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LEDAREN
Lars Henriksen

Alla tycker vi ofta väldigt mycket, om
det mesta. Alla, ja nästan alla har ganska
tydliga åsikter och synpunkter, när man
skrapar lite på ytan. Det ser vi väldigt
ofta i sociala medier bland annat. Det rör
allt från uttagning av landslaget i fotboll,
ishockey eller varpa om vi nu hade haft
ett landslag till integrationspolitik och
det tycks högt och lågt. Men för många
av oss är det en helt annan sak att säga,
och inte skriva, vad man tycker. Då blir
vi lite försiktiga… nej, jag vet inte… vill
inte stöta oss, blotta oss eller framstå som
kanske dumma eller inkorrekta, hemska
tanke. ”Jaså, tycker du så? Det gör inte
jag”. Vi bygger upp barriärer, söker oss
till likasinnade och får förhoppningsvis
bekräftelse. I stället för att bejaka och
öppna för oliktänkande, och möta andra.
”Vad intressant att du tycker och tänker
så, det gör inte jag”. Så länge vi inte kränker någon eller varandra förstås… Att se
det från olika håll gör att vi ibland ändrar
oss, och att vi kan tänka om.
Det är ingen svaghet, tvärt om är det att
ha ett öppet sinne anser jag. Vi tycker
inte alltid lika i alla frågor som dyker
upp under vår livstid och det skall vi inte
göra heller, vi lär oss mer, vi möter alla
en annan verklighet och vi utvecklas allt
snabbare. Därför är det ingen svaghet att
säga; jag tyckte så här, men nu har jag
ändrat mig. Men vi måste ha respekt för
andras åsikter, även om vi inte delar dem
fullt ut. Ha gärna synpunkter på varpaidrotten och dess verksamhet och framför
dem! Skriv mer och gör det i Nabben!
Klubblo stängs ned! I december beslutade Cherry att dra sig ur ägandet i AB
Svenska Klubbspel. Skälet är förändrad
strategi samt svårigheter att tillföra mer
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kapital till AB Svenska Klubbspel. Cherry har arbetat hårt för att få in nya ägare.
Folkspel som vi alla tyckte var en naturlig
samarbetspartner är inte beredda att vara
med. Därför har de båda ägarna Cherry
och Metro beslutat att så fort som möjligt stänga ned verksamheten, tyvärr. Läs
mer på hemsidan www.klubblo.se
Alla vi som gått med som medlemmar
hade och har en dröm om att vi tillsammans ska kunna skapa idrottens eget lotteri, som ska kunna gen nya intäkter till
den breda idrotten. Ett lotteri, där vi fullt
ut kan använda idrottens egna starka varumärken. Det har arbetats hårt och antalet ideella arbetstimmar har under de
åtta – nio åren som projektet hållit på,
staplats på varandra och blivit många.
Vi har lärt oss mycket under resan så här
långt. De lärdomarna tar vi alla med oss i
framtidens arbete, säger Idrottsalliansens
ordförande, Lars Liljegren.
Snart ny varpasäsong som vi alla förhoppningsvis längtar till! Jag hoppas och
tror att vi är många som ser fram mot
SM-tävlingar i Eksta på Gotland. Samt
deltagande med många andra idrotter i
den gemensamma SM-veckan i Sundsvall. Det är några av säsongens höjdpunkter som vi bjuder på!
Förbundsordförande/ Lars Henriksen.
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VARPATÄVLINGEN

DALAHÄSTENS
FRAMTID
När tävlingsledningen för Dalahästen
aviserade att tävlingen 2015 blir sista
upplagan i deras regi känner jag stor oro
för varpans framtid. Om denna anrika
tävling försvinner kommer det inte finnas en enda riktig tävling norr om Stockholm. Trots vikande antal startande på
tävlingar har tävlingen i Leksand hävdat
sig väl med återkommande klubbar från
Eksta, Fårö, Södertälje, Kovland, Stockholm, Västerås m fl visar vilket hur viktigt för varpans framtid att Dalahästen
på något sätt kan leva kvar.
Vad behöver göras för att Dalahästen
skall leva vidare.
Att; Svenska Varpaförbundet tar sitt ansvar och ger sitt stöd och att de tillsammans med eventuell annan förening arrangerar Dalahästen vidare.

Jag vet att SVF inte arrangerar tävlingar
utöver SM men i detta fallet bör göras ett
undantag då tävlingen betyder så mycket
för varpans framtid.
Till sist vill jag tillsammans med övriga
deltagande klubbar tacka Arne Jansson
och Sune Pellas för att de orkat genomföra tävlingen i så många år trots att de
inte har någon verksamhet i övrigt och
att de med små medel har presenterat ett
prisbord av det suveräna slaget.
Min förhoppning är förbundets sekreta
utskott har samma uppfattning som jag
har och belönar Arne och Sune för deras
insatser för varpan, om någon skall belönas så är det dessa herrar.
Varpahälsningar//
Sven Olof Ring Kovlands IF

DOMARKURS
Under våren 2015 planeras det för en domarkurs i Stockholmstrakten. Kursen
är öppen för nya domaraspiranter och även vana domare.
Plats och tid är inte bokad men är du intresserad så kontakta kansliet och
anmäl ditt intresse.
Mer information kommer att finnas på hemsidan samt även skickas ut till
föreningarna.
Göran Fransson
Varpakonsulent
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Rolf Burgesäter, Leif Olsson, Samuel Jakobsson. Foto Annie Buskas.

MULDE VARPAKLUBB
Så kan vi nu lägga ytterligare en säsong med varpa i Mulde ridhus bakom oss, denna säsong har vi kastat 6 tävlingar, och även
Eksta IF har haft sina sedvanliga träningar varannan lördag.
Lite nytt folk kommer med på de olika tävlingarna, nu även
folk med från Tofta Varp Klubb, och ungdom från Vallstena,
och nygamla seniorer som kastar på 15 under höst/vintertid.
Enkla tävlingar och enkla upplägg, kasta för att det är kul och ta
det som det är, lite fika eller mat och kasta några kulor, behöver
inte vara så märkvärdigt.
Klubbmixen som kastades för 13:de gången vanns av ett rent
klubblag, Wisby Bollklubb med Rolf Burgesäter, Leif Olsson,
Samuel Jakobsson, de hade roligt ihop hela dagen.

tidigare tävlingar i Mulde Ridhus. Nu som örhängen, i stället
för halsband.

En som var extra fin under Klubbmixen var Eva Björklöf-Nygren som hade designat om sina silvervarpor som hon vunnit i

Mellan kulorna under Klubbmixen serverades det korv med
bröd i en paus, i en annan så var det semlor.
Dagen till ära så var semlorna dekorerade med ett hjärta på alla
hjärtans dag.
En tävling kvar i Mulde ridhus sedan kan utomhus säsongen
starta, och vi får se vad det blir med den,, och vem som kastar
med vem.
Dagen efter Klubbmixen så hade Mulde VK sitt årliga årsmöte
och inga förändringar i styrelsen, tävlingsverksamheten fortsätter med nya tävlingar på nya platser och nya idéer,, om och om
och om igen.
Mulde VK / Janne Larsson.

Eva Björklöf-Nygren med sina fina smycken. Foto Annie Buskas

Foto Annie Buskas.kas.

4 | Nabben

Från vänster: Dan Hallenbring, Lars-Oskar Stenberg, Rolf Burgesäter, Inge Sandström,
Fredian Lundberg, Elert Westerlund, Gösta Westergren, Foto Janne Larsson

TRIVSEL I RÄVHAGEN
Helgen den 22-23 november hade Svenska varpaförbundet sin
årliga konferenshelg, där styrelsen och ungdomsrådet samt representanter från de olika kommittéerna var närvarande. Under lördagen på gick styrelsemöte till kl.19.00 och ungdomsrådet arbetade enskilt med sina uppgifter. Från styrelsemötet
kan följande lyftas fram, 2016 års fyradagars SM kommer att
arrangeras av Mulde VK på Gotland, platsen är ännu inte fastställd. Tävlingsprogrammet gicks igenom och finns på annan
plats i detta nummer av Nabben, finns det synpunkter så kontakta tävlingskommittén senast den 28 februari. Inga förslag
till nya tävlingsregler hade inkommit men domarkåren hade ett
önskemål om att det i regelverket skall stå att 1 cm-regel gäller i
stället för den vaga skrivningen som idag står, att kastarna skall
komma överens. Vidar bestämdes det att det skall tryckas upp
nya regelhäften med de senaste årens uppdateringar. Även utredningens fortsatta arbete diskuterades och gällande vad som
beslutades där kan Ni läsa om på annat ställe i Nabben och på
hemsidan.
Det pågår även en stadgeöversyn som gicks igenom och den är
långt gången men eftersom två distrikt läggs ner under 2014
och flera pratar i samma termer. Arbetet med den slutgiltiga
stadgeöversynen kommer därför att fortsätta under 2015. Det

diskuterades även andra saker under dagen men detta var det
viktigaste och det som föranledde beslut som är värda att nämnas här. Vill ni ha mer information så finns protokollet på hemsidan.
Vidare kan det rapporteras att en domarkurs planeras till våren,
en blandning av grundkurs och samtidigt en fortsättning på
den som hålls våren 2014 på Gotland.
Söndagen arbete bestod av strategi arbete, RF har ett stort arbete på gång och de 70 SF:en skall också göra sitt. Varpaförbundet hade tagit hjälp av SISU idrottsutbildarna och arbetet leddes av Ola Svensson från Västerbotten. Efter en kortare
beskrivning av RF:s arbete så delas deltagarna in i fyra olika
grupper som fick arbeta med ett antal frågor under dagen och
det avslutades med en sammanfattning och diskussioner hur vi
skall gå vidare. Svenska varpaförbundet kommer att informera
och engagera föreningar i detta arbete under resans gång så att
alla blir delaktiga i varpans framtid.
Sammanfattningsvis kan man säga att det var en mycket bra
helg med bra diskussioner samt att alla var inblandade och lämnade Stockholm med många tankar i huvudet.
Göran Fransson, varpakonsulent.
Nabben | 5

UNGDOMSRÅDETS SIDOR

UNGDOMSRÅDETS

ÅRSMÖTE
Ungdomsrådets årsmöte kommer att hållas i

STOCKHOLM DEN 20/3 KL. 19.00
på Nordic C hotell i Stockholm.
Alla som är under 25 år
är välkomna att delta på årsmötet.
Sedvanliga förhandlingar samt val kommer att ske.
VÄLKOMNA önskar UR
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HENRIKSEN FRÅGAR!
- EVA OLOFSSON HABLINGBO IK

2. Om du fick vara en annan person för en dag,
vem skulle du vilja vara då?
Någon av Agneta Fältskog eller Anni-Frid Lyngstad när de
stod på toppen under ABBA tiden. Tänk att få vara med på
en av dagarna under deras resa.
3. Vad är du riktigt bra på?
Jag har en ganska stor pedagogisk ådra och tycker att jag är
en god lyssnare.
Jag är bra på att texta snyggt. Det har jag fått av min mormor, som var utbildad reklamtecknerska (som det hette på
den tiden tror jag)
4. Vad är du rädd för?
Alla oroshärdar i världen just nu.
5. När var du riktigt lycklig senast, och varför?
Känner verklig lycka när jag får tillbringa min tid tillsammans med min särbo. Har också ett särskilt lyckligt ögonblick från sommaren 2013, då vi vaknade upp på Stora
Karlsö en morgon. Det var jättevarmt och vädret visade sig
från sin bästa sida. Havet låg alldeles spegelblankt och jag
kände mig som ett med naturen. Otroligt vackert.
6. Vilken historisk tid skulle du vilja uppleva?
Jag måste nog säga 60-talet. För musiken och klädmodet. Jag
är ju visserligen född under det decenniet , men var allt för
liten för att komma ihåg.
Det måste ha varit häftigt att vara tonåring/ung vuxen när
all ny musik kom, med Beatles i spetsen. De har ju banat väg
för senare musik. Klädmodet då var det snyggaste och det
kan man också se influenser av idag.

1. Hur mår du Eva? Du har dragits med skador
under flera säsonger.
Tack, jag mår bra.
Det började redan 2010 med att jag fick ont i kastarmen (tror
7. Vem anser du vara dagens bästa varpakastare,
att det var någon form av tennisarm). Det gick ändå att hante- dam respektive herre?
ra, för jag kände mig så otroligt målinriktad. Jag hade haft ett
Det finns flera damer och herrar som kan nämnas här. Ingen
uppehåll 2009, men kom tillbaka 2010. Varje gång jag kom
nämnd ingen glömd.
ut på varpaplan, så kände jag bara en sådan otrolig glädje.
Detta år blev också mitt bästa någonsin resultatmässigt.
8. Vilket är ditt roligaste varpaminne?
Det började med vinst i Stångaspelen tillsammans med ThoTveklöst mina två parguld tillsammans med mina söner
mas Olofsson i par. Sedan följde SM i Eksta med Guld i parPå bilden
ser vioch
Evert
Olsson
VK. med det känns helt otroThomas
Pehr.
Att viBäl
lyckades
tävlingen tillsammans med Pehr Olofsson. Jag tog Guld i Som tog
ligt.enDet
var verklig
dubbel
i fjol glädje.
lagkastningen tillsammans med Tina Svensson och Anne-Lie
19
cm
(LassemansTOLVA)
Sjöbeck i lag. Guld i 2-manna SM tillsammans med Gunilla
9.(Vandringspriset
Vad skulle du”Varpatävling”)
göra om du fick vara osynlig för
Keegan. Laget från Eksta SM vann också Mästarmötet som160cm
en dag?
Foto: Jag
Owe
avslutning.
varJärlö
uppe i Dalarna för några år sedan och besökte Carl
Året därpå började min rygg krångla. Jag har känt av den
Larson gården. Deras hem är ju intakt och jag vet att jag
under flera år, men här var det som att det tog stopp. Sedan
tänkte då, att det skulle vara spännande att resa tillbaka i tidess har jag haft jättesvårt att hitta tillbaka. Jag kanske bränden och kunna titta in i huset medan de ännu levde och verde allt krut 2010..?
kade där.
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?
10. Är du en tävlingsmänniska?
Både ja och nej. När det gäller varpan, så har det absolut
varit så, annars hade jag inte lyckats nå framgång, men i
det privata är jag inte alls lika driven av att vara bäst. Att
göra bra ifrån mig präglar mig väldigt starkt när det gäller mitt jobb i och för sig, men tror mer på kollektivet. Att
kämpa och sträva framåt tillsammans för ett bra resultat.
Jag blir heller inte sur och tvär om jag förlorar i spel, så jag
är nog inte en utpräglad tävlingsmänniska.
11. Vilken är din största framgång på varpaplanen?
Svaret får återigen bli mina två parguld med mina söner
Thomas och Pehr. Att se mina söner kasta och utvecklas
framåt är en form av framgång för mig också förstås.
12. Om du vore stadsminister för en dag, vad
skulle du göra då?
Verkar inte vara någon lätt uppgift i dessa dagar. Minska
klyftorna i samhället får bli mitt svar. Det är ju mer komplext än så, men om jag fick vara det för en dag så…

g
n
i
n
s
y
l
r
e
t
f
E
Finns det någon förening som
tidigare har arrangerat SM och
har gått om material kvar från
den tävlingen. T.ex. nät till final
hagen, avspärrningslinor, stolpar,
bannummer skyltar, pinnburkar,
soptunnor m.m.
Anledningen är att Svenska varpaförbundet har
köpt in ett släp där sådant material skall förvars
och sedan får SM arrangörer låna släpet, med tillhörande material, under sin tävling. Som det är
idag så lånar klubbarna av varandra för att inte behöva att skaffa eget material. Förbundets tanke är
att i släpkärran skall det finnas allt material för en
SM arrangör som inte har något eget.

13. Vilken är din käraste ägodel?
Numera värdesätter jag nog livet och upplevelser mer än
ägodelar. Ägodelar kan ersättas, men om jag någon gång
skulle få möjligheten att äga ett hus på Gotland skulle jag
nog ändå se det som en kär ägodel.
14. Vilken känd person skulle du vilja käka middag med?
Jag hade gärna käkat en god middag med Freddy Mercury
från gruppen Queen, min stora idol, som tyvärr gick bort
alldeles för tidigt. Han hade gärna fått avrunda middagen
med låten; ”Love of my life”
Den bästa röst som funnits enligt min mening.
15. Till sist: Ses vi på kommande SM-tävlingar i
Sundsvall och Eksta?
Jag kommer inte att vara aktiv, men vem vet…vi kanske
ses i Eksta om jag är på Öin då.

Kontakta kansliet om Ni vill bli av med något
som kan vara av intresse för förbundets släpkärra.

Ha det gott!
Eva
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SAMMANSTÄLLNING AV

VANDRINGSPRISER
BOLLSPORTS VANDRINGSPRIS

Poängvandringspris uppsatt och sponsrat av AB Bollsport 2009 gällande SM i individuell kulvarpa för damer.
Följande kriterier gäller:
Tävlingstiden är 10 år. SM-segraren får inteckning i priset samt tilldelas 5 poäng, tvåan får 3, trean 2 och fyran 1 poäng. Den som
uppnått högsta antal poäng efter 10 år, erövrar priset för alltid. Priset kan emellertid även vinnas för alltid av den som vunnit mästerskapet tre år i rad eller av den som uppnått 20 poäng, innan de tio åren gått till ända. Skulle detta inträffa samma år, tillfaller
priset den som vunnit tre år i rad. Skulle två eller flera kastare hamna på samma slutpoäng, räknas poängen från föregående år, då
någon kastare erhöll poäng.

STÄLLNINGEN EFTER 6 ÅR GÄLLANDE BOLLSPORTS VANDRINGSPRIS:
Britt-Marie Björklund
..............................Gotlands Bara I............................................................ 13 poäng
Gunilla Keegan...............................................Stockholms VK............................................................ 9 poäng
Erika Broberg..................................................Fårö IF.......................................................................... 8 poäng
Ulrika Pettersson.............................................Banda VK..................................................................... 8 poäng
Therese Johansson...........................................Hablingbo IK............................................................... 7 poäng
Kerstina Simu.................................................FVi Boden.................................................................... 4 poäng
Eva Olofsson...................................................Sätravik......................................................................... 4 poäng
Luise Jona.......................................................Stockholns VK............................................................. 3 poäng
Johanna Magnusson.......................................Gotlands Bara IF.......................................................... 3 poäng
Malin Karlsson................................................Banda VK..................................................................... 2 poäng
Karin Olofsson...............................................Banda VK..................................................................... 2 poäng
Sandra Lindberg.............................................Gotlands Bara IF.......................................................... 2 poäng
Johanna Gudinge............................................Frölunda VK................................................................ 1 poäng

BOSÖN´S VANDRINGSPRIS

Poängvandringspris uppsatt år 2010 av Bosön gällande SM i individuell kulvarpa för herrar.
Följande kriterier gäller:
Tävlingstiden är 10 år. SM-segraren får inteckning i priset samt tilldelas 5 poäng, tvåan får 3, trean 2 och fyran 1 poäng. Den som
uppnått högsta antal poäng efter 10 år, erövrar priset för alltid. Priset kan emellertid även vinnas för alltid av den som vunnit mästerskapet tre år i rad eller av den som uppnått 20 poäng, innan de tio åren gått till ända. Skulle detta inträffa samma år, tillfaller
priset den som vunnit tre år i rad. Skulle två eller flera kastare hamna på samma slutpoäng, räknas poängen från föregående år, då
någon kastare erhöll poäng.

STÄLLNINGEN EFTER 5 ÅR GÄLLANDE BOSÖNS VANDRINGSPRIS:
Torbjörn Lawergren........................................Östergarns IK............................................................... 11 poäng
Roland Nilsson...............................................Hablingbo IK............................................................... 8 poäng
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Ola Nilsson.....................................................Hablingbo IK............................................................... 7 poäng
Berne Appelqvist.............................................Hablingbo IK............................................................... 7 poäng
Tommy Pettersson..........................................Banda VK..................................................................... 5 poäng
Urban Andersson............................................Västra Frölunda VK...................................................... 5 poäng
Benny Broberg................................................Fårö IF.......................................................................... 3 poäng
Anders Andersson...........................................Västerås VK.................................................................. 3 poäng
Kenneth Nilsson.............................................Hablingbo IK............................................................... 2 poäng
Arne Eriksson.................................................Ötergarns IK................................................................ 2 poäng
Karl-Axel Paulin..............................................Landskrona VK............................................................ 1 poäng
Christoffer Carlsson........................................Södertälje VK............................................................... 1 poäng

SVENSKA VARPAFÖRBUNDETS VANDRINGSPRIS

Poängvandringspris uppsatt 2009 av Svenska Varpaförbundet gällande SM i individuell centimetervarpa för damer.
Men poäng och första inteckning gäller från 2008.
Följande kriterier gäller:
Tävlingstiden är 10 år. SM-segraren får inteckning i priset samt tilldelas 5 poäng, tvåan får 3, trean 2 och fyran 1 poäng. Den som
uppnått högsta antal poäng efter 10 år, erövrar priset för alltid. Skulle två eller flera kastare hamna på samma slutpoäng, räknas
poängen från föregående år, då någon kastare erhöll poäng.

STÄLLNINGEN EFTER 7 ÅR GÄLLANDE SVENSKA VARPAFÖRBUNDETS VANDRINGSPRIS:
Gunilla Keegan...............................................Stockholms VK............................................................ 15 poäng
Britt-Marie Björklund.....................................Gotlands Bara IF.......................................................... 13 poäng
Johanna Magnusson.......................................Gotlands Bara IF.......................................................... 10 poäng
Ulrika Pettersson.............................................Banda VK..................................................................... 9 poäng
Therese Johansson...........................................Hablingbo IK .............................................................. 7 poäng
Marie Stenberg...............................................Gotlands Bara IF.......................................................... 5 poäng
Erika Broberg..................................................Fårö IF.......................................................................... 4 poäng
Kristina Eriksson ............................................FV i Boden................................................................... 3 poäng
Inger Azrak.....................................................Södertälje VK............................................................... 3 poäng
Kerstin Simu...................................................FV i Boden................................................................... 2 poäng
Louise Jona.....................................................Stockholms VK............................................................ 2 poäng
Marie Granström............................................Frölunda VK................................................................ 2 poäng
Eva Olofsson...................................................Sätravik......................................................................... 1 poäng
Malin Karlsson................................................Banda VK..................................................................... 1 poäng

SPORRONGS VANDRINGSPRIS

Poängvandringspris uppsatt och sponsrat av Hallmans Idrottspriser/Sporrong 2009 gällande SM i individuell centimetervarpa för herrar. Men poängen och första inteckningen gäller från 2008.
Följande kriterier gäller:
Tävlingstiden är 10 år. SM-segraren får inteckning i priset samt tilldelas 5 poäng. Efterföljande placeringar ger i tur och ordning
4, 3, 2, och 1 poäng. Slutsegrare år 2017 är den som då uppnått högsta antal poäng. Skulle två eller flera kastare hamna på samma
slutpoäng, räknas poängen från föregående år, då någon kastare erhöll poäng.
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STÄLLNINGEN EFTER 7 ÅR GÄLLANDE SPORRONG:S VANDRINGSPRIS:
Torbjörn Lawergren........................................Östergarns IK............................................................... 19 poäng
Ola Nilsson.....................................................Hablingbo IK............................................................... 17 poäng
Roland Nilsson...............................................Hablingbo IK............................................................... 11 poäng
Arne Eriksson.................................................Östergarns IK............................................................... 9 poäng
Nils-Allan Nilsson...........................................Hablingbo IK............................................................... 6 poäng
Stefan Lithberg...............................................Gotlands Bara IF.......................................................... 5 poäng
Urban Andersson............................................Västra frölunda VK...................................................... 5 poäng
Tommy Pettersson..........................................Banda VK..................................................................... 5 poäng
Pehr Olofsson.................................................Hablingbo IK............................................................... 5 poäng
Robert Moberg...............................................Västra Frölunda VK...................................................... 4 poäng
Leif Olsson.....................................................Banda VK..................................................................... 4 poäng
Kenneth Pettersson.........................................Banda VK..................................................................... 4 poäng
Christofer Carlsson.........................................Södertälje VK............................................................... 4 poäng
Olof Litberg....................................................Hablingbo IK............................................................... 4 poäng
Thomas Olofsson............................................Hablingbo IK............................................................... 1 poäng
Jakob Nilsson..................................................Hablingbo IK............................................................... 1 poäng
Kenneth Nilsson.............................................Hablingbo IK............................................................... 1 poäng

VANDRINGSPRIS 3-MANNA LAG SM – DAMER
År

SM

5p.

3p.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Hablingbo
Gotlands Bara IF
Banda VK
Ronneby
Banda VK1
Sätravik VK
Hörsne
Banda VK1
Hablingbo IK
Grytgöl
Banda VK1
Gotlands Bara IF
Eksta
Sätravik VK
Gotlands Bara IF
Boden
Banda VK
FVI Boden
Stockholm
Gotlands Bara IF
Sätravik VK
Fole
Gotlands Bara IF
Stockholms VK
Motala
Fårö IF
Stockholms VK
Eksta			

2p.

1p.

Hablingbo IK 1
Östergarns IK
Vallstena IF
Fårö IF
Banda VK1
Sätravik VK
Stockholms VK
Östergarns IK
Västra Frölunda VK

Vallstena IF
Wisby BK
Sätravik VK
Banda VK2
Banda VK2
Västra Frölunda VK
Västra Frölunda VK
Södertälje VK
Södertälje VK

TABELL EFTER 9 ÅR
1
Banda VK1 (Ulrica)
25p.
4 segrar		
2
Gotlands Bara IF
21p.
3 segrar		
3
Sätravik VK
14p.
1 seger		
4
Stockholms VK
8p.
0 segrar		
5
Fårö IF
7p.
1 segrar		
6
Hablingbo IK
5p.
0 segrar		
7
Västra Frölunda VK
4p.
0 segrar		
8
Östergarns IK
4p.
0 segrar		
9
FVI Boden
3p.
0 segrar		
10
Vallstena IF
3p.
0 segrar		
11
Södertälje VK
2p.
0 segrar		
12
Banda VK2
2p.
0 segrar		
13
Wisby BK
1p.
0 segrar		
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VANDRINGSPRIS 3-MANNA LAG SM - HERRAR
År

SM

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Hablingbo
Banda
Västra Frölunda
Vinga
Ronneby
Hablingbo lag Ola
VästraFrölunda
Banda
Hörsne
Banda
VästraFrölunda
Västerås
Grytgöl
Östergarn
VästraFrölunda
Banda
Eksta
Banda
Östergarn
VästraFrölunda
Boden
Västra Frölunda
Sätravik
Östergarn
Stockholm
Västra Frölunda
Hablingbo lag Roland
Banda
Fole
Hablingbo lag Ola
Östergarn
Frölunda
Motala
Hablingbo lag Ola
Östergarn
Landskrona
Eksta				

5p.

3p.

2p.

1p.
Hablingbo lag Ola
Svängsta
Vallstena
G.Bara
Hablingbo lag Roland
Södertälje
Södertälje
Hablingbo lag Pehr
Hablingbo lag Roland

TABELL EFTER 9 ÅR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Frölunda
Banda
Hablingbo lag Ola
Östergarn
Hablingbo lag Roland
Sätravik
Södertälje
Vinga
Västerås
Landskrona
G. Bara
Svängsta
Vallstena
Hablingbo lag Pehr

26p.
2 segrar
21p.
3 segrar
16p.
3 segrar
16p.
1 segrar
5p.		
3p.		
2p.		
2p.		
2p.		
2p.		
1p.		
1p.		
1p.		
1p.		

KANSLIET INFORMERAR
Under mars månad kommer licenslistorna från ifjol att skickas
till respektive förening där det är meningen att Ni skall göra de
justeringar som är aktuella inför årets säsong. Ni kommer även
då att få med en styrelserapport som skall skickas in till förbundet med aktuella namn på personer i olika befattningar. Har
de inte ändrats från förra året så är det ändå bra att få reda på

det. Efter att Ni har licenserat årets kastare kommer kansliet att
skicka ute en faktura på licensavgiften och även årsavgiften till
förbundet. Enklast för kassören och kansliet är att Ni inte betalar in årsavgiften innan fakturan har kommet till föreningen.
Göran Fransson
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bildreklam.se

VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

USM/FM/SM
I VARPA
15-19 JULI 2015

EKSTA IF är en

varpaklubb som har sitt säte
i Eksta på sydvästra Gotland.
Ekstakusten är en av Gotlands
vackraste kuststräckor och
utanför den ligger fågelöarna
Stora och Lilla Karlsö. I socknen bor cirka 300 invånare.

Eksta IF i samarbete med Svenska Varpaförbundet inbjuder till mästerskapstävlingar i Varpa.
Tävlingsplatsen är belägen vid Tomsarve i Eksta och ligger cirka fem kilometer närmare havet jämfört med SM-platsen
2010. Det finns ett flertal boenden i närheten såsom Fröjelgården, Fröjel Resort, Djupvik Hotel samt Sandhamns
camping. 10 km norr om Eksta ligger Klintehamn och där finns boende på både Warfsholm och Snäckan.
Med förhoppning om ett stort deltagande, hälsar styrelsen för Eksta IF alla varmt välkomna!
DATUM OCH PLATS 15-19 juli 2015, Tomsarve i Eksta.
STARTAVGIFT 150 kr/disciplin. (+50 kr/deltagare i administration) . Ungdom endast 75 kr.
ANMÄLAN Yngve Lindvall, lindvall.mardbrink@telia.com, Bankgiro: 303-9997
Anmälningsblankett från Svenska Varpaförbundet.

TA MED FAMILJEN
OCH VÄNNERNA
Alla som deltar i arrangemang
inom Idrottens Ö reser till våra
förmånliga idrottspriser.
Tar du med familjen och vännerna
erbjuder vi även de samma fina
förmån. Tänk på att boka i tid
då det finns ett begränsat
antal platser till reducerat pris.
För bokning och information
kontakta oss på telefon:
0771-22 33 50 eller
idrottsresor@destinationgotland.se
OBS! Boka via
Destination Gotland Idrott
och uppge VarpaSM på Gotland så
får Ni kraftigt rabatterat pris

PROGRAM
Ons 15/7 kl 16.00 Invigning (Utdelning av nummerlappar)
Invigningsprogram: Talare Owe Järlö, Bernt Jakobsson och Lars Henriksen.
Nationalsång: Jörgen Larsson. Musik: Niklas Sojde. Loppis.
Eksta IF bjuder deltagande ungdomskastare på lunch.
Tors 16/7 kl 08.30 Individuell kula alla kategorier. Kvartsfinaler/semi och finaler
H.sen.tom kvartsfinal. B.SM.tom semifinal.D.sen.t.o.m finalkastning.
Fre 17/7 kl 08.30 CM:36 Kast alla kategorier.
13.00 Ind. kula: B:SM.Final, Ind. Kula Herr: Sen Semifinal, Ind. Kula Old. B.Y Final
15.00 Ind. Kula Herr: Sen Final (Med reservation för tidsförskjutning)
15.00 Ind. Kula Old. B.Ä Final (Prisutdelning i samband med finaler)
Lör18/7 kl 8.30 Lagkula alla kategorier. Steglottade dicipliner t.o.m Semifinal. (Gruppkastning direktfinal)
Sön19/7 kl 8.30 Lagkulefinaler samt Final Old.B.Lag
10.00 Final Herr: Sen. Lag
11.00 Final Dam: Sen.Lag
Prisutdelning och avslutning efter avslutad finalkastning.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten till ändringar.
INFORMATION Bernt Jakobsson, bernt.jakobbson@gmail.com, tfn 0498-24 12 50, mobil 073-140 71 22
Jan-Arne Rieem, jan_arne_rieem@telia.com, tfn 0498-24 42 77, mobil 073-903 23 02
Anders Mattsson, anders.mattson2015@hotmail.com, tfn 0498-48 71 22, mobil 070-540 69 03

IDROTTENS
Ö är ett samarbete mellan Destination Gotland, Svenska Spel och
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Idrottsförbundet på Gotland i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.
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Vid frågor kontakta Sven-Olof Ring 060-17 62 80
VÄLKOMNA

Inbjudan kommer under våren.

Vid frågor kontakta Sven-Olof Ring 060-17 62 80

VÄLKOMNA
SVENSKA
VARPAFÖRBUNDET
Inbjuder till

FÖRBUNDSMÖTE
Inbjuder till

2015-03-21 NORDIC C HOTELL
VASAPLAN 4-7, VID CENTRALEN I STOCKHOLM
Förbundsmöte, lördag 21/3 kl. 11.00
SDF-konferens, lördag 21/3 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.

Förbundsmöte
Svenska Varpaförbundet			
Idrottens hus
114 73 Stockholm

2015-03-21
Tel: 08 699 65 18			
Nordic C Hotell

Epost: varpa@varpa.rf.se

Vasaplan 4-7, vid centralen i Stockholm
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Förbundsmöte, lördag 21/3 kl. 11.00

Posttidning B

Returadress:
Svenska Varpaförbundet
Idrottens Hus
114 73 Stockholm

Med Swish är det enkelt att ta betalt
Få mer tid över till det som är roligt genom att använda Swish*. Swish är en mobil betaltjänst som
föreningar haft möjlighet att använda sedan juni 2014.

Föreningsliv utan onödig administration
– Många föreningar ordnar aktiviteter som försäljningar, läger, idrottsevenemang och loppisar. Oavsett om
ni är en idrottsförening, ett studieförbund eller annan förening kan ni nu enkelt ta betalt för era tjänster,
säger Carina Winqvist, produktchef för Swish på Swedbank.
Med Swish får din förening mer tid till det ni tycker är roligast och mest givande - föreningslivet. Det enda
ni behöver göra är att koppla ert bankkonto till ett så kallat Swish-nummer som era kunder och medlemmar
kan skicka pengar till.
Därför tycker vi att Swish är bra





Enkelt, snabbt och säkert sätt att ta betalt av alla privatpersoner som har anslutit Swish i sin
mobil eller surfplatta, oavsett vilken bank de har. För närvarande ca 1,8 miljoner privatpersoner.
Betalning både när ni träffas och på distans.
Pengarna går direkt in på föreningens konto och ni ser också vem som har betalat.
Slipper tidskrävande kontant- och fakturahantering.

Om föreningen har flera lag eller klubbar knutna till sig kan ni ansluta ett Swish-nummer för varje
lag/klubb. En förening kan ha upp till 50 Swish-nummer.

Så här tycker andra föreningar som börjat med Swish
Anneli Divert, lagkassör i Storfors AIK i Piteå, kopplade Swish till lagkassan i somras: ”Det är absolut skillnad
på administrationen, jämfört med tidigare. Det är precis som kontanter - fast bättre, snabbt, tryggt och
säkert.” (källa: getswish.se)

Skaffa Swish + Föreningserbjudande Idrott
Om er förening är kund i Swedbank eller en Sparbank** kan ni ansluta er till Swish i internetbanken företag.
I internetbanken följer ni också upp mottagna betalningar. Du som ansluter Swish behöver ha
behörigheten ”Teckna avtal”.
Har ni inte internetbanken företag är ni välkomna att kontakta Kundcenter företag 0771- 33 44 33, öppet
alla dagar 7-23, eller närmaste bankkontor. Med Swedbank och Sparbankernas erbjudande
”Föreningserbjudande Idrott” får ni fler bra banktjänster till ett bra pris. Med Föreningserbjudandet blir
transaktionspriset för en Swish överföring 1,50 kr (utan erbjudandet 2 kr.) Inga övriga fasta kostnader
tillkommer för Swish och ni kan när som helst säga upp tjänsten.
Är ni inte redan kund i Swedbank eller Sparbank men intresserad av vårt erbjudande, kontakta närmaste
kontor på er ort för mer information. Är ni kund i annan bank, kontakta er bank om priser, villkor och
anslutning.

Mer information om Swish




Anslutning: www. swedbank.se/swishforetag
Priser: www.swedbank.se/rf
Marknadsmaterial: www.getswish.se Beställ klisterdekaler (kostnadsfritt) och ladda själva ner
banners och underlag för att trycka affischer, för att visa att ni tar Swish.

* Swish är en mobiltjänst för privatpersoner och företag som fungerar mellan konton i Swedbank och Sparbankerna, Sparbanken Syd,
Sparbanken Öresund, Danske Bank, Handelsbanken, Ica Banken Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia,

** Samverkande sparbanker kan ha andra tjänster och villkor än de som anges här.

