag och ta
fram den igen och kom ut på någon tävling.
Vi behöver inte ta det så allvarligt med just
tävlandet. Ta med en kompis också. Jag lovar
att bjussa på fika.
Hur gör vi för att få flera att börja
kasta varpa?
Vi ska synas mer. Göra reklam för sporten.
Kan alla klubbar kanske hjälpas åt att ordna
prova på kvällar tillsammans? Folk som inte
kastar ska bli intresserade av att åka och titta
på tävlingar eller kasta själva. Jag tror också att
vi måste kliva ur gamla spår med regelverk om
hur man får och inte får blanda olika klubbar
för att få kasta tillsammans. Anordna tävlingar
som inte är på så blodigt allvar. Det ska bara
vara kul och åka på en tävling, kasta varpa, ta
en fika och umgås. Det här blir inte lätt så det
krävs engagemang från alla håll.

Vad är det bästa med Klintehamns IK?

tillgodose allas behov, då skulle vi inte ha barn
och ungdomar som mår dåligt eller hamnar
snett i livet.

Har du någon dold talang?
Nja jag filar ännu på den. Vilken det nu skulle
vara. Jag är rätt bra på och köpa skor, har nog
köpt minst fem par, bara i år. Hittills. Fast det
kan väl inte klassas som talang utan mer som
ett missbruk, ha ha.
Bästa egenskapen?
Jo men jag är väl rätt bra på och fixa och dona
för omgivningen. Kanske någon annan skulle
svara på den frågan.
Vem skulle spela huvudrollen i filmen
om ditt liv?
Det skulle nog få bli Meryl Streep då. Hon e
vass. Frågan är vem som skulle skriva manus
och regissera den filmen;-) Undrar vad jag
skulle gjort för biljettintäkterna… Oj nu
svävade fantasin iväg här.

Vilken hushållssyssla undviker du
in i det sista?
Stryka. Jag köper inte plagg som kräver
strykning. Det är så galet tråkigt. Frågan är om
det ens är lagligt att det är så tråkigt.

Bredden. Vi tänker inte spets. Vi vill att alla
ska känna att de hör hemma i Klintehamns
IK. Klubben ska vara självklart att vända sig
till om man vill idrotta eller motionera. Jag
sitter i styrelsen och vi är ett riktigt bra gäng
med ett fantastiskt samarbete och bra drivkraft
framåt. Vi sitter i skrivande stund och håller
tummarna för att arrangemanget av tvåmanna
SM ska gå till oss, och vi har faktiskt redan
börjat skissa på genomförandet.

Om du fick resa tillbaka i tiden för en
dag – var skulle du då åka?
Svårt och säga, men att uppleva fredsdagen när
andra världskriget tog slut måste ha varit en
obeskrivlig känsla.
Men om jag ska välja något närmare mig
själv så skulle jag nog välja Pelekas- Korfu, en
vid den tiden, på tidigt 90-tal, orörd by och
strand i Grekland. Tågluffade och hängde där
en hel del. Bekymmersfritt och lattjo lajban.

Hur gick det under SM i Skokloster?

Vad gör du om tio år?
Sitter väl där bredvid en tandläkare och
assisterar. Tjatar på patienterna med en dåres
envishet att ”du måste använda tandtråd och
mellanrumsborstar”.
Jag är nog fortfarande engagerad i föreningslivet på ett eller annat sätt. Ser till att det
alltid finns fika på styrelsemötena i alla fall.
Förhoppningsvis håller kroppen för varpakastning och träning ännu.

Bitvis gick det riktigt bra. Hanna Gustavsson
och jag norpade bronset som nämnt ovan. Sen
i parkastningen kastade jag sämre än en potta.
Så pratar vi inte mer om det. Men jag och
Anders är ännu gifta, ha ha.
Vilken är din största framgång i livet?
Självklart min och Anders dotter, Elsa. Också
hon varpakastare. Sen är jag rätt stolt över
att jag vågade sadla om och byta yrke från
kontorsråtta till tandsköterska ”på gamla dar”.

Vad har du för framtidsplaner
inom varpaidrotten?

Vilken fråga skulle du lyfta om du
var politiker för en dag?

Jag vill så gärna få sprutt på damsidan igen. För
ungdomarnas skull om inte annat. Det måste

Hur vi skulle få mer resurser till skolan. Om
vi fick en skola som ser och hör alla, och kan
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?

Stort TACK Mari!
Önskar dig stort lycka till i fortsättningen både
på och utanför varpaplanen.
Lars Henriksen Förbundsordförande.

25 år i Styrelsen
I samband med Kils Hästskovarpa-Klubbs
”räksmörgås-eftermiddag” på Frykenbadens
camping den 7 september avtackades Lennart
Sandberg, som efter 25 års styrelse-uppdrag,

(varav många år som ordförande) avsagt sig
återval.
Lennart var en av de drivande, när Kils
HVK den 3 juni 1996 antogs som medlem i
Svenska Varpaförbundet.
I år har han dock p.g.a. fysiska besvär varit
tvungen att lägga hästskon på hyllan. Men
engagemanget för Kils HVK och hästskokastningen finns fortfarande kvar.
Lennart har under alla år gjort de inköp,
som behövs inför våra tävlingar, korv med
bröd, fika-bröd etc och inte minst inköp av
smörgåstårta och cider i samband med våra
årsmöten.
En utav Lennart största framgångar inom
hästsko-varpan var kanske, när han i samband
med SM-tävlingarna i Sunne år 2019 segrade
i Veteran-klassen.

Vallstena IF´s ungdomar har haft en mycket
hoppfull och mättande varpaavslutning på
Trampolinparken i Fårösund samt intagit en
god måltid på Magazinet Kök & Bar.
Efter proffsjournalistens bästa fråga ”Hur
har dagen varit? så fick vi följande utlåtanden:
”Jag tyckte dagen var rolig och maten var god!”
”Kul att kasta mig själv över trampolinerna!”
”Det var kul att få testa på något nytt!”
”Den var bra!”
”Det va kul att träffas och att göra något
tillsammans!”
/Oliver och Johanna

Information från valberedningen
Undertecknad blev vald till sammankallande i valberedningen
vid SVF senaste förbundsmötet. Till övriga i valberedningen
valdes Bernt Augustsson och Sara Broberg Karlsson
Jag var med på höstkonferensen i Oskarshamn för att
skapa mig en bild av vad Svenska Varpaförbundet har som
prioriterade mål samt vad som krävs för att nå dit. Utifrån
denna målbild kommer vi att inrikta vårt arbete med att
försöka få en sammansättning på styrelsen som kan anta
dessa utmaningar. När nu vi förhoppningsvis kommer att
y
g i.
få ett mera normalt samhälle finns det mycket
att ta tag
Jag tror också att det krävs insatser som är kopplade till
speciella projektgrupper med tydliga riktlinjer, de personer
som jobbar i dessa projekt behöver inte vara invalda i
styrelsen men har ett återrapporteringskrav
porteringskrav dit.
Har som ett första steg intervjuat ordföranden Lars
Henriksen. för att få en klarare
e bild hur hans tankar är inför
framtida behov.

Mikael Nilsson (ledamot) och Dan Törnlind (ledamot).
Barbro Wettersten 2 år (suppl.), och Tomas Holmqvist 1
år (suppl.) år. Ledare och aktiva inom förbundets verksamhetsområden har möjlighet att höra av er med synpunkter som kan ge inspel till vårt arbete i valberedning.
Välkomna i så fall till Bernt Augustsson (076-2435701 eller
benneaug@gmail.com) och eller Henrik Lavergren henrik.
varpa @gmail.com (073-2301617) Sara Broberg Karlsson
sara_broberg@hotmail.com (0703-583145)
För valberedningen,
g
Henrik Lavergren

Som de flesta känner till är det förutom
tyrelsen.
ordföranden 6 ledamöter i styrelsen.
Ledamöterna väljs med överlappning
verlappning
på 2 år. I tur att avgå 2022 är Lars Håkansson (kassör),
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KVALITETSARBETE
RIKSIDROTTSFÖRBUNDET
Under sommaren och hösten
2021 har Riksidrottsförbundet
genomfört ett kvalitetsarbete
mot alla föreningar i Svenska
Varpaförbundet.
I 8 kap. 1 § RF:s stadgar finns ett antal
villkor som måste vara uppfyllda för att en
förening ska kunna beviljas medlemskap
i ett SF. Därutöver kan SF i sina stadgar ha
ytterligare villkor. Villkoren i RF:s stadgar
ska även vara uppfyllda hos redan befintliga
medlemsföreningar. Ansvaret för att se till att
medlemsföreningarna uppfyller villkoren för
medlemskap såsom de kommer till uttryck i
RF:s stadgar och SF:s stadgar åligger respektive
SF.
RF får, på olika sätt och från olika avsändare,
uppgifter om att det finns enskilda föreningar
i SF som inte i alla delar uppfyller villkoren
för medlemskap i SF enligt stadgarna.
Avvikelserna kan bland annat handla om
att föreningar saknar organisationsnummer,
att föreningar inte bedriver sådan idrottslig
verksamhet som administreras av SF eller att
föreningar inte genomför årsmöte och väljer
en styrelse.
Mot denna bakgrund genomför RF
granskningar och under 2021 kommer RF
att genomföra granskning avseende era
föreningar. Samtliga av era föreningar som
inte granskats inom ramen för LOK-stöd
under det senaste året kommer att granskas.
RF kommer att kontrollera att föreningarna
uppfyller villkoren i 8 kap. 1 § RF:s stadgar
genom att kontrollera att föreningarna är
livaktiga ideella föreningar, har fysiska personer
som medlemmar, har ett för föreningen
registrerat organisationsnummer, har stadgar
upprättade på grundval av RF:s stadgemall
för idrottsföreningar (eller enligt den särskilda
skrivningen i 8 kap. 1 § 1 punkten RF:s
stadgar) samt att föreningen bedriver sådan
idrottslig verksamhet som administreras av
det SF föreningen är medlem i. Resultatet av
kontrollerna kommer att sammanställas för
SF och för samtliga kontrollerade föreningar
sammantaget.
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Av Varpas 50 granskade IF är 33 utan anmärkning. 7 med mindre avvikelse, 7 med större avvikelser och 3 har inte inkommit med handlingar.
1 förening har i juli 2021 bestämt att lämna
Svenska Varpaförbundet och det är Vårgårda
VK som nu inte är med längre.
Resultat av granskningen:
Granskad utan anmärkning
Innebär att IF har inkommit med begärda
handlingar till RF och att RF vid granskningen
funnit att ´handlingarna ger stöd för att IF
uppfyller medlemsvillkoren i RF:s stadgar.
Granskad med mindre avvikelser
Innebär att IF inkommit med begärda
handlingar till RF och att RF vid granskningen
funnit att handlingarna visar på mindre
avvikelser från medlemsvillkoren. Bedömningen att dessa avvikelser är av sådan art att
de genom enklare åtgärd från IF sida kan rättas
till och att avvikelsen inte ensam och direkt kan
läggas till grund för ett beslut om uteslutning.
Exempel på mindre avvikelser är att föreningen
fattat ett beslut om namnändring men inte
genomfört namnändringen i stadgarna och /
eller hos Skatteverket.

Granskad med större avvikelser
Innebär att IF inkommit med begärda
handlingar till RF och att RF vid granskningen
funnit att handlingarna ger stöd för att större
avvikelser från medlemsvillkoren föreligger.
Bedömningen är att dessa avvikelser från
medlemsvillkoren föreligger. Bedömningen
är att dessa avvikelser kräver en större insats
från IF sida för att rättas till samt att avvikelsen
ensamt skulle kunna läggas till grund för ett
beslut om uteslutning ur SF:et Exempel på
större avvikelser är att IF inte längre bedriver
SF-idrottsverksamhet, att IF saknar stadgar
eller att IF inte har genomfört något årsmöte
på flera år.
Inte inkommit med handlingar
Innebär att IF trots påminnelser inte inkommit
med begärda handlingar alternativt att IF har
hört av sig och meddelat att handlingar av
olika skäl inte kan skickas in.
SVF har nu pratat med alla dessa 17
föreningar och påpekat avvikelserna och de
har lyssnat på oss.
I korthet så skall alla föreningar skriva i
sin verksamhetsberättelse om sina aktiviteter,
oavsett om det är pärk, hästsko eller varpa och

de gotländska idrotterna. De måste nämnas på
ett eller annat sätt. Medlemmarna ska läggas
in i IdrottOnline. Rapportera LOK-stöd.
Bedriva sin sport i föreningen som stadgarna
är skrivna.
Kriterierna för att vara fullvärdiga
medlemmar i Riksidrottsförbundet
Det ena är kriterier för att var sk. stort SF
enligt beslut på RF-stämman 2019 – det är
50 IF och 3000 medlemmar. Det i sin tur
påverkar SF:s organisationsstöd enligt text
från regelverket nedan:
De SF som kategoriserats som större förbund
erhåller förutom dubbelt grundbelopp ett rörligt
stöd baserat på tre parametrar
Det andra är efter gällande 15 LOK-IF är ett
villkor för att få ta del av Verksamhetsstöd
Barn-och ungdom. Det så här i regelverket för
detta stöd:
SF måste ha minst 15 föreningar som bedriver
kontinuerlig (+10 sammankomster per förening)

barn- och ungdomsidrottsverksamhet.1

1 Avläses via senaste årets LOK-stödsredoisning.
Kvalitetsarbete gällande RF:s
uppföljning
Viktigt att vi rannsakar oss själva och blir bättre
och effektivare gällande (IF) varpaföreningars
verksamhet. Och att vi utvecklar en bättre
kontroll.
Hålla bättre kontakt med alla klubbar och
framför allt berörda föreningar med mindre
avvikelser och större avvikelser. Nu vet vi vilka
som är riskzonen.
Vi måste se till att alla IF lever upp till våra
krav/regler och stadgar.
Bjuda in styrelserepresentanter gärna ordförande till Idrottens Hus, Visby gällande Gotlands
medlemsföreningar. Stämma av läget. Ge hjälp
och stöd. Eller besöka föreningen vid ett
styrelsesammanträde.

Svenska Varpaförbundet tycker detta är bra att
Riksidrottsförbundet, (RF) genomför dessa
kontroller då vi i Svenska Varpaförbundet
absolut inte vill ha några så kallade ”luftföreningar” skall man var med i Svenska Varpaförbundet ska det vara aktivitet och engagemang i våra medlemsföreningar. Vi hoppas
nu på att detta skall ge resultat så vi kan se
föreningarna blomstra efter dessa covid år.
Den 16 oktober vid återstartkonferens i
Visby (digitalt och fysiskt) Informerade vi
närvarande IF om det aktuella läget. Svenska
Varpaförbundet har tagit kontakt med 17
föreningar som har fått mindre avvikelser,
större avvikelser och de som inte skickat in
sina handlingar. Av dessa 17 så är det endast
en förening som väljer att inte vara medlem
längre och detta är Vårgårda VK som inte har
någon aktivitet längre.
/Lars Henriksen & Jan Larsson Svenska
Varpaförbundet.

TÄVLINGSGRUPPEN 2021
FÖR METALL-, STEN OCH GUMMIVARPA
Ansvarig för tävlingsgruppen har varit Bernt
Augustsson. Lämpliga personer har adjungeras
vid behov. Jan Larsson har bistått med
administrativt stöd som ligger inom kansliets
ansvarsområde.
Några förslag från tävlingsgruppen som
styrelsen tog beslut att genomföra eller
jobba vidare med vid höstmötet
- Det lämnades ett förslag som antogs om
förtydligande i Tävlingsreglerna för metall
gällande rutin för klassning
- Några förslag och förtydligande i tävlingsreglerna lämnades rörande behov att snabba
upp SM-tävlingar. Dels behövs en smartare
och mer genomtänkt lottning. För övrigt finns
redan några befintliga regler som i vissa fall
behöver kompletteras med bestraffningsregler
vid överträdelse. Det behöver också tydliggöras vem som har ansvar för dessa regler
vid en SM-tävling (ett alternativ kan vara
Huvuddomaren). Tävlingsgruppen föreslog
också en ändrings i Tävlingsreglerna så att det
vid SM gruppindelningsmetod kan väljas en

eller två kulor (0-12), beroende på bedömning
av tidsperspektiv för tävlingen samt om
finalkastning genomförs vid gruppkastning.
- Vid SM i Skokloster kom inte lag till tävling
och WO lämnades vilket fick konsekvenser att
några lag inte kunde garanteras 4 kastade kulor.
Ett förslag lämnades och antogs på skrivning
och förtydligande om detta i Tävlingsreglerna.
- Vid SM har det vid ett antal tillfällen
tillsätts domare i strid med Tävlingsreglerna.
Det är inte bra även om det inte varit något
fel i det flesta fall på valet av domare. Enligt
reglerna skall alla domare ha genomgått av
SVF godkänd utbildning. Så har inte alltid
varit fallet. Nu kom det till en kompletterande
skrivning att SM arrangör kan i undantagsfall
ge dispens för godkänd utbildning, förutom
för huvuddomare.
- Tävlingsgruppen tog också upp en fråga
för diskussion i styrelsen. På senare år har
det bara deltagit ungdomar och oldboys från
Gotland på varpa-SM. Kan vara intressant att
då diskutera för och nackdelar med att dra
dem till SM på fastlandet i stället för att låta

dem ha sina SM på Gotland. Diskussionen
utmynnade att fördelar med att samla alla vid
ett tillfälle övervägde.
- Tävlingsgruppen tog vidare upp att det
idag är brist på klubbar med erfarenhet av att
arrangera SM tävlingar och därför behöver det
tas fram ett mer omfattande stödpaket och
”guideline” så att det blir enklare för klubbar
att ta på sig SM-arrangemang. Det blev också
styrelsens beslut att en försöka ta fram något
bättre än det som finns idag. Erfarenheter från
SM i Skokloster och Västergarn kan ge nyttig
input.
Regler för seedning vid SM
Vidare yttrade sig Tävlingsgruppen angående
ett regeländringsförslag från Roma IF att
införa regler vid SM för seedning. Se särskild
artikel om detta.
Utvärdering av 18 meter för seniorer herrar
metall på försök 2019-21
Se särskild artikel om detta.
/Bernt Augustsson
Ansvarig för tävlingsgruppen 2021
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STENVARPASERIEN 2021
Årets Stenvarpaserie, den sjätte i ordningen, har avslutats med finalkastning
i Olssons änge i Väskinde.

I lagen har ingått
VAIS 1; Janne Olsson, Margareta Olsson, Anders Wahlby och Tony Vestkind

I årets serie deltog åtta lag. Fyra lag från
Väskinde, två från Lokrume, ett från Fole
och ett från Wible/Sanda. Mästarna från
Lokrume med bröderna Johan, Markus och
Joakim Rosén klarade inte av att försvara
titeln! I den absolut sista omgången slog
Wible/Sanda VAIS 4 och tvingade därmed
fram stickräkning mellan VAIS 1 och VAIS 4
där VAIS 4 hade en klart bättre kvot. Så som
slutsegrare stod Lag VAIS 4 med Lars, André
och Mattias Karlsson. I de två sista ronderna
kastade Anki Karlson i stället för André som
var skadad.
Vad är Stenvarpaserien?
Stenvarpaserien är ett mellanting mellan
träning och tävling. I Väskinde så kastar vi två
gånger i veckan under sommarhalvåret. Träna
är väl kul men vi saknade tävlingsinslaget. Så
vi hörde oss för med några andra klubbar om
de var intresserade av att köra någon typ av
enkel stenvarpaserie. Intresse fanns så 2016
startade vi upp med 6 lag, två från VAIS, två

Publik

8 | Nabben

VAIS 2; Roger Wessberg, Lennart Berglund, Dan Herlitz, Joel Fransen, Gustav
Pettersson, Göran Karlsson
VAIS 3; Ulla Karlsson, Fredrik Östbris, Johan Stenström
VAIS 4; Lasse Karlsson, André Karlsson, Mattias Karlsson, Anki Karlsson
Lokrume 1; Anders Rosén, Rune Tomsson, Thomas Lindström
Lokrume 2; Johan Rosén, Markus Rosén och Joakim Rosén
Fole; John-Erik Olsson, Hasse Gudinge, Håkan Olsson, S-O Viberg, Jan Östman
Wible/Sanda; Ulf Berg, Thomas Larsson, Roger Söderholm, Ingvar Cedergren, Thomas
Holmqvist, Hanna Gustafsson, Robert Hjalmarsson

från Wible, ett från Lokrume och ett från Fole.
I början av säsongen läggs ett kastschema som
lagen får tycka till om. En till två matcher per
månad som kastas på klubbarnas normala
träningstid på vardagar. Så ingen extradag
för varpan behövs. Matcherna förläggs till
klubbarnas hemmaplaner där en rond med
samtliga lag kastas. ”Finalkastningen” eller
de två sista omgångarna kastas en lördag som
avslutas med prisutdelning och gemensam
grillning tillsammans med familjemedlemmar

Grillning

som kommit för att heja!
Vi kastar 3-manna blandade lag och alla
rondmatcher skall helst kastas samtidigt på
bestämd klubbplan. Ibland kanske det är svårt
att passa in så att det stämmer för alla. Då har
vi varit flexibla, man får låna över laggränserna
och även över klubbgränserna. VAIS 2 har
varit lite av en pool och lånat ut kastare några
gånger. I år har en match kastats där ena laget
bara hade 2 kastare, men ingen match har
kastats på annan tid än rondtid!

Vinnarna VAIS 4, André, Mattias och Lasse Karlsson.

Kostnaden för all kastning har varit 100 kr
per lag för hela serien. Pengarna täcker kostnad
för inköp av medaljer och plakett till pokalen
samt lite småpriser.
Vill man träna varpa med lite tävlingsinslag
utan blodigt allvar skall man vara med och
kasta i Stenvarpaserien! Om det finns intresse
av att kasta i Stenvarpaserien nästa år så hör av
er till undertecknad. Har man inte ett lag så
kan man visa intresse ändå, vi kanske får ihop
ett lag till eller så kan man gå in som reserv!?
Syns på varpaplan!
/Roger Wessberg, VAIS Varpa

Lokrume 1 mot VAIS 3

Ingvar Cedergren gör sig redo för kast!

Stenvarpaserien 2021
Plac.
1
2
3
4
5
6
7
8

Lag
VAIS 4
VAIS 1
Wible/Sanda
Lokrume 2
VAIS 3
VAIS 2
Lokrume 1
Fole

Ronder
7
7
7
7
7
7
7
7

Vinster
6
6
4
4
4
2
1
1

Stick
170-112
170-132
158-142
152-138
158-162
178-19a5
133-167
103-174

Kvot
58
38
16
14
-4
-17
-34
-71

Lokrume 2 kastar mot VAIS 2
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Mulde VK samlade lite deltagare för att
prata och leka lite. Medlemmarna började
med att kasta lite varpa, hästsko, dart,
boule, och andra ”kastlekar”. Vi hade
gemensam fika och lite prisutdelning.Vi
pratade lite om säsongen som hade vart
och vad som kommer under 2022.
Det positiva under 2021 är att ungdomar
har kastat varpa och även hästsko, vi har
fått nya seniorer och nya oldboys som
har tävlat. Under 2022 har vi ”nya”
ungdomar som tävlar och ser med
tillförsikt att fler kommer, oavsett ålder.

MULDE VK TRIVSELDAG
Mulde VK genomförde även en trivseldag med Klubbmästerskap och fika samt
smörgåstårta. Lucas tappade endast en
kula under dagen, men vann ganska
enkelt.
Årets klubbmästerskap är klart.
Härligt väder och bra kast mark.
Ungdomar centimeter.
1. Clara Gustavsson 232 cm
2. Lucas Gustavsson 258 cm
Vuxna centimeter.
1. Janne L 67 cm
2. Magnus 85 cm
3. Kenneth 104 cm
4. Samuel 173 cm
5. Micke 177 cm
Individuellt med handicap.
1. Lucas Gustavsson 4 vinster 1 förlust
2. Magnus Sundqvist 3-2 +8
3. Janne Larsson 3-2 + 6
4. Clara Gustavsson 2-3 + 2
5. Samuel Jakobsson 2-3 -5
6. Kenneth Johansson 1-4
Ungdomar gudgubbe.
1. Clara Gustavsson
2. Lucas Gustavsson
Inge Olsson Guldgubbe
1. Magnus
2. Kenneth
3. Micke
4. Samuel
5. Clara
6. Lucas
7. Janne

/Mulde VK
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Foto: Rune Jacobsson Gotlands Tidningar

MULDE VK

Det står 11-11 och Göteborg håller. En Hablingbo-kastare återstår. Det är Leif Ahlros som med ett
perfekt kast ger Hablingbo 12-11 i den tredje och avgörande kulan i semifinalen.

JSM I HABLINGBO 1981
Vid junior- SM i Hablingbo kom 99 juniorer,
57 juniorer var från Gotland, fördelat på 10
klubbar; Alva IK (1), Bunge VK (1), Fardhem
IF (3), Garda IK (6), Gothem GoIF (7),
Gotlands Bara IF (4), Hablingbo IK (11), IF
Varpa (6), Roma IF (15), Stånga IF (3).
42 juniorer från övriga Sverige var fördelat
på 8 klubbar ; Concordia IF (12), Ekeby VK
Djursholm (3), FGI Solna (3), Göteborgs VK
(3), IF Triangeln (10) Luleå VK (4), Nyköping
FK (6), Stockholms Södra VK (1).
Startavgiften låg då på 25 kr per deltagare.
11 juni, Ind Kula
I den individuella kulan för damer blev det
guld för Katarina Lövgren, Garda IK som
slog Eva Säll, IF Triangeln med 12-4,12-5. I
herrklassen vann Mats Andersson, Göteborgs
VK över Mikael Gustavsson, Roma IF med
12-11,12-5
12 juni Centimeter/Par
I damklassen segrade Britt-Marie Björklund,
Gothem GoIF på dagens bästa resultat, 384
cm. Tvåa blev Annika Johansson, IF Triangel
på 474cm men i lagcentimetern blev det
guld för Annika tillsammans med Eva Säll
och Ann-Sofie Grahn, resultatet blev 2008
cm .I herrklassen blev det ombytta roller
där Mikael Gustavsson vann på 410 cm
och Mats Andersson kom tvåa på 461 cm,
lagcentimetern gick till Roma IF med Mikael
Gustavsson Arne Eriksson Henrik Lavergren
på 1918 cm. På eftermiddag var det dags för
partävlingen som IF Triangeln tog hem guldet
genom Annika Johansson och Sonny Galmar

i en hård trekulors mot Roma IF; Carina
Nilsson och Mikael Gustavsson.
13 juni Lagkula
Damfinalen blev mellan lagcentimetervinnarna
IF Triangeln och Gothem GoIF med BrittMarie Björklund, Rosel Jacobsson och MarieLouise Olofsson. De sistnämnda segrade med
siffrorna 12-5,11-12,12-10 . Detta var början
av deras sedan framgångsrika karriär.
I herrarnas lag kula minns man den hårda
semifinalen mellan Göteborg VK med Peter,
Mats och Håkan Andersson och Hablingbo IK
med Leif ”Ludde”Ahlros , Anders ”Annjakarn”
Nilsson och Anders ”Nanne” Nilsson .
Hablingbo vann första kulan med 12-11,
men förlorade andra kulan med 8-12 och i
tredje blev det också jämnt. När det stod 11-11
och Mats Andersson låg 2-3 cm i vänstersidan
och Leif” Ludde” Ahlros stod sist kvar, Luddes
kast går då lite lång vänster och in mot
pinnen och matchen var avgjord. Det var min
upplevelse, medan Håkan upplevde kastet som
var väldigt mycket längre innan Luddes varpa
gick tillbaka och la sig närmare . Och sen har
vi GTs reporter Rune Jacobsson som skrev
”Ludde” gick lugnt fram, siktade omsorgsfullt
och kastade – och tog sticket! Han gjorde det så
behärskat som han aldrig gjort annat i sitt liv än
att avgöra varpafinaler vid 11-11.
I finalen mot IF Triangeln med kastarna
Sonny Galmar, Mats Pettersson och Gustaf
Backman blev det är en ren uppvisning för
Hablingbotrion som segrade med 12-4,12-7.
Och vid 21-tiden var 1981 års JSM över.
/Ola Nilsson

Tillverkning av
stenvarpor – utredning
Undertecknad fick vid höstmötet 2020 i uppdrag att under 2021
hämta in synpunkter från stenvarpakastarna hur de ser på reglerna
för tillverkning av varpastenar då det inkommit otaliga synpunkter
vad som anses vara fel eller rätt. En synpunkt är att färdighet och
tid att hitta och tillverka varpor upplevs som betydligt viktigare än
färdighet att kasta stenvarpa.
Att ha bra stenvarpor är helt avgörande för
att ligga i topp inom stenvarpan. Det lönar
sig mer att tillverka varpor än att träna
(dvs stenvarpa är idag huvudsakligen en
materialsport om man vill nå resultat). En
annan synpunkt är att det är väldigt svårt att
kontrollera om stenvarporna har naturliga
eller tillverkade tag med eller utan maskinella
hjälpmedel. En ytterligare synpunkt är att
det saknas intresse hos tävlings-arrangörer
att göra kontroller av varpor (inget känt fall
har inkommit till utredningen att en sådan
kontroll har gjorts och att någon varpa
blivit diskvalificerad). Sedan har det också
framkommit att det blivit svårare och svårare
att hitta ämnen (stenhögarna är urplockade),
t.ex. har det framkommit att man allt oftare
får knacka ned större stenar/stenblock – låter
lite sjukt men det är säkert sant att man nu
måste lägga otaliga timmar och dagar i anspråk
för att få fram bra varpor. Huvudfrågan är väl
egentligen om stenvarpan skall gå i fortsatt
riktning att bli en än mer materialsport. Tittar
man på andra s.k. materialsporter så har de
mycket omfattande kontroller. Det är nog
inget som är önskvärt inom stenvarpan. Det
kan ju inte heller vara önskvärt att kalla vilken
varpa som helst för ”naturliga tag”.
Rent logiskt kan man tycka att skulle vara
önskvärt att ha sådana regler för tillverkning av
stenvarpor som dels gör det enkelt att tillverka
och kontrollera samt att det blir mindre av en
materialsport och mer inriktat på färdighet att
kasta än att tillverka varpor. Men det är inget
som tydligt kommit fram under året och jag
har heller inte fått fram att det finns någon
tydlig riktning, det är alltför spretigt.
Utredningen visade sig således mycket

svårare än vad som bedömdes. En sak som inte
nämnts är att tävlingsreglerna för stenvarpa
inte är helt förankrade och accepterade
bland många kastare (reglerna är gamla och
”osynliga”, det blir ofta diskussion vad som
gäller). Men det största problemet som nämnt
är att synpunkterna som kommit fram är
väldigt skiftande och pekar ofta åt helt olika
lösningar. Det är således väldigt stor spännvid
på åsikterna. Vad som är mest svårtolkat är att
flera säger sig vilja ha kvar nuvarande regler
men pratar mest om det som inte fungerar bra
idag. Mycket svårtolkat.
Men givetvis är det precis som inom andra
områden att de som har störst framgångar
med och nytta av befintliga regler vill i princip
ha kvar nuvarande regler.
Några sammanfattande axplock i huvuddrag
som inkommit (mycket schematiskt)
1. Inga tag alls. Helt släta varpar under, inget
pekfingertag under, bara sk sidtag. Fördel;
lika sportsliga villkor för alla. Material får
underordnad betydelse. Färdighet att kast
viktigast. Lätt att kontrollera. Lätt hitta och
knacka till varpor.

ända framkommit då det var så man fick göra
historiskt. Knackade tag lär ha tagits bort när
metall fick fotfäste på 30-/40-talet. Personligen
tycker jag inte det är något bra förslag då det
främst blir för lika med metall. Vill man ha
personliga tag bör det vara mycket enklare att
gjuta metallvarpor och kasta metall.
4.
Tillåta en grund knackad skåra (inte
maskinellt) som tag samt bara tillåta naturliga
tag med motsvarande djup. Båda ca ½ cm.
Pekfinger som idag. Fördel: blir mer likvärdigt
material och därmed tävlingar. Mycket lättare
skaffa material. Man bör kunna tillåta alla
typer av stenmaterial (gatsten, spräckta stenar,
etc).
Som kan utläsas av ovan kom jag inte
med något färdigt förslag till höstmötet utan
föreslog att utredningen förlängdes 1 år och
utökas med fler personer med insikt och
skiftande åsikter om stenvarpans framtid.
Översyn av de gamla tävlingsreglerna föreslogs
också ingå i uppdraget. Så blev också styrelsens
beslut vid höstmötet.
/Bernt Augustsson
Utredare 2020 och utsedd till
ansvarig utredare 2021
Anm. Eftersom SVF av ekonomiska skäl framöver
skall ha full fokus på arbetet med att återigen bli
en fullvärdig medlem av RF (måste öka antalet
klubbar samt fler klubbar med LOK-stöd) kan
det bli fråga om att denna utredning kan komma
att omprioriteras, t ex flyttas på framtiden.

2. Som idag (i princip). Men så gott som
alla som föreslår detta har egna synpunkter
på tillägg om än det ena och än det andra.
OK idag men ändå inte. Svårtolkat. Några
?-tecken; spräckta stenar, gatsten/sprängsten,
oklart knacka ned/av för tumme, kontroller är
önskvärt, m.m.
3. Tillåta helt knackade tag, d.v.s. tag som
metall (utan undantag men utan maskinell
utrustning). Inte många som vill men har
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SM I VARPA OCH
HÄSTSKOKASTNING
4 – 5 SEPTEMBER 2021
Äntligen blev det av att idrottssverige öppnade för att kunna ha
större arrangemang efter den långa nedstängning som har följt
i pandemis spår. Tävlingarna som har varit osäkra en längre tid
har kunnat genomföras.
Planeringen började redan ett år tidigare med träff med Svenska
Varpförbundet, kontakt och bokning av boende och spelplats.
Allt gick inte enligt planen, men det blev bra till slut.
Årets kastplats var i Skokloster - en halvö i Mälaren där man kan
komma via sjövägen från Uppsala och Stockholm, känd för sitt
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vitmålade slott där krigsherren Carl Gustaf Wrangel byggt och
förvarat alla sina krigsskatter från 30-åriga kriget.
På lördagen invigdes de två tävlingsdagarna av ordförande Lars
Henriksen med tal och tävlingsinformation, samt den traditionella
brytningen av en sticka och nationell sång.Dagen startade bra
med soligt väder och tävlingarna rullade på. Vi hade tävlingar för
2-manna och centermeterkast för hästsko.
Damernas sista kula avbröts dock av tävlingsledningen då det
började bli sent och mörkt. Den kastades klar söndag morgon
innan par-tävlingen startade.

På lördagskvällen var det en kamratmiddag för alla som önskade
på Skoklosters Värdshus och ungdomarna hade grillkväll i
Slottsparken.
Söndagens tävlingar var par-varpa och Sverigeserien för hästskokastarna. Det var även en extra tävling i varpa för de som inte var
anmälda till SM varpan på söndagen.
Jag får passa på att gratulera alla svenska mästare!
Som ny arrangör men med arrangemangserfarenhet från
andra sporter löser man mycket logistik och uppsättning av
tävlingsområde. Inköp och allt runt omkring liknar alla de andra
idrotterna som vi arrangerat, men att komma in i en ny sport med
lottningar, kastomgångar och planer där marken kan generera
olika typer av nedslag är inget man lär sig på en dag eller enkelt
kan fånga upp i början.
Tack för support och instruktion från Lars Henriksen, Lars
Håkansson, Jan Larsson och Dan Törnlind.
/Ylva Mellin Örsundsbro SK
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Uppföljning/utvärdering
av 18 meter för seniorer herrar metall på försök 2019-21
Detta har varit ett särskilt uppdrag till tävlingsgruppen från styrelsen. Eftersom tävlingsverksamheten var begränsad p.g.a. pandemin
under 2020 förlängdes försöket 1 år, d.v.s. till
och med 2021. Tävlingsgruppen fick därför
i uppdrag vid höstmötet 2020 att till 2021
års höstmöte presentera en utvärdering av

försöksverksamheten då den pågått i 3 år.
Visserligen blev tävlingarna även begränsade
2021, bl a inställdes Stångaspelen och SM i
Ronneby, men efter 3 års försök måste man
anse att tiden vara mogen för en utvärdering och
ett beslut om 18 meter skall permanentas för
seniorer herrar metall eller en återgång till 20 m.

Svar på remiss 8/9 angående 18 eller 20 meter
för herrar seniorer metall
Datum
08-sep
08-sep
08-sep
08-sep
10-sep
13-sep
15-sep
16-sep
16-sep
22-sep
24-sep
24-sep
26-sep
26-sep
28-okt

Klubb
Västerås
Mulde
Landskrona
Bara
Tofta
Väskinde
Sanda
IF Varpa
Hablingbo
Björken
Stockholm
Garda
Eksta
Västergarn
Östergarn

Svarande
18 m 20 m
Anders Andersson
X
Jan Larsson
X
Tim Andersson
X
Johanna Magnusson X
Daniel Norrby
X (1 pers)
Roger Wessberg
X
Tomas Holmqvist
X
Lars-Åke Olsson
X
Per Olofsson
X
Kerstin Simu
X
Anders Jona
X (1 pers)
Alf Nilsson
X (1 pers)
Yngve Lindvall
X
Klubbmail, ej namn
X
Berne Appelqvist
X

Kommentarer
Bra kastavsttånd
Permanet 18 m
Helt eniga inom klubben
Alla utom 1 pers för 18 m
Alla eniga
Omröstning
Alla eniga
Bestämd uppfattning 18 m
Enkät eniga
2 pers 18 m, 1 pers 20 m.
1 pers 20 m. Övriga 18m.
Permanet 18 m
Positiva till 18 m
Aktiva herrseniorer. Eniga

Anm. En första analys avseende år 1 (2019)
presenterades för styrelsen vid höstmötet 2019
vilket då visade en liten positiv trend om man
tolkade antalet licenser.
Faktaunderlag och analys
Arbetet påbörjades med ett antal intervjuer
men det visade sig inte vara något helt säker
metod.
Därför skickades det ut en förfrågan den
8/9 på remiss till samtliga klubbar enligt
SVF maillista, för att få ett bredare och ett
mer tillförlitligt faktaunderlag. I princip har
alla aktiva klubbar inom metall svarat. Några
har svarat med mycket bra argument för att
permanenta 18 meter, framför allt Tofta och
Björken.
Det blev således lätt att föreslå ett beslut med
ovan svar från klubbarna.
Med detta underlag som grund kunde
sedan styrelsen fatta beslutet vid höstmötet
att permanenta 18 meter för herrar seniorer
metall.
/Bernt Augustsson
Ansvarig för Tävlingsgruppen för Metall-,
Sten- och Gummivarpa

Svenska Varpaförbundets höstkonferans
Hela styrelsen samlades en helg i november
för att ha styrelsemöte tillsammans fysiskt för
första gången på länge. Dessvärre så blev det
antal återbud men de flesta kunde då vara med
digitalt i stället. Vi pratade om året som har
varit och allt som skulle göras framåt. Styrelsen
beslutade bland annat om att SM par och
2-manna arrangeras i Klintehamn på Gotland
den 3-4 september 2022. Arrangör är Svenska
Varpaförbundet tillsammans med Klintehamns
IK. Inbjudan kommer i Nabben Nr 2-2022.
Det viktiga arbetet med att vi blir fler
föreningar och fler föreningar som söker
LOK-stöd i Svenska Varpaförbundet har
hög prioritet. Om vi skall bli fullvärdiga
medlemmar i Riksidrottsförbundet så måste
vi ha fler föreningar, vi tappar många hundra
tusen i bidrag när vi inte är 50 föreningar.
(just nu 49 föreningar, och 10-12 Lok-stöds
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föreningar) Kriterierna är att vi måste vara
minst 50 föreningar och minst 15 LOK-stöds
föreningar.
Styrelsen beslutade även att 18 meter för
herrar seniorer skall permanentas.
Det beslutade även om att en enkät skall

skickas till alla föreningar om vad de har för
utbildningsbehov. Fler andra beslut finns på
annan sida i tidningen.
Vi söker ännu arrangörer av SM kommande
år. Ansök och skicka in till Svenska Varpaförbundet.

Kenneth ”Nuffen” Nilsson

DM-guld i centimeter
28 Juni 1980

8 Juni 2021

41 år mellan gulden men endast 2
centimeter skillnad mellan resultaten.
1980 - Den svåra blåsten ställde till det för
varpakastarna i Gothem och det var ingen som
trodde på toppresultat. Efter första omgången
ledde A-kastaren Torsten Hansson, Bara IF, på
288 cm. I andra omgången kommer B-kastaren
Kenneth, 25-årige stenkastaren från Hablingbo,
och slår sitt personliga rekord med hälften från
cirka fyra och en halv meter till 225 centimeter
och blir DM-mästare.
2021 - Det var perfekta förhållanden i Lärkparken i Roma. Efter 14 955 dagar är Kenneth
åter DM-mästare på resultatet 227 centimeter.
Kenneth ”Nuffen” Nilsson har bevisat att en
”Habling gir si aldri”.
/Ola Nilsson

Regeländringsförslag
från Roma IF Varpa angående seedning till SM
Ett regeländringsförslag angående seedning
hade inkommit från Roma IF som förslog
att SVF tar fram ett regelverk för seedning
av tävlingar (främst SM-tävlingar). Seedning
kan ibland se olika ut beroende på person som
utför uppdraget. Önskemål om mall för hur
det ska utföras.
VU gav vid möte 2021-10-07 tävlingsgruppen i uppdrag att se över ett eventuellt
förslag och presentera detta vid höstkonferensen.
Tävlingsgruppens analys och
övervägande
Tävlingsgruppen bedömde att främst var
seedningen vid SM i Skokloster som fick
Roma IF att lämna förslaget. Tävlingsgruppens
konstaterade först att lottning och seedning
vid nämna SM huvudsakligen gjordes efter
senast bedömda kompetens/-meriter hos lag/
kastare och inte efter några direkta regler.
Tittar man sedan på resultatet kan man enkelt
notera att seedningen för oldboys blev 100 %

rätt med facit den slutgiltiga resultatlistan. För
seniorer herrar var nog inte topp-seedningen
något fel på utan det stora felet blev en stor
slagsida på de båda sidorna där Östergarn fick
en betydligt enklare väg till finalen. Vad gäller
par finns det heller inget som tyder på problem
p.g.a. förekommen seedning. Damer seniorer
hade ingen seedning p.g.a. gruppkastning.
Där var det i stället problem med försenad
tävling (Anm. Förslag på regeländring blev
bl.a. därför antaget med möjlighet att kunna
välja en kula i stället för 2 vid gruppkastning
beroende på bedömning av tidsperspektiv för
tävlingen samt om finalkastning genomförs
vid gruppkastning).
Tävlingsgruppen höll med Roma IF om
att det kan behövas några principer för
seedning men att ett större problem är att det
krävs mycket smartare och mer genomtänkt
lottning. Dels för att förkorta tävlingarna
och dels för att det skall bli mer likvärdiga
”tävlingshalvor” när steglottning och seedning
utformas.

Roma IF förslag i sin skrivning att klubbar
skall kunna påverka seedningen genom att
ange egna klassningar av sina lag. Detta
förkastades då det i så fall skulle bli risk för
oönskade konsekvenser med att en klubb får
ökade möjlighet att få fler lag att gå vidare från
kval och sedan gå vidare i nästa omgång.
Tävlingsgruppens förslag
för seedning vid SM
Förslag tillägg regeländring (under Svenska
Mästerskap)
22 Vid steglottning görs seedning av lag/
kastare för att dels undvika att bästa lag/
kastare möts för tidigt i tävlingen och dels
för att utse vilka lag/kastare som behöver
kvala. Seedningen skall utgå ifrån resultat
från SM året innan om lagsammansättningen
är lika. Ingen hänsyn skall tas om klubbarna
i sin anmälan eller på annat sätt vill påverka
seedningen. Förslaget antogs sedan av styrelsen.
/Bernt Augustsson
Ansvarig för tävlingsgruppen 2021
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Posttidning B
Returadress:
Svenska Varpaförbundet
Box 1030
621 21 Visby

®

SPORTLOTTERIET
STÖDER VARPAFÖRBUNDET

10 MILJONER
I VINSTER!
VINN &
SPARA

SVERIGES STÖRSTA RABATTHÄFTE
I MOBILEN INGÅR
DEN SVENSKA IDROTTENS LOTTERI
www.sportlotteriet.se
Sportlotteriet är den svenska idrottens lotteri och anordnas av den ideella organisationen Sportalliansen, en förening vars
medlemmar är svenska idrottsförbund och idrottsföreningar. Vi är det lotteri i Sverige som ger mest till idrotten i förhållande
till omsättning och har sedan starten 1997 genererat över en kvarts miljard kronor till finansieringen av svensk idrott.

