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LEDAREN

INNEHÅLL NYKOMLINGAR
I DETTA NUMMER

Lars Henriksen

Ledaren ........................................2
Nykomlingar i Mulde tävlingar.......3
Oj, är det redan 2017! Och nytt nummer
av Nabben!
Det är fortsatt frost på marken, och
minusgrader från och till. Termometerns
siffror påminner mig om att inte glömma
handskarna och mössan på hatthyllan. Jag
samlar kraft för att uthärda vinterns sista
suckar och finner tröst i att snart är våren här.
Till vår stora lycka kommer det förmodligen
att grönska vad det lider, och varpaplanen
kommer att ligga saftigt grön och vänta på
oss. Snälla våren vi behöver dig snart, glöm
inte bort oss.
Följer med stort intresse två projekt som vi
inom förbundet satsar på under 2017. Det är
Rusta Klubben ett projekt vi startade under
2015 och som kommer att pågå under tre
år. Vårt syfte med projektet är att kartlägga
våra varpaklubbar och därigenom få reda
på vad klubbarna behöver för hjälp i sin
verksamhet. Och vi vill från förbundets sida
hjälpa till och stötta utifrån era önskemål.
Huvudmålet för projektet är att få klubbarna
att satsa på rekrytering och därigenom få
fler utövare till varpasporten. Kom igen,
ta kontakt med vår varpakonsulent Göran
Fransson som håller i projektet. Det andra
projektet som av styrelsen fått i uppdrag att
starta är Damprojektet med syfte att på sikt
locka tillbaka kvinnliga kastare som tidigare
haft licens inom varpasporten, men som av
olika anledningar inte utövar varpasporten
idag. Vi vill göra ett försök att få tillbaka
våra damer som aktiva eller som framtida
ledare. En andra träff för projektet är bokat
på Bosön den 22-23 april 2017. Missa inte
detta! Kontakta även här varpakonsulent
Göran Fransson.
Diskussionen om barn och ungdomar
som slutar med idrott fortsätter. En ökad
kravbild anförs som förklaring inom flera
områden där barn och ungdomar mår dåligt
i dag – skola, sociala medier och nu även
idrotten. Varför förefaller barn vara sämre
utrustade och mindre toleranta än tidigare
generationer. Tanken på att små barn och
ungdomar hoppar av idrotten för att de plågas
av krav, förväntningar och prestationsångest
är svårt att smälta. Det är viktigt att sätta
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barnets välmående och utveckling i centrum,
och framförallt ha en långsiktig plan för
sitt ledarskap. Det enda sättet att mäta
framgångar när det gäller ungdomsidrott
är att mäta två, och endast två, saker. Det
är hur många är med? Och hur länge de är
med? Allt annat är underordnat. Trygga
barn tål idrotten! Där föräldrar bryr sig och
ställer upp för sina barn som får ta ansvar för
sina aktiviteter i tidig ålder. Som förälder
skall man älska, prioritera, uppmuntra och
framför allt vara närvarande och delaktig i
de egna barnen. Trygga, bekräftade barn är
väl rustade för att hantera krav, vinster och
förluster inom all idrott.
Goda handlingar startas av eldsjälar,
initiativtagare och modiga ledare. Det startar
nästan alltid underifrån. Det startar med dig,
mig och med oss allesammans.
Händer det något du gillar eller retar dig på
inom varpasporten. Reagera gärna med en
artikel i Nabben!
Lars Henriksen//Förbundsordförande
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I MULDE TÄVLINGAR

Sedan några år tillbaka har Mulde VK försökt
att få med sig tjänstemän från Gotlands
Idrottsförbund till Mulde World Cup. Lagom
till 15 års jubiléet lyckades de synka sina
kalendrar och därigenom fanns det ett lag
som var intakt utan att delta i lottningen av
lag. Laget bestod av förre idrottschefen på
Gotlands Idrottsförbund Patrik Oscarsson,
numera arbetande på RF i Stockholm, Bo
Ronsten som idag är idrottschef på GI och
Bo Johansson som är ekonomi ansvarig på
GI och även har hand om ekonomin för vissa
föreningar på Gotland. Av dessa tre så är det
bara Bo Johansson som kastad varpa tidigare
på aktiv basis, Oscarsson och Ronsten har
prövat på tidigare men inte varit aktiva. De
har tidigare varit i ridhuset som åskådare men
aldrig som deltagare.
Janne Larsson har ”tjatat” på dem att vara
med men det har alltid varit någon som inte
kunnat och Jannes tanke med GI laget har

hela tiden varit just dessa tre personer som
kastare.
Hur gick det då, jo de hade som mål att
vinna en av matcherna de skulle kasta och
så blev det också. Sammanfattnings vis så
tyckte de att det var en trevlig upplevelse i
ridhuset om än lite kallt men verkligen roligt
att tillbringa en dag som varpakaster med
allt vad det innebär. Enligt dem själva så var
kropparna på dem förvånansvärt fräscha dagen
efter men Patrik hade oturen att dra på sig en
riktigt manlig förkylning som han fick dras
med i en vecka, så vi förstår hur han hade det
och hoppas att det inte innebär att dem kan
komma tillbaka vid ett senare tillfälle.
Göran Fransson
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Lars Henriksen
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GÖR DIN RÖST HÖRD!
Redaktionen tar gärna emot artiklar,
klubbmeddelanden, annonser, brev
från läsarna och synpunkter på
tidningens innehåll men förbehåller sig
rätten att korta ned bidrag. Observera
att innehållet i signerade artiklar är
författarens åsikter och behöver inte
vara Svenska Varpaförbundets
eller redaktionens åsikter.

Foto: Anita Gandå, Gotlands Idrottsförbund

Foto på framsidan:
Huvudbild: Eva Österlin. Ridhus: Jan Larsson
Foto på Janne & Jan-Inge: Anna Eriksson, Fotogotland
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HENRIKSEN FRÅGAR!
- BERNE APPELQVIST, HABLINGBO IK

?

1. Vilken historisk tid skulle du vilja uppleva?

Inget på juniorsidan, började satsa på varpa först som 30-åring.
Som senior, runt 20 SM-tecken.

Upplysningstiden hade på många
sätt varit intressant, upptäckterna
tidsepok.

12. Vilken är din största framgång på varpaplanen?

2. Om du vore stadsminister för en dag, vad skulle
du göra då?

Det måste ju vara alla vinster med Ola och Olof, två fantastiska
lagkamrater. Sedan har jag ju vunnit en del med Roger Wickman också.
Men allra mest framgång har jag nog haft i stenvarpan genom åren.

13. År du en tävlingsmänniska?

Genomföra en politisk vilja att satsa
på en levande landsbygd. Just nu är det en otroligt tråkig utveckling i
glesbygdsområdena, inte minst på Gotland.

Jo, lite för mycket ibland (ler).

3. Vad är du riktigt bra på? Förutom att kasta varpa
förstås?

Ola Nilsson och Ulrika Petterson.

Sportquiz, wordfeud och liknande oviktiga saker. Historia är jag rätt
vass på också.

15. Jobbar du mycket med rekrytering av ungdomar
till varpasporten?

4. Vilken är din käraste ägodel?

Försöker få ungdomar att kasta varpa i skolan. Har ju lärt många
skolbarn att kasta varpa genom åren.

Får väl bli favoritvarpan.

5. Vad skulle du göra om du fick vara osynlig för
en dag?
Oj, ingen aning. Skulle ju definitivt gå att komma över en massa pengar,
men det är ju olagligt (ler).

6. Hinner du med några fritidsintressen? Och i så
fall vad?

14. Vem anser du vara dagens bästa varpakastare,
dam respektive herre?

16. Vem anser du vara Sveriges/Världens bästa varpakastare, dam respektive herre genom alla tider?

•

Styrelseledamöter på 1 år kvar. Lars Håkansson, Jan
Larsson och Eva Olofsson.

•

Ledamöter på 2år. Omval Ann-Sofie Österby, Barbro
Wettersten och Sara Broberg.

•

Styrelsesuppleant på 2år Nyval på Mikael Nilsson FGI

•

Styrelsesuppleant fyllnadsval på 1 år Katharina
Söderström.

•

Två revisorer på 1 år Omval på Leif Lüsch, Bernt
Augustsson.

•

Revisorssuppleant på 1 år Omval Johan Lindberg.

Under SM-helgen kommer det finnas kiosk och försäljning av
lunch, gratis lunch erbjuds till alla ungdom- och juniorkastare.

Varmt välkomna!

Matt Damon.

18. Du vinner 10 miljoner, vad gör du?

”Din tid kommer” med Håkan Hellström.

Skulle bjuda in mina favoritförfattare.

10. Vilket är ditt roligaste varpaminne?

Förbundsordförande omval på 1 år Lars Henriksen.

Sanda IF

19. Vad skulle soundtracket vara?

Jag förlorade visserligen i kvartsfinalen mot Roland Nilsson på SM-et i
Eksta. Hade en kort svacka där. Så kastade han väldigt bra också. Annars
stämde det otroligt bra den dagen.

Tävlingen äger rum på Sanda idrottsplats bakom Sanda
skola. Det känns roligt att vi fick förtroendet och siktar på
att arrangera ett väl anordnat SM i samarbete med Svenska
Varpaförbundet. I augusti började vi med att se över vår lilla
varpaplan och har hittills haft regelbundna arbetsdagar för
att rusta upp idrottsplatsen samt träningsplan och parkering.
Vi har fått positiva reaktioner i socknen och det finns många
som vill hjälpa till på ett eller annat sätt.

•

17. Vem skulle spela huvudrollen i filmen om ditt liv?

7. Vilken känd person skulle du vilja käka middag
med?

9. Vilken var din bästa tävling under säsongen 2016?

Vi Sanda IF har nu kommit en bit på väg med förberedelserna
inför klubbens första SM-arrangemang!

VALBEREDNINGS FÖRSLAG TILL
ÅRSMÖTET DEN 25/3 SVENSKA
VARPAFÖRBUNDET.

Classe Hederstedt och Britt-Marie Björklund.

Bygger mitt eget hus vid havet.

Har ju problem med diskbråck, men i fjol var det ovanligt lugnt på den
fronten. Får tro att vinterträningen var nyttig.

FÖRHANDSINFORMATION VARPASM I 2-MANNA & PAR 26–27/8-17

Vi ser fram emot en lyckad varpahelg i Sanda!

Snickrar, läser böcker, ser på sport och tränar styrka och kondition.

8. Du hade en fantastisk bra varpasäsong 2016.
Vad beror det på?

NOTISER & UPPLYSNINGAR MM.

Tack Berne! Hoppas du får en bra varpasäsong 2017T
Tack!
Lars Henriksen/Förbundsordförande

SPORTLOTTERIET
Sedan slutet av 2016 har vi blivit en av Sportlotteriets
förmånstagare vilket innebär att vi kommer att få ta del
av lotteriets eventuella överskott. Förbundet har inga
skyldigheter gentemot lotteriet, men det kan även generera
intäkter till Er som förening. Vill Er förening starta och sälja
deras lotter och samtidigt tjäna lite pengar så får ni kontakta
lotteriet. Man kan få egna lotter med sin egen logga på
lotten, så tveka inte utan ta kontakt med dem. Information
om lotteriet och uppgifter om hur man kontaktar dem finns
på deras annons i på annan plats i tidningen.
Göran Fransson

Visste du att:
Vet du att Sverige i januari månad 2017 passerade
10 miljoner invånare men var den personen befann
sig går dock inte att veta. Kan det vara i Göteborg
eller på Gotland?
Den historiska dagen infann sig den 20 januari. Det var
den dagen Sverige passerade 10 miljoner. Sedan dess
har det fötts några till. Och kommit flera nyanlända. I
många år nämligen 268 har den svenska myndigheten
räknat antalet bosatta i landet. Insamlandet av statistik
kring befolkningen sköts av Statistiska Centralbyrån.
Här har vi ett så stort underlag så det räcker till alla våra
varpaklubbar att ”ragga” ledare och nya varpakastare till
vår verksamhet oavsett var vi håller till i vårt avlånga land.

Måste nog bli första SM-guldet i Surahammar.
Lars Henriksen

11. Hur många SM guld har du som junior och
Senior?
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FIN UTMÄRKELSE
TILL JANNE OCH JAN-INGE FRÅN MULDE
Årligen hålls det en idrottsgala på Gotland där man delar ut en rad olika
priser till välförtjänta personer som har gjort något extra bra under året
i en rad olika kategorier. Allt från bäst förening till bästa arrangemang
får priser under galan. Totalt delas det ut 14 olika priser med olika
prisutdelare som kan vara kända idrottare eller olika lokal personer eller
sponsorer till de olika priserna. Värdar för årets gala var Özz Nüjen och
Anna Jakobsson, Özz en rikskändis från humorvärlden och även som
programledare samt Anna som har varit innebandyspelare med stora
framgångar, bland annat två VM-guld på meritlistan.
2016 var Mulde VK nominerade som årets idrottsförening men fick
då inte det priset. I år hade ingen från föreningen tänkt att gå på galan
eftersom de inte var nominerade, vilket ställde till det för arrangören.
Årets idrottspersonlighet delas ut av Radio Gotland och tidigare har
man lurat den som skall få priset i en direktsändning men sedan några
år tillbaka så delas priset ut under galan och pristagaren vet naturligtvis
inget om det. Eftersom Janne Larsson och Jan-Inge Ahlgren inte skull
gå så fick man hitta på en liten historia för att få det dem. Man lurade
Janne till att vara prisutdelare till Jan-Inge och tvärtom, i bluffen fick
även Lars Henriksen var en bricka i spelet då man lurade dem till att han
skulle vara med på länk från Göteborg, något som nog inte Lasse själv
visste om. När det väl var dags för utdelandet av årets idrottspersonlighet
på Gotland 2016 så var de bägge på scenen och trodde att den andra
skulle få priset.

Jakob intervjuade dem på scenen och fråga bägge vem som skulle
få priset och efter det avslöjade han att bägge hade delvis rätt men att
priset till faller bägge två. Här är den officiella motiveringen som Radio
Gotlands sport ansvariga, Sivert Nordström läste upp.
”Årets idrottspersonlighet 2016 är inte en, utan två personligheter
som inte kan separeras. Jan Larsson och Jan-Inge Ahlgren har genom
sitt engagemang, vilja och sin outtröttliga optimism sett till att
varpasportens flaggskepp, svenska mästerskapen, kunnat fortsätta frodas
och på sikt stärkas. Under 2017 arrangerar de mästerskapen igen. De
har innan arrangerat SM 2011, 2014, 2016, 2017. Utan ”Jannarna”
och Mulde varpaklubb skulle den gotländska nationalsporten garanterat
vara betydligt fattigare på såväl kvalitet som kvantitet, och de gör allt
med glimten i ögat och glatt humör.”
Alla inom varpakretsen instämmer nog i valet av pristagare och vet
vad de gör för varpan, och vilket driv de har i det de gör samt vilka
många nya idéer de hela tiden kommer på och även genomför. Vad
hade varpa varit i dag om det hade funnits två av dem i varje förening,
ett svar vi aldrig kommer att få, men vara tacksamma för att de finns två
Mulde VK. Fortsätt med Eran kreativitet och ibland galna idéer som ni
har gjort sedan Ni startade föreningen så får övriga i varpakretsen se vad
som händer.
Tidigare pristagare av denna fina utmärkelse med varpaanknytning
är Bengt ”Bamse” Pettersson Garda IK, som fick priset 1989 och då var
priset från Gotlands Idrottsförbund men sedan 2000 är det P4 Gotland
och Gotlands Idrottsförbund som tillsammans utser pristagaren. 2008
fick allas våran Owe Järlö priset i samband med den första idrottsgalan
på Gotland. Sällan har väl en pristagare blivit så lurad som Owe blev,
han satt själv i juryn och man hade utsett en annan men Owe blev det
årets val och eftersom det var den första galan så hade radion och GI sett
en möjlighet att total lura han, och det gjorde dem. 2010 fick Charlotte
Eliasson priset för sina insatser som ordförande i Stånga IF.
På denna gala delas det även ut förtjänsttecken i silver och guld och
i år fick Sven Gillerfors, Banda VK samt en trio från Hablingbo IK
silvernålen. Hablingarna som fick utmärkelsen är Maria och Kristina
Mattsson samt Ola Nilsson.
Göran Fransson

Vill du bidra med energi
till gotländsk idrott?
Som kund hos oss gör du det!
www.gotlandsenergi.se

Vi har sett över våra priser på bilförsäkring
och i de allra flesta fall är vi billigare än våra
konkurrenter. Vår försäkring gäller dessutom för betydligt fler situationer än vad
andra kan erbjuda. Eller vad sägs om hjälp
om du råkat tanka bensin istället för diesel?
Så testa oss, räkna på vad vår bilförsäkring
kostar dig. Det gör du enkelt på dina.se.
Vill du ha hjälp eller veta mer, tveka inte att
höra av dig!

Foto: Anna Eriksson, Fotogotland

Janne Larsson hade börjat ana ”ugglor i mossen” och det skulle
visa sig att han hade rätt, när prisutdelaren och tillika Radio Gotlands
kanalchef Jakob Wesley avslöjade vem som skulle få årets pris så var det
första gången någonsin som två personer fick priset. Ett beslut som är
helt korrekt då Mulde VK är Jan-Inge Ahlgren och Janne Larsson i ett
team och inte var för sig (det finns några till i föreningen som också gör
ett stort arbete, men Muldes VK är synonymt med dessa två).
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0498-20 34 30 • Skarphällsgatan 1, Visby

Välkommen till Gotland - Idrottens Ö

SM I VARPA
USM/SM/FM

19-23 JULI 2017

Mulde VK i samarbete med Svenska
Varpaförbundet inbjuder till
mästerskapstävlingar i varpa.
Program

Ons 19/7
Kl 15.00. invigning
Talare: Svenska Varpaförbundets ordförande Lars Henriken,
Mulde Varpa Klubbs ordförande Jan-Inge Ahlgren och Distriksidrottschef Gotlands Idrottsförbund & SISU Bo Ronsten,
Nationalsång framförs av Emmalill Ljunberg, Utlämning av
nummerlappar.
Tors 20/7
Kl 08.30. Lagkula för damer, herrar, oldboys
t.o.m semifinal
Fre 21/7

Lör 22/7

Sön 23/7
Websänds

Datum & Plats: 19-23 juli 2017, Tomsarve Eksta
Startavgift: 150 kr/diciplin. (50kr/deltagare i administration) Ungdom endast 75 kr /diciplin.

Anmälan: Anmälan senast 17 juni 2017 till Janne Larsson, Epost: centrumnolla@hotmail.com
Bankgiro 334-5949
Information: Ordförande Jan-Inge Ahlgren
Kl 08.30. Centimeter samtliga klasser.
tfn 073-6667599 Epost: varpanolle@outlook.com
Kl 13.00. Oldboys final. Kl 14.00 Herrar
Kl 15.00. Damer (direktsändning i radion) Janne Larsson tfn 070-4376170
Epost centrumnolla@hotmail.com
Kl 13.00 Lagkula Ungdomar startar
Bokning av resa & logi: Kontakta Idrottsresor på
Kl 08.30. Individuell kula till och med semi- telefon: 0771-223350 eller via
final, match om 3-4 pris kastas. Juniorer och Epost: idrottsresor@destinationgotland.se specialpriser
både för deltagare och medföljande.
ungdomar, oldgirls, oldboys B-SM herrar
Ta med familj & vänner: Alla som deltar i arrangemang
kastar final.
inom Idrottens Ö reser till våra förmånliga idrottspriser.
Tar du med familjen eller vännerna erbjuder vi även de
Kl 08.30. Herrfinal senior
samma fina förmån. Mer information om våra fartyg,
Kl 10.30. Lagkula final ungdomar
turlista mm finner du på vår hemsida
Kl 12.30. Damfinal senior
www.destinationgotland.se

Prisutdelning och avslutning efter avslutad finalkastning.
Med reservation för tidsförskjutning, tävlingsledningen
förbehåller sig rätten till ändringar.
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Tävlingsplatsen är belägen vid Tomsarve i Eksta. Det
finns ett flertal boenden i närheten såsom Fröjel Resort,
Djupvik Hotel, samt Sandhamns Camping. 10 km norr
om Eksta ligger Klintehamn och där finns boende på
Varfsholm och Snäckan.

Varmt välkomna hälsar Mulde Varpa Klubb

Idrottens Ö är ett samarbete mellan Destination
Gotland och Idrottsförbundet på Gotland, i syfte
att främja och utveckla idrotten och turismen på
ön.

VÄLKOMMEN TILL BOSÖN
22-23 APRIL
SVENSKA VARPAFÖRBUNDETS TJEJER ANDRA TRÄFFEN
Nu är det äntligen dags för den andra träffen för ”Varpans tjejer” denna gång kommer vi att
spendera helgen på Bosön som är idrottens utvecklingscentrum. Vi startar med lunch på
lördagen den 22 april och avslutar efter lunch på söndagen för hemfärd.

Bakgrund:
Efter förra årets konferens med fokus på att damlicenserna sjunker inom vårat förbund och
ett öppet forum där vi hade högt till tak och samtalade om ”varför tjejer slutar idrotta” kommer
här en återträff där vi går vidare i diskussionerna med hjälp av en SISU anställd processar vi
tillsammans om framtiden. Hur ska vi gå vidare från förra gången?
Vi kommer även att lyssna till Danijella Rundqvist vinnare av mästarnas mästare och känd
hockey profil. Som kommer att prata om sitt idrottsliv, målsättningar, passion, elitsatsande och
mycket mera. Vi kommer även att få pröva på yoga tillsammans med Sofia Karlsson.

Det praktiska:
Vi står för resor, hotell, mat och många spännande möten! Det enda du behöver göra är att
anmäla dig och ta med dig badkläder, bekväma kläder att utöva yoga i samt ett glatt humör.
Men kom ihåg att det endast finns 40 platser, så det är först till kvarn men dock har de som
deltog på förra konferensen förtur.
Vill du komma och träffa gamla kompisar och ha roligt? Anmäl dig till Göran på kansliet per
mail varpa@varpa.rf.se senast den 12 mars vill vi ha din anmälan. Kom ihåg att skriva med
mailadress och mobilnummer.
Hoppas att vi ses på Bosön.
/Svenska Varpaförbundet gm Eva Olofsson, Sara Broberg, Barbro Wettersten, Fia Österby
och Katharina Söderström.
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VARPALÄGER
2017
Sanda IF och Gotlands Varpaförbund
inbjuder ungdomar i åldern 7-15 år till varpläger.
Lägret arrangeras vid Sanda Bygdegård och Idrottsplats.

Vi samlas vid bygdegården fredagen den 12 maj kl. 18.00 för inkvartering.
Under kvällen äter vi mat och lär känna varandra.
(Det går även bra att delta i lägret om man vill sova hemma).
Lördag: Varpa och aktiviteter.
Söndag: Varpa och avslutning, hemresa ca 14.00

LRFs vision:

Vi får landet att växa.
De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt,
lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.
LRF har ca 3 500 medlemmar i 40 lokalavdelningar på Gotland
och arbetar för medlemmarnas bästa på alla nivåer: lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt.
LRF är proffs på politisk påverkan och företagande och har expertkunskaper
inom exempelvis vattenfrågor, CAP och äganderätt.

mäklarhuset

smocknollan bland mäklare!
Viktigt att ta med är följande: Liggunderlag/madrass, sovsäck eller täcke,
örngott, lakan, kudde, handduk, träningskläder och ombyteskläder efter väder.
Varpautrustning och ordentliga skor. (Varpor finns att låna om det skulle behövas).
Anmälan senast den 30/4, ange om ni har några allergier samt tröjstorlek!
Ulrica Pettersson, 0763-968471, ulrica76@telia.com
Sofie Nilsson, 070-4922886, sofienilsson@telia.com

Det är inte miljövänligt att lägga ner lantbruket i Sverige för att istället
importera mat från länder som använder växtskyddsmedel som är förbjudna här.
På Gotland har vi under senaste åren fokuserat och jobbat med:
- Intrång kopplade till VSO (Vattenskyddsområden), skogliga avsättningar
och strandskyddet
- Mötesplatser och information till medlemmarna
- Opinionsbildning via insändarsidor, Skolkontakt och Öppen gård
- Att representera LRFs ståndpunkter i de forum vi kan och får delta

Var med och påverka, bli medlem!

Vi välkomnar alla till en helg full med varpakastning och massor av andra roliga och lärorika aktiviteter!
Så ta med dig ditt bästa humör!

vi ses på sm-veckan
för enkelhetens skull
visby: 0498-29 29 70
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AFTER WARPA
Vi har allt för att du skall lyckas med din
uteplats. Trall, reglar, skruv, tillbehör,
marksten, verktyg och mycket mera.
Välkommen till en riktig bygghandel
Mån-fre 7-18 • lör 10-14
Verkstadsgatan 4, Skarphäll
Tel 21 80 35
www.kgahlqvist.se

Välkommen in och provkör vår mest populära SUV.

NYA FORD KUGA

15,10,15
15 års jubileum med Mulde World Cup, 10 års jubileum med
Smock Nolle Open, 15 års jubileum med Klubbmixen.
Mulde World Cup en tävling med 60 kastare som vi bjuder in och för
dagen med 13 nya kastare som aldrig hade kastat i Mulde ridhus, En dag
med trivsel och glädje och mat och julgodis.
Nytt för i år var att vi bjudit in ett lag som inte brukar kasta varpa,
Bo Johansson, Patrik Oscarsson, och Bo Ronsten, vi kan kalla de
Idrottsbyråkraterna. Se artikel från Göran Fransson.
Vinnarlaget från förra året med Lars-Åke Olsson, Rune Olsson, Berne
Appelqvist fick se sig besegrade i kvartsfinalen mot Inga Lindberg,
Barbro Fohlin, Peter Göransson.
En annan debutant var Tobbe Stuhre som hade lagt ribban lågt för
dagen, han skulle ta minst ett par stick under dagen sedan var han nöjd,
han tog mera än så,, det blev i alla fall 2 siffrigt antal stick under dagen.
Tobbe hade sällskap av Anders Dyplin och Janne ”Eksta” Larsson som
även vann tävlingen i final mot Ernst Jakobsson, Ulf Stenström och
Malin Jacobsson. Tobbe blev så fast i varpan att han några dagar senare
köpte ett antal varpor på annons för att ha i vår och sommar. Nytt
för i år var att vi även hade valt att inte bjuda några äldre och i stället
bjuda in ungdomar som nappade på detta, Malin Jacobsson, Agnes
Johansson, Hannes Sjölander, Leo Karlsson, Viktor Söderström, Oliver
Söderström., Jakob Kysinger, och den sistnämnda Kysinger så var även
pappa Jonas med och kastade fast han hade bröllopsdag.
Sammanfattning av Mulde World Cup, en jädrans trevlig tävling,, en
tävling som folk förväntar sig att få inbjudan till.

gruppen så var det lillebror Rune Olsson & Per Lindberg som gick bra,
dock förlorade de en match mot undertecknad & Anders Johansson,
men vann gruppen ändå.
I finalen så visade Evert & Jan-Inge hur varpa skulle kastas, båda två
var mycket duktiga och siffrorna blev hela 12-2. Matchen om 3-4 pris
stod mellan Janne ”Mulde” & Anders Johansson mot Janne ”Eksta” &
Kenneth Johansson, Mulde & Anders vann med 12-11. En notis från
dagen är att Anders Dyplin som kastade med Leo Karlsson, där tog Leo
Karlsson samtliga 12:or som de vann, 3 stycken, och Leo tycker det är
kul, så pass att han har varit med alla 3 tävlingar i ridhuset denna säsong.

Vinnare Smock Nolle Open 2017, Jan-Inge Ahlgren & Evert Olsson

Klubbmixen: 44 kastare som kastar 1 kast centimeter och låter
varporna ligga kvar. De 16 närmaste varporna blir lagledare för
var sitt lag, de nästa 16 blir andreman, osv. medans vi Mulde
sorkar lottar lagen så är deltagarna i kafeterian och dricker kaffe.
12 stycken 3-manna lag & 4 stycken 2-manna lag som kastar i 4
grupper, alla mot alla i gruppen. 2-manna lagen fick +4 i handicap,
förutom Evert Olsson & Göran Lindberg som bara fick +2, eftersom
de är så duktiga, och det visade sig att det var ganska rätt. För första
gången på 15 år så vann ett 2-manna lag och med de nämnda Evert
& Göran. Vi hade även lite nytt folk med, seniorer och oldboys, och
ungdomar. Under dagen så bjuds det på varmkorv och kaffe och
semlor, frukt och läsk.

Vinnare Mulde World Cup 2016, Anders Dyplin, Tobbe Stuhre, Janne ”Eksta” Larsson

Skarphällsgatan 8 Telefon: 0498-120 910
www.lundinsbil.se
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Vi stödjer:

Smock Nolle Open, en liten och relativt snabb tävling med blandade
2-manna lag.
Här i denna tävling så är det inte så många lag, brukar vara 10-13 lag,
i år 12 lag. Och på denna tävling så måste man anmäla sig,, det är väl där
det brister.
I alla fall så blev det en tävling och med Evert Olsson & Jan-Inge
Ahlgren i en grupp så släppte de endast 15 stick på 5 kulor. I den andra

Vinnare Klubbmixen 2017. Göran Lindberg & Evert Olsson
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LÖRDAG 11/2
Gick upp i mitt tycke alldeles för tidigt för att åka till varpatävling
i Mulde ridhus. Där mötte jag 43 andra varpakastare som värmde
upp och pratade. Vi började mede ett cmkast och sen gick vi in och
drack kaffe medan Janne,Samuel och Jan-Inge numrerade varporna
efter resultat och delade in oss i lag.
Mitt lag blev Lars-Ulle Gadefors, Roma och Anders Johansson,
Fårö IF. Vi var fyra lag i gruppen och kastade en kula med
dubbelstick. Det gick inte så bra för oss men vi hade roligt och
peppade varandra.
Sen var det dags för korv, kaffe och semla i väntan på att alla
skulle kasta klart i grupperna. Det var skönt med lite värme i
cafeterian och trevligt att få en pratstund till.
Så var det dags för semifinal för vår del. Vi hade stelnat till lite men
några provkast extra fixade det. Dagen slutade med att vi kastade
om 3-4:e pris i vår grupp och gick inte heller så bra. Vi kom 4:a
men hade fått en hel del träning och haft trevligt en lördag.
För min del var det första gången jag kastade klubbmixen. Trött
men ganska nöjd med dagen åkte jag hemåt med en säck potatis.
Blandningen av unga och äldre var ett bra koncept och det finns
fantastiskt duktiga ungdomar som det gäller att ta vara på. Jag
hoppas alla kan hjälpas åt att ta hand om och rekrytera ungdomar
istället för att lägga energi på kastavstånd.
Mulde VK hade återigen genomfört ett lyckat arrangemang och
vi lämnade kvar städningen till dem.
Barbro Wettersten

ÖVER 75 IDROTTSEVENEMANG – BARA I ÅR

IDROTTENS Ö
– ETT VINNANDE
KONCEPT
Idrottens Ö är ett samarbete mellan den
gotländska idrottsrörelsen och besöksnäringen på Gotland.
Idrotten generar totalt cirka 120.000
gästnätter varje år på Gotland. Inom

konceptet Idrottens Ö arrangeras över
75 idrottsevenemang i år!
Som samarbetspartner sköter Destination
Gotland bokning av resa och boende samt
skapar förutsättningar för införsäljning
av evenemanget.
Alla som deltar i ett evenemang inom
Idrottens Ö reser till förmånliga idrottspriser. Detsamma gäller för familjen och
vännerna.
På idrottensö.se finns alla evenemang,
information om läger, tips på anläggningar
samt kontaktuppgifter och bokning.

IDROTTENS Ö är ett samarbete mellan Destination Gotland och gotlands idrottsförbund
på Gotland i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.

INBJUDER TILL FÖRBUNDSMÖTE
2017-03-25
Hotell C Stockholm
Vasaplan 4-7, vid centralen i Stockholm
Förbundsmöte, lördag 25/3 kl. 11.00
SDF-konferens, lördag 25/3 14.00–15.30

Konferens är av enklare art och slutar senast 15.30 så att ombuden kan åka hem samma dag.
När ni vet vem eller vilka som ska vara ombud, kontakta då kansliet snarast möjligt. Även övriga
åhörare kontaktar kansliet för lunchbeställning.
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Posttidning B

Returadress:
Svenska Varpaförbundet
Idrottens Hus
110 61 STOCKHOLM
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Den svenska idrottens lotteri
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.

Sportlotteriet Sverige • Tel. 0522-64 67 50
info@sportlotteriet.se • www.sportlotteriet.se

