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LEDAREN
lars Henriksen

LEDAREN
Vissa ord har en härlig klang. Lovar så
mycket. Rymmer också längtan. SMveckan är ett sådant ord för många av
oss. Åh vad det låter mysigt och trevligt.
Social samvaro, umgänge, bra varpakastning och härligt sommarväder. Varpakastning i kombination med härliga
bad, jordgubbar med vispgrädde och
semester. Kan det vara bättre? Gissa om
vi alla gillar sol och värme. Jag känner
mig som en prins. Eller i alla fall mår
jag som en sådan enligt talesättet sägs
göra. Varmt och soligt i flera veckor i
sträck. Det är väder för oss värmeälskare det. Det är trivsamt att jobba med
SM-veckan när vädret är på strålande
humör. Då blir alla varpakastare, publik
och övriga detsamma. SM-veckan höll
vad den lovat.
Tack Fole IF med Barbro Fohlin i
spetsen för en uppskattad bra och trevlig SM-vecka. Det gjorde ni bra! Tack
Owe och Göran samt Jenny samt alla på
Radio Gotland för fantastiskt bra och
uppskattad PR för varpaidrotten. Varpasporten behöver Er!
Stort tack till alla varpakastare som
deltog, dock mindre än jag trott. Och
ett stort tack till publik, sponsorer,
massmedia och Svenska Varpaförbundets arbetsgrupp som alla hjälpte till
att göra ett bra jobb som mynnade ut i
en härlig och positiv idrottslig samvaro
under SM-veckan. Var kastar vi SMtävlingarna nästa år, uppdelat eller inte?
Fortfarande inga ansökningar! Varför?
För visst vill vi träffas och njuta av fin
varpakastning, och härligt sommarväder även 2014.
Tack för en bra diskussionsträff un-
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der veckan då vi diskuterade framtida
SM-tävlingar, gemensam SM-vecka eller uppdelad. Cirka tjugo personer kom
till träffen och representerade cirka nio
föreningar.
Trots statligt stöd för att få fler ungdomar att idrotta så minskar antalet
föreningsidrottande ungdomar så även
inom varpasporten. En orsak kan vara
att verksamheten är alltför tävlingsinriktad. Om man inte tillhör de som trivs
bra inom tävlingsverksamheten är förutsättningarna större att man slutar, är
det så? Lite tillspetsat kan man säga att
idrotten är bra på att driva verksamhet
för dem som är duktiga. Sedan 2007 har
staten genom satsningen på idrottslyftet
lagt en halv miljard kronor per år för att
få ungdomar att idrotta, det är mycket pengar, men effekten har uteblivet.
Idrotten är ganska bra på att bedriva
verksamhet åt ungdomarna, men vi frågar inte vad de unga tycker och tänker.
Vi vuxna måste bli mer lyhörda för olika
synsätt och olika nivåer och ambitioner.
Detta gäller även inom varpaidrotten.
Förr, när allt var bättre. Levde alla i
samma universum, under samma himmel och med samma drömmar. Nu –
med var sin planet – väljer vi fritt.
Därför tänker jag unna mig lyxen att
i stället välja några reflektioner från vår
samtid.
Huvudfrågan är given: Vad gjorde vi
egentligen med våra liv förr, innan de
smarta telefonerna, det mobila bredbandet och de sociala medierna? Helt
ärligt vad sjutton sysslade vi med?
Förbundsordförande/Lars Henriksen
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kliNTe MarkNaD oCH
Varpa = kliNTeVarpaN
Upprinnelsen till denna nya tävling var
dels dålig kastmark på en annan tävling
och att Jannarna ville ge tillbaka något
till Klinte där vi bott i många år.

med chans till dubbelstick.
Vi hade resultat tavlor på alla mål så publiken kunde vara med i alla matcher
och enkelt följa räkningen.

För lite mera än 1 år sedan tog vi kontakt
med köpmannaföreningen och presenterade vår idé och det blev ett sjungande JA
med en gång och vi var så välkomna så.
Platsen vi kastar på är bara 2 varpakast
från den stora marknaden och publiken
finns nästan inne på målen så nära är det.
( endast ett gunnebostaket i mellan)

Det stora problemet var att få tag på 8 damer, men efter mycket frågande så ställde 4
härliga oldgirls upp och tävlingen blev hel
lyckad med generösa priser och då till alla.

Vi kastar på ytterområdet av fotbollsplanen och det passade perfekt till 12 stycken inbjudna 2-manna lag mer behöver vi
inte ha, vi kastade från 0-12 i tre kulor

Priset är en vandringspokal med minnes
plakett och en pengasumma. I dagsläget
så blev det bestämt på Gotland att Sanda
IF ville arrangera Ungdoms DM samtidigt som Klintevarpan 2014 och vi ser
bara med glädje fram mot detta.
//Janne & Jan-Inge Mulde VK

dam vinnare Sanda IF ulrica pettersson & Anna pettersson Foto Magnus Stenberg

herr vinnare Wisby bK janne Larsson &
Magnus Stenberg Foto Klas-Åke Lindström

oldboys vinnare Tage Svanborg & Rolf
burgesäter Foto Magnus Stenberg
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Fole DeN 13/10.
Jag heter Barbro Fohlin och är 65 år och född i Fole började
kasta varpa när jag var 25 år, det var en svägerska som lärde
mej denna sport, för i skolan hade vi aldrig någon varpa min
lärare ville alltid att vi skulle spela fotboll eller brännboll och
lite friidrott, skidor skridsko var det mycket på vintern. Jag
började min bana i Bäl IF var med på SM 1975 i Stånga mötte 3 duktiga damer som alla har vunnit SM i individuell kula
så mitt deltagande detta år blev väldigt kort. Men jag kan inte
säga att jag blev avskräckt, men jag höll på med fotboll också
så varpan fick ligga till sej till 1983 då bestämde jag mej att
åka till Göteborg och kasta, jag bodde i Gothem på denna
tid och där fanns mycket fina och duktiga kastare att ta lärdom av. Vi fick då kasta på Torslanda gamla flygfält var också
mycket hårt och blåsigt men jag blev inte avskräckt då heller
utan det blev början på en lång varpa resa. Sedan gick resan
till Väskinde AIS, och vidare till Roma IF, sedan blev det Fole
IF och tankar om ett SM på hemmaplan skulle börja.
Ja nu har SM tåget kommit i mål i Fole, resan har varit i 3
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år, eller äntligen 4 år vi började planera 2010 och då beslöt vi
att börja med ungdomarnas SM i Varpa 2011, och det var en
bra början. För styrelsen i Fole IF var inte helt eniga att åta
sig detta, eftersom vi inte är någon stor klubb knappt 80 st
medlemmar, så oron att vi inte skulle räcka till fanns, det är
ju inte bara PR för klubben att anordna SM utan hela bygden
får publicitet så då måste man jobba över gränser. Fick tag på
några mat kunniga och glada damer som svarade för maten,
det skulle vara frukost, lunch och middag under USM, och
det blev väldigt lyckat, kunnighet och glädje gjorde att arbetsgruppen fortsatte 2012 på 2 manna SM.
Till min förvåning när vi träffades under lunchen på 2 manna
SM så hade damerna allt bestämt att maten fixar vi 2013 också med denna glädje gjorde att vi andra som skulle fixa övriga
delen, fick ork och en kick från början man tänkte kan dem
så kan vi, sedan jobbade vi mycket tillsammans under resans
gång med planering. Jag kan inte sticka under stol med att det

har varit en del sömnlösa nätter både före och efter SM veckan, men när allt var över kändes det väldigt tomt. Man blev
lite handlings förlamad efter detta, man grubbla har vi verkligen lyckas genomföra detta. Har vi åtgärdat allt, det var inga
incidenter under veckan som behövdes fixas, det känns som
det gick smärtfritt, så jag vädjar till alla klubbar var inte rädda
för att försöka anordna ett SM. På min önskelista nu står de
skrivet ett SM i Rävhagen.
Det blev en torr sommar så marken var hård vi försökte vattna
innan men med dagens stora maskiner blev det väldiga spår i
gräset, så då tog vi ett beslut att inte fortsätta. Det var lika för
alla, var en kastare sa till mig har man klok föring på varpan
och bra båge så sitter det på denna mark.
Det blev en hel del information uti bygdens brevlådor om
varpa SM under dessa år, men med facit i hand så känns det
väldigt roligt att fått gjort en sådan resa. Och jag har fått höra

mycket positiva saker under dessa år många sa att tala bara om
vad vi skall göra så kommer vi. Med alla positiva tankar och
glada människor så anser jag att inget är omöjligt. Lite historik
i slutet av 1800 talet så var det en verkstad i Fole som hette Fole
mekaniska verkstad och tillverkade järnvägsvagnar det skall
ännu finnas vagnar och lok kvar som har tillverkats här, visserligen som museiföremål. Men mitt SM tåg gick i mål 2013, men
jag tänker inte sluta upp att kasta varpa och inte bli något museiföremål eller utan nu ser jag fram mot nya SM tåg i vårt avlånga land. Det bästa har vi sparat till sist, en träff för alla som
hjälpt till då blir det lite mat och dryck och prat och nästa idé
om hur vi skall få bygden att leva upp. Och vi i Fole IF skall då
vara med på ett hörn både med varpa och bordtennis.
Ett stort tack till media, radio alla som hjälpt till med tävling, försäljning, matfrågan och alla varpakastare för en
fin SM vecka. Hälsningar och kramar från Fole IF genom
Barbro Fohlin.

en vädjan till alla varpakastare att ni kommer till
skott med dessa regelförslag som ligger på bordet, för allas bästa måste man kunna ge och ta,
så vi kan fortsätta vår resa inom varpan.
Hälsningar Barbro Fohlin
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SM 2013 Bildkollage
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Tack

för ett fantastikt
SM 2013
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SVeNSka MäSTerSkapeN
ÄR TILLbAKA pÅ KLASSISK VARpAMARK,
räVHaGeN.

V

i i Mulde VK har bra framförhållning och hoppas på
ett stort antal glada kastare samt att anhöriga som kommer, gör detta till att bli ett bra SM.
2-manna SM & Par-SM kommer att kastas den 5-6 juli 2014
i slutet av Almedalsveckan, så skall ni ha boende säkert så
boka i god tid,, helst redan nu. Mat & kiosk finns på plats,
invigningstalare är redan bokad.
Det är nu 36 år sedan det kastades SM varpa i Rävhagen och
planen har blivit bättre och bättre sedan dess. 1978 när det
kastades SM så vann Gotland samtliga SM tecken.

lite hjälp från andra föreningsmänniskor.
2011 hade vi 165 kastare och vi hoppas givetvis att vi skall ha
mera kastare 2014.
2014 har vi ju inte bara SM i varpa i klubben och vi fortsätter
med allehanda olika tävlingar runt om på Gotland, i ridhus
på marknader, olika socknar, olika tävlingssätt. Vi gör det som
vi tycker är kul helt enkelt, just så som vi vill ha det själva. Det
är inte alltid det går, men vi kämpar på ,,,,, hela tiden.
// Janne Larsson

Resultat 1978
Lagk.Herr: Gotlands Bara IF
Lagk.Dam: IF Varpa
Lag.CM Herr: Roma IF
Lag.CM Dam IF Varpa
CM.Herr: K-G Hederstedt Roma IF
CM Dam: Madde Engström IF Varpa
Ind.Kula Herr: Tore Pettersson
Ind Kula Dam: Madde Engström IF Varpa
Par : U Gahnström/ J Karlsson Väskinde AIS
Oldb: K-J Hansson Gotlands Bara IF
B-SM :Tore Hansson Gotlands Bara IF

2014 så har vi säkerligen nya vinnare och kanske en hel del gamla
också som vill vara med och kämpa om de fina medaljerna.
Vi i Mulde VK är väl förberedda med evenemanget och vi
gör så gott vi kan för att alla skall bli nöjda och så även vi
som arrangörer.
2011 när Mulde VK arrangerade SM vid fina Traume så tyckte en del att det var för bra kastmark och det var problem
med att få ur varparna i den möra jorden, så kanske det blir
igen,, vi har redan nu beställt vattning till Almedalsveckan,
men detta är ett angenämt problem.

Vi i Mulde VK
har bra framförhållning och hoppas på
ett stort antal glada
kastare…

2011 var vi även 2 olika föreningar som delade på olika arbetsuppgifter, men 2014 så står vi helt själva, givetvis har vi
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SÅ SKALL SM - TÄVLINGAR
ARRANGERAS!
Stort TACK Fole IF för en uppskattad
och bra genomförd SM-vecka! I mitt
inledningsanförande under invigningen
hoppades jag att vi alla skulle få uppleva
spännande tävlingar i en god idrottslig samvaro,
och att varpafamiljen är på sitt allra bästa humör.
Det fick vi! Jag hade också en målsättning med
SM-veckan i Fole, och det var att vi alla som
deltar på olika sätt, aktiva, publik, arrangörer,
sponsorer, massmedia med flera skulle få en
positiv upplevelse och längta till 2014-års-SM
tävlingar. Det fick vi! Tack för gott samarbete!
Stort TACK till Fole IF!
Vi kommer gärna tillbaka!
Förbundsordförande Lars Henriksen.

Framför ett stort och uppskattat TACK
till arrangören Västra Frölunda VK för
ett mycket bra arrangemang gällande tvåmanna-SM på Lemmingvallen i Göteborg
lördagen den 31 augusti. Fint väder och
uppskattat tävlingsarrangemang, det regnar
aldrig i Göteborg! Det lilla regn vi fick hade
gotlänningarna med sig! Två-manna-SM firade
10-års jubileum. Starten var 2004 i Landskrona.
Två-manna-SM blev till ett trevligt, positivt och
spännande arrangemang i en härlig idrottslig
samvaro, som varpafamiljen är så bra på att
genomföra! Tack för gott samarbete!
Stort TACK till Västra Frölunda VK!
Vi kommer gärna tillbaka!
Förbundsordförande Lars Henriksen.

Folkspel och varpa
Varpasporten och pengar.
Nästan så länge jag varit med inom varpan har vi saknat pengar för att göra det vi vill. Vi arrangerade tidigare läger för 4050 skolungdomar under en knapp vecka.
Vi gick ut till skolor med inbjudan och det var blandade skaror som kom på lägren. Varpakastning, fotboll, lekar och badutflykt var en del av programmet. Barnen fick hjälpa till att
duka fram och diska. Småland och Stockholm deltog med
både ledare och ungdomar. Det var ideellt arbete och till sist
var det svårt att få folk att ställa upp och betala för att arbeta.
Nu läste jag i Folkspels broschyr att varpaföreningar under
åren med Bingolotto tjänat 12 111 000 kronor!!!
Tro det eller ej men det är förvånande för det märks inte i
verksamheten. Vad har hänt?! Skall vi kanske lämna tillba-

ka pengarna och få igång verksamhet istället? Handslaget och
Idrottslyftet har också gett ett kassaflöde någonstans men vad
har det gett i aktiviteter och nya och gamla kastare?
Varpan har mer pengar än någonsin förr och färre licensierade
kastare än någonsin. Hur får vi ordning på det här?
Skall vi lägga oss ner och inte göra någonting?
För mig är varpa en fantastisk sport som jag gärna fortsätter att
jobba ideellt för men jag skulle önska mig resurser att genomföra en del saker som t.ex. läger, skol-DM, träff för kastare som
lagt av men som kanske skulle kunna komma igång igen.
Vårt stora problem ligger på seniorsidan mellan 25-45 år och
där måste något ske. Vi har tydligen ekonomin men det måste
satsas på rätt saker från och med nu.
Barbro Wettersten
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Henriksen frågar!

?

– Tomas Carlsson, Södertälje VK

1. Om du fick vara en annan person för en dag,
vem skulle du vilja vara då?
Usain Bolt så jag kom först i alla köer, antingen genom snabbhet eller VIP.
2. Vad ger dig gåshud?
Om något positivt oväntat händer exempel inom sport när tredjemannen som inte tagit ett stick går in och avgör vid 11-11 .
3. Vad är du rädd för?
Att någon närstående skulle råka ut för en svår sjukdom eller
olycka.
4. Vilken historisk tid skulle du vilja uppleva?
Mitten på 1900-talet efter krigen när allt var positivt, bra utveckling men utan konstiga maskiner som styr alla människor.
5. Vem anser du vara dagens bästa varpakastare,
dam respektive herre?
Britt-Marie Björklund och Thorbjörn Lawergren
6. Vem anser du vara Sveriges bästa varpakastare, dam respektive herre genom alla tider?
Ulla Karlsson (Gahnström) och Gusten Hederstedt
7. Hur många Svenska Mästerskap har du varit
med på? (Jag vet att det är många).
Mitt första stora SM var i Visby 1970 sen har jag varit på alla
sen dess ,det blir 44 stycken plus 5 JSM och 4 snart 5 tvåmanna-SM.
8. Vilket är ditt roligaste SM-minne?
När jag vann centimetern på Torslanda i Göteborg 1983
överlägset. 83 centimeter till godo på tvåan och flera hundra deltagare.

10. Vilket uttryck använder du för mycket?
Nej, till höger igen ...
11. Vilken är din främsta levnadsregel?
Försöka få omgivningen att trivas.
12. Vilken är din största framgång i livet?
Att jag har en underbar familj med fru och 2 barn.
13. Vilken är din största framgång på varpaplanen?
Att kroppen hållit någorlunda efter 50 år med varpan och förutom ovan nämnda centimeterguld segern i SM-lagkulan 1979
tillsammans med bröderna Fristedt, Sture och Allan.
14. Du skall skriva en kontaktannons, hur beskriver du dig själv?
Man,+ 40, egen företagare, aktiv på fritiden med olika
sporter,fiske och friluftsliv.
15. Om du vore stadsminister för en dag, vad
skulle du göra då?
Svåraste frågan sist... men jag skulle se till att alla fick prova och
kasta varpa och uppleva hur roligt det är plus kamratligheten
och den gemytliga stämningen.

När jag vann centimetern på
Torslanda i Göteborg 1983 överlägset. 83 centimeter till godo på tvåan och flera hundra deltagare.

9. Vad är du riktigt bra på?
Hålla räkningen i matcherna.
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VälkoMMeN Till Varpa-TräFF
- dISKuSSIoN KRING ReGeLFöRSLAG oM KASTAVSTÅNd och ÅLdeRSGRuppeR.

LÖRDAGEN DEN 9 NOVEMBER
KL 11-14 MED AVBROTT FÖR LUNCH.
plaTS: STRAND HOTELL VISBY

Anmälan senast 31 oktober till Lars Håkansson på mailadress: lassemaximilian@comhem.se
För er som bor på Gotland finns ca 20 platser att tillgå i lokalen
- först till kvarn gäller!
Ni som reser från övriga distrikt; boka era resor i samråd med
Lars Håkansson.

Från Svenska Varpaförbundet deltar Förbundsstyrelsen och
Ungdomsrådet samt övriga med uppdrag inom SVF.
På Svenska Varpaförbundets hemsida finns samtliga regelförslag som inkommit upplagda.
Svenska varpaförbundet står för resa för en person ifrån övriga
distrikt samt lunch för samtliga deltagare.

MåNGa MöJliGHeTer För VarpaFöreNiNGar MeD iDroTTSlyFTeT
Idrottslyftet eller Svenska Varpaförbundets egen devis, ”Varpalyftet”, ger våra varpaföreningar stora möjligheter till utveckling. De idrottslyftsaktiviteter (bl. a. Varpa Edition, Ung
Varpa, Euro Varpa Tour m.m.) som genomförts senaste perioden kommer att utvärderas under hösten inför de sista två
åren av projekttiden.
Från våra föreningar och medlemmar behöver vi få förslag till
förbättringar/förändringar på våra satsningar inom Idrottslyftet.
Vi måste dessutom göra mera idrottslyftinsatser inom exempelvis
handikappidrott, skolidrott och organisationssamverkan.
SISU Idrottsutbildarna finns som resurs att tillgå och vi
önskar att våra föreningar vänder sig till SISU-distriktet för
insatser i bl. a. kompetensförstärkning för klubbstyrelser,
funktionärer och ledare.
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För att nyttja idrottslyftsbidraget optimalt behöver vi få med
synpunkter och förslag på projekt och insatsområden. En uppdaterad utvecklingsplan för förbundets idrottslyftsarbete kommer att fastställas i november. Det finns utrymme att förändra,
utveckla och ta med nya områden i det fortsatta arbetet.
Lämna förslag och synpunkter till förbundskontoret via e-post
varpa@varpa.rf.se
Vid frågor och upplysningar vänd er till idrottslyftsgruppen
(Michel Sundell, Bengt Arne Andersson eller Johan Olsson).

paTrik GliMFalk –
WISby boLLKLubb
41 år den 6 november.
Gift med Jennifer och 2
barn, Max & Freja
Varpaklubbar, Gothem IF,
Väskinde AIS, Vallstena IF,
Wisby BK

patrik Glimfalk Wisby bK, ola Linderhjelm Sthlms VK Foto jennifer Glimfalk

Patrik började att kasta varpa i 10 års åldern, då i Gothem under några år, hans lillebror Niklas började några år tidigare.
Patrik höll även på med hockey i sin ungdom, Nu är fritiden
mest med barnen, och även sitt andra stora intresse att köra
fyrhjuling och skruva och meka med bilar.
Jag har nu inte pratat med Patrik inför denna lilla artikel utan
bara med hans mamma (Barbro Fohlin). Patrik har ett tidigt
J-SM guld från 1990 i När, då i lag kula med Daniel Friström
& Tomas Söderström.
I nutid så har Patrik haft en mycket fin säsong med bland annat dessa placeringar:

4:a i DM 2-manna med Janne Larsson
1:a i B DM CM
1:a i B Stångaspelen CM
2:a Allmänklass med Pelle Svensson & Magnus Stenberg
2:a Mästarmötet med Magnus Stenberg & Janne Larsson
1:a B-SM
1:a B CM SM
2:a i B Lagkula SM med Pelle Svensson & Janne Larsson
Inför 2014 så är då Patrik A-kastare eftersom han vann B-SM
och även kastade under 5 meter på Stångaspelen, hoppas
framgångarna fortsätter i många år framåt.
// Janne Larsson

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT BLI DOMARE
VID VÅRA SM-TÄVLINGAR I VARPA?
Under 2014 planerar vi att återuppta domarutbildning/domarträffar i någon form och vi välkomnar dig
som provat på förut, du som aldrig gjort det, män och
kvinnor i alla åldrar, enda kravet är att du kan varpa-

idrotten och har ett intresse för domarfrågor.
Kontakta Henric Lavergren, SVF’s domaransvarige:
Telefon 010-223 93 13 eller
mail henrik.lavergren@lansstyrelsen.se
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SVeNSka laSSeFöRbuNdeT
Är det några fler än jag som märkt en viss skillnad i sin mailbox
efter att våra Lasse x 2 i styrelsen har blivit pensionerade? Under tio dagar har jag nu totalt 42 mail i min inbox från dessa
två äldre gentlemän…. Förutom att vi hörs av per telefon ofta.
Att dom dessutom heter Lasse båda två och har snarlika –
son/-sen-efternamn gör ju inte direkt saken lättare. De i särklass mesta mottagarna av min mailkorrespondens privat är
också dessa två Lassar.

Men - min Lasse-värld känns tvärtom liten och antalet Lassar stort….
Har insett att jag dagligen är omringad av Lassar och när vi
nu snart ska till ”jag-mötte-Lassie-ön” så börjar jag känna mig
smått oroad, kanske skriver jag där Svenska Lasseförbundet i
protokollen… Eller kallar Idrottslyftsansvarige för Bengt-Lasse Andersson eller något liknande.
Härmed har ni nu fått en förklaring till detta i så fall.

Till saken hör också att jag har fler Lasse i min närhet, min
far heter Lars och både min bror och min son heter Lars som
andranamn….

Skämt åsido, så känns alla Lars, Lasse, Lassar runt omkring
mig som trygga, pålitliga och personer jag tycker mycket om
– men visst är det ibland finurligt vilka sammanträffanden
som kan slumpa sig här i världen?!

På en av min sons barnskivor sjunger vi att ”världen är så stor
så stor, Lasse, Lasse liten”

/Kristina Eriksson

TySTNaD – TaGNiNG, SoM beRGMAN SA.
Nu har då lilla Mulde VK fått nya tankar igen,, filminspelning och varpa.
Muldegranen med centimeter och i ett nytt underlag, i
Othem ridhus.

Oldboys 100 cm
Elit 150 cm
A-D 200 cm
Junior & ungdom 250 cm

Olof Söderberg som är en mycket duktig filmare som filmar
vardagshändelser kommer att filma under några timmar under tävlingen och sätta ihop en filmsekvens som vi kommer
att dela på youtube och hemsidor.
Tävlingen är som vanligt med ett visst antal centimeter som
det gäller att hålla i så länge som möjligt och följande gäller
för denna tävling:
Tävlingsdagen är den 24 november kl 10.00 anmälan till
Janne Larsson
Othem Ridhus.
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Varpa-SM i Motala igen !
Så länge Grytgöl har varit med inom varpasporten så har de allra flesta varpakastare lovordat Råssnäs i Motala som en underbar
tävlingsplats. Man har refererat till två tidigare SM-tävlingar där,
som tydligen varit mycket lyckade. Man gillar det perfekta läget
, 50 meter från Vätterns strand, vilket innebär att icke kastande
familjemedlemmar kan njuta av sol och bad. Kastmarken sägs
vara optimal med en ypperlig sandjord. Dessutom finns det, på
mycket kort avstånd, boende i alla former och prisklasser. Sen ligger ju Motala förhållandevis centralt beläget i vårt avlånga land
och är en spännande stad med många sevärdheter. Dessutom är
staden inne i ett expansivt skede där det händer massor.
Om nu Motala är den mest efterlängtade SM-platsen på jorden
så får vi väl ta och lägga ett SM där, tänkte vi i Grytgöls IK. En
del av våra medlemmar knorrade en del och menade att det är
väl tillräckligt med jobb att arrangera på hemmaplan. – Ska vi
nu flytta på en hel tävlingsanläggning och liksom arrangera ett
SM på bortaplan ???

Vi bestämde oss för att kavla upp ärmarna och återigen bevisa
att ”absolut ingenting är omöjligt” !
Men visst kommer det att krävas dubbelt så mycket jobb och
dubbelt så många mil med transporter av såväl material som
personer som behövs för att dra runt ett dylikt arrangemang.
Men vi gör det för att glädja den svenska varpafamiljen !
Då hoppas man ju givetvis på att varpafamiljen visar sin uppskattning och det kan man väldigt enkelt göra på ett enda sätt
: -Att anmäla sig och deltaga ! Upp till bevis liksom !
Boka redan nu in torsdagen den 24/7 till söndagen den 27/7
. Anmälningsblanketter och formell inbjudan dyker upp i
januari.
Välkomna till SM i Motala på Råssnäsfältet !
Grytgöls IK

Vi hälsar vår nya varpakonsulent Göran Fransson hjärtligt
välkommen till varpafamiljen, Göran börjar på Svenska varpaförbundets kansli Idrottens Hus i Stockholm den 4 november.
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Regelförslag
som kommer att diskuteras vid konferensen
i Visby den 9 november 2013.
Till Svenska Varpaförbund / Tävlingskommittén
Till Gotlands Varpaförbund
Ändring av kastlängder och klassning.
När regeländringar genomförs bör hänsyn tas till helheten
inom varpasporten och dess minskande popularitet.
Därför anser Eksta IF att förslaget som är lagt är kontraproduktivt. Att retroaktivt förändra är något som i alla sammanhang skall undvikas.
Det förslag som är lagt gäller endast en disciplin vi anser att
vid en regelrevidering bör samtliga discipliner justeras.
Motivering: Att kasta varpa är mycket svårt och krävande man
måste ta hänsyn till vind, mark, varmt och kallt m m. Med
tanke på nutidens arbete med maskiner och andra hjälpmedel, inga tunga monotona lyft såsom, (femtiokilos säckar och
fyrtiokilos kartonger.) Med tanke på detta så är det ett fåtal av
manliga seniorer, som med precision kan kasta 20 meter mer
än någon kula. Samma gäller kvinnliga seniorer på 15 meter.
Vi ser ungdomar när det är skol-DM, att det är för långt med
12 meter för pojkar och 10 meter för flickor.
Förslaget är: att man är senior från 20-57 år, yngre oldgirls /
oldboys från 58-70år, äldre oldgirls/ oldboys från 71 år. Att
kastavståndet kortas av för alla kastare.
Förslag till regeländringar/kastlängder. Manliga seniorer 18 m,
kvinnliga seniorer 13 m, yngre oldboys 15 m, äldre oldboys 13
m, yngre oldgirls 11 m, äldre oldgirls 9 m, manliga juniorer 1619 år 15 m, kvinnliga juniorer 16-19 år 12 m, pojkar 12-15 år
11 m, pojkar 11 år och yngre 9 m, flickor 12-15 år 10 m, flickor
11 år och yngre 8 m.
Med detta upplägg kommer både unga och vuxna kastarna att
fortsätta kasta. Alla tycker det är roligare att kasta varpa.
Förslag till regeländring/klassning..........Regeländringen avser CM kastning och klassning E-D kastare, slopa klassningen
för samtliga discipliner som inte kastar om SM/DM tecken. (
Hela oldG /oldB.gruppen kastar om Förbundstecken.)
Motivering: Dagens system med klasser E-D är inte ett fungerande system i verkligheten. Priser till samtliga klassegrare förekommer inte på nationella tävlingar.
Eksta den 7/6-13
Eksta IF
Bernt Jakobsson ordförande
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Fole den 8/8 2013.
Förslag på regeländring till Svenska Varpaförbundet.
Stöttar förslaget som kommer att gälla 2015 att det blir 18 m
från 58-67 år. Och sedan 15 m från 67 år och uppåt. Men det
kommer att vara några varpakastare som börjat på 15 m och
som måste gå tillbaka på 18m. För att ingen skall komma i
kläm kan dem välja kasta 15 eller 18 m men då måste det bli
en vikt begränsning på max 3 kg, om man väljer 15 m. Då blir
det en smidig övergång. Och alla kan kasta och vara positiva.
Folie IF
Barbro Fohlin
Motion till Svenska Varpaförbundet
Angående ändring av tidigare beslut om kastavstånd för oldboys och anpassning av åldersindelning för oldgirls.
Bakgrund
Vid SVF höstmöte 9-11 november 2012 togs beslut om ändrat
kastavstånd för yngre oldboys och ändrad åldersindelning för
yngre och äldre oldboys. Kastavståndet ändrades från 15 m till
18 meter för yngre oldboys vilka också fick ny åldersindelning
58-67 år. Äldre oldboys fick inget ändrat kastavstånd men ny åldersindelning gällande fr.o.m. 68 år.
Vidare togs beslut att ändringen införs först 2015, p.g.a. att det
behövdes mer tid för omställning men också för att man ville
ge tid för kompletterande motioner då beslutet inte kändes helt
förankrat och genomtänkt (som helhet och alla konsekvenser).
Konsekvenser
Att öka kastavståndet för yngre oldboys har ett bra syfte i grunden (att inte äldre ska dominera sportsligt) men mycket oönskade konsekvenser för icke individuella grenar för oldboys.
Fortfarande är då tanken att båda oldboysklasserna ska tävla i
gemensamma grenar i mästerkap, såsom lagkula, lagcentimeter,
tvåmanna och par. Redan idag ser vi att det är marginella resultatskillnader mellan de båda oldboysklasserna och ökas nu avståndet till 18 m för kastare upp till 67 år så kommer vi att få se
att de äldre kastarna fr.o.m. 68 år kommer att dominera de gemensamma grenarna, vilket inte alls är syftet (att ännu äldre ska
dominera). En sån stor skillnad som 3 m är så pass mycket mer
utslagsgivande än ålder.

En annan oönskad konsekvens blir att det nu blir äldre oldboys
som kommer att förväntas dominera rent resultatmässigt jämfört med seniorer, vilket kommer ytterligare att flytta upp dominansen i åldrarna.
En annan konsekvens som inte fanns med i beslutet den 9-11
november 2012 är att även oldgirls bör påbörja sin klass vid
samma ålder som oldboys, d.v.s. gälla fr.o.m. 58 år.
Överväganden
För att komma bättre tillrätta med hela problemkomplexet (äldre
klasser bättre resultat) med utgångspunkt ifrån att manliga seniorer fortfarande kastar på 20 m borde man nog egentligen öka
avståndet för äldre oldboys från 15 m till uppskattningsvis 16 m
(och behålla 18 m för yngre oldboys och 20 m för seniorer). Vi
tror dock att 15 m är för inarbetet sedan länge för ”gubbar” och
att en sådan ändring kommer att ”uppröra” och risken för negativa konsekvenser för varpasporten är uppenbar.
Vi bedömer att 17 m för yngre oldboys i dagsläget är ett enklare
att införa och genom detta så kommer de båda klasserna att bli
mer ”jämspelta”. Dock är vi inte säkra på att det kommer
att bli helt bra (uppnå relativt lika resultat mellan klasserna). Det blir i vart fall mer ”lika”. Med de tester som gjort
under denna sommar med att låta oldboys kasta på 18 m
kan man konstatera att yngre oldboys skulle bli ”B-lag/kastare” i de gemensamma grenarna.
Rent idrottsmässigt så borde nog egentligen en yngre kastare vara något bättre än en äldre (om man nu ska ha några
skillnader).
Vad vi inte riktigt tänkte på när vi tog beslutet om 18 m för
yngre oldboys är att vi börjar införa olika avstånd inom samma
tävlande klass i mästerskap och att vi därmed försöker hitta olika avstånd som någon form av åldershandicap så att yngre inte
ska bli bättre än äldre. Det tydliggörs också genom denna motion när vi nu redan kan konstatera att 18 m för yngre oldboys
kommer att innebära att de yngre inte kommer att kunna hävda
sig mot de äldre. Och att 17 m troligtvis blir bättre men inte ens
det vet vi hur det kommer att slå.
Förslag till beslut
Ett första vägval: Först och främst måste vi fundera ett varv
till om vi vill börja införa olika avstånd inom samma tävlande klass. Vill vi inte det så måste vi dra tillbaka beslutet
om 18 m för yngre oldboys och utreda vidare hela området klass, ålderindelning och kastavstånd. Alternativt övervägande är att ha helt olika klasser i laggrenarna för yngre
och äldre oldboys (finns troligtvis inte tillräckligt med deltagare för det).
Om vägvalet är att gå vidare med att börja införa ”åldershandicap” i samma klass är vårt förslag (nr 1) till att ändra
beslutet från höstmötet 2012 då vi redan nu har kunskap

att 15 resp. 18 m inte gör som helhet att yngre och äldre
oldboys blir resultatmässigt lika:
• Klassen yngre oldboys (58-67 år) kastar 17 m alternativt att
kastavståndet för äldre oldboys ändras till 16 m (det senare är
idrottsmässigt bättre). Detta gällande fr.o.m. 2015. Förslag till
kompletteringar till beslutet: Vill vi att ”åldershandicap” ska fungera idrottsmässigt bra behöver vi införa denna 2-meters differens på
prov ca 3 år för att kunna avgöra att inte äldre oldboys som helhet
blir resultatmässigt bättre än yngre (generellt måste 60-åringarna
vara något bättre än 70-åringarna annars blir det helt galet idrottsmässigt genom att återigen äldre blir bättre än yngre).
Förslag (nr 2) att komplettera beslutet från höstmötet 2012
(om detta införs 2015):
• Klassen oldgirls fr.o.m. 58 år gällande fr.o.m. 2015
Garda 2013-08-25
Bernt Augustsson
Ordförande i varpasektionen Garda IK
Motion till Svenska Varpaförbundet
Förslag på tydligare rekommendation från SVF till arrangörer
av tävlingar med blandade lag
Bakgrund
Införandet av en avståndsskillnad på 5 m mellan oldboys
och manliga seniorer har gjort att oldboys på 15 som helhet blir bättre resultatmässigt än de manliga seniorerna på 20
m. Resultatskillnaden är ännu större till oldboys förmån om
man jämför dem med dam-, juniorer- och ungdomsklasserna. Förutom det idrottsmässiga problemet när de tävlar var
och en i sina klasser (”gubbklassen” är bäst), blir problemet
väldigt tydligt när allt fler tävlingar – åtminstone på fastlandet - arrangeras i form av blandade lag. Då blir det helt uppenbart att lag som innehåller oldboys oftast ligger i toppen.
OBS att detta problem inte försvinner om yngre oldboys
kastar på 18 m. Följden blir enbart att problemet blir mindre (färre på 15 m).
Förslag till beslut
Förslag på rekommendation eller krav från SVF till arrangörer av tävlingar med blandade lag (20 m med 15 m).
• SVF bör ta fram en handicaplista som tävlingsarrangörer
kan utgå ifrån – d.v.s. en mer genomarbetad lista än den som
är framtagen för Euro Varpa Tour. Det bör också övervägas
om klasser som är i minoritet eller behöver stimuleras – såsom ungdomar, juniorer och damer – om möjligt ska ha något extra handicap (stick) för att möjliggöra att kastare från
dessa klasser oftare kan nå framskjutna placeringar.
• Vidare bör SVF tydliggöra i ett beslut att alla arrangörer av
tävlingar med mixade lag rekommenderas att använda den
framtagna listan alternativt en på egen hand framtaget han-
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dicaplista anpassad just för den egna tävlingen. Huvudsaken
är att någon form av handicap används för att möjliggöra för
andra än manliga 15 m kastare att dominera.
Garda 2013-08-25
Bernt Augustsson
Ordförande i varpasektionen Garda IK
Gotlands Varpaförbund
Förslag till regeländring.
Gotlands varpaförbund har under alla år som vi har arrangerat skol DM och under övriga tävlingar sett att dagens ungdomar har svårt att komma fram på de avstånd som är i dag. Vi
tycker att en översyn på kastavstånd borde göras och föreslår
följande,
Ålder		Kön		Avstånd
Under 12 år
Pojkar		
10 meter
Under 12 år
Flickor		
10 meter
Pojkar		
12 meter
12-13 år		
12-13 år		
Flickor		
12 meter
Pojkar		
15 meter
14-15 år		
14-15 år
Flickor		
12 meter
Pojkar		
18 meter
16-19 år		
16-19 år		
Flickor		
15 meter
Skillnaden mot tidigare är att alla under 12 år kastar på 10
meter och att pojkarna mellan 12-13 år kastar på 12 meter istället för 15. Vi tror att det är bättre med lite kortare avtsånd
och att de utan att ta i allt vad de har istället kan koncentrera
sig på att få rätt teknik. Och skillnaden mellan könen inte är
så speciellt stor i de yngre åren.
Göran Fransson
Ledamot av Gotland Varpaförbunds styrelse
Motion till Svenska Varpaförbundet
Övergripande princip - samma kastavstånd i varje klass
Bakgrund
Varpasporten har alltid haft principen ”samma kastavstånd”
för samtliga deltagare som tävlar i samma klass/gren i mästerskap, med undantag för parkastningen där herrar och damer
står på olika avstånd.
Detta har varit en grundläggande princip och regel som varpasporten hållit fast vid. Mao samma kastavstånd i mästerskap
i respektive klass för juniorer, seniorer respektive oldboys. Vid
något tillfälle har själva kastavstånd ändrats inom en hel klass,
te x för juniorer och för oldboys. Dessutom har åldersindel-
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ningen vid något tillfälle ändrats för oldboys (tex sänkts från
65 till 60 år). Men som nämnts aldrig olika kastavstånd inom
en klass.
Tittar man tillbaka på beslutade regeländringar kan man konstatera att företrädare för äldre oldboys haft störst framgång i
att få igenom regeländringar till sin fördel.
1) Dels fick man för att antal år sedan igenom uppdelning i
yngre och äldre oldboys och att då tävla om separata mästerskap i de individuella grenarna. Dock blev det kvar gemensamma mästerskap i alla laggrenar men då på samma avstånd för
båda (15 m).
2) Dels fick man igenom en motion från Östergarn vid förbundets höstmöte förra året att öka kastlängd från 15 m till 18
m fr o m 2015 för yngre oldboys. Dock fick man ha kvar gemensamma mästerskap för yngre och äldre oldboys i samtliga
laggrenar (äldre oldboys kvar på 15 m).
I och med den senaste ändringen (punkt 2 ovan) i regelverket har varpasporten börjat införa avstånd som någon form av
”handicap” eller ”resultatutjämning” inom en klass där man
tävlar tillsammans om mästerskap.
Konsekvenser
Ingen vet vilka konsekvenser eller följdeffekter det senaste beslutet kommer att få i förlängningen i form av nya förslag/motioner på handicap inom de olika klasserna. Vi vet redan att
manliga seniorer ca 50+ har svårt att hävda sig i mästerskap.
Det skulle vara väl motiverat för dem att få stå på t ex 18 m för
att ge dem en rejäl möjlighet att vinna mästerskap.
Om man tittar lite mer på det tagna beslutet för oldboys, så
finns det inga studier eller tester som visar att 18 m för yngre oldboys och 15 m kommer att synkronisera resultatmässigt. Det är väldigt mycket som talar för att det i stället blir
70-åringarna som kommer att dominera dessa mästerskap – vi
tror inte ens att en avståndssänkning till 17 m för yngre oldboys skulle göra saken så mycket bättre. Redan idag med samma avstånd kan man se att det är väldigt små skillnader i cm
mellan yngre och äldre oldboys. Rent idrottsmässigt är det väl
egentligen helt naturligt att de yngre är något bättre än de äldre – brukar det inte vara så inom hela
idrottsvärlden. Man bör väl vara lite bättre som 60-åring än
som 70-åring (och att det bör återspeglas resultatmässigt), liksom en 30 åring jämfört med en 50-åring.
Resonemang och överväganden
Vår motion går ut på att varpasporten måste behålla principen samma kastavstånd i de klasser vi tävlar om i mästerskap.
Ska avstånd ändras så måste man ändra avstånd för hela klassen. Det andra instrumentet vi har är att ändra åldersindelning om vi tycker att det inte blir bra – men inte olika avstånd
inom varje klass – börjar vi med det finns det risk för att vi får
en framtid med mängder med motioner om ändrade avstånd
inom åldersklasserna.

Vi har inte tagit upp problemkomplexet tävlingar med blandade lag av den anledningen att det först och främst är viktigt att
få klara principer för mästerskap och för det andra kräver det
mer utredning och studier för hur olika avstånd och årsindelningar kan harmonera bättre resultatmässigt. För övrigt så är
blandade lag inget större problem i vart fall på Gotland då vi
bara kan se att det förutom våra egna tävlingar i Mulde bara är
ett fåtal sådana tävlingar varje år (Fårö, Stånga allmän klassen,
Mästerby 2-manna). Givetvis har också diverse stentävlingar
blandade lag av olika modeller men dessa tävlingar tycker vi
inte man ska lägga någon direkt energi på, då de börjar bli mer
och mer av karaktären ”kultur” med hänsyn till hur de utformas och arrangeras.
Vi har heller inte tagit upp i detta resonemang om 15 m för
oldboys är ett bra kastavstånd och hur det ligger i samklang
resultatmässigt med kastavståndet 20 m som senior (vilket det
givetvis inte gör då oldboys är som helhet bättre resultatmässigt). Detta är dock en annan fråga och bör utredas bättre.

tal regeländringsförslag så borde det vara på sin plats att Svenska
Varpaförbundet kallar in till en diskussionsträff under oktober
månad. När möjligheten att motionera om regeländringar togs
bort så sades det att det skulle vara en sådan träff under hösten
varje år, men det har det bara varit en gång.

Göran Fransson
Ordförande
Roma IF varpa

Förslag till beslut
1) Ta tillbaka beslutet om att införa olika avstånd för de båda
oldboysklasserna dvs behåll nuvarande regler även efter 2014
tills en mer övergripande utredning om kastavstånd och klasser har tagit fram ett bättre beslutsunderlag.
2) Tydliggör i beslutet att en utgångspunkt att den övergripande principen fortfarande ska vara samma kastavstånd inom
samma tävlande klass. Åtminstone tills annat mer genomgripande förslag finns.
3) Tillsätt en väl kvalificerad och insatt utredare att arbeta ensam eller med bistånd av en arbetsgrupp med uppdrag att utreda hela området kastavstånd och klasser. Utredningen bör
kunna vara färdig och förankrad någon gång hösten 2015.
Tills utredningen är klar tas inga nya regeländringar mer än
att beslutet från förra hösten dras tillbaka.

Mulde VK
Jan-Inge Ahlgren
Ordförande i Mulde VK
Roma IF
Förslag till regeländring
Roma IF varpa tycker att det finns skäl att se över ungdomars
kastavstånd då vi har haft ungdomar själva för första gången
på många år. Vi vill inte föreslå något direkt avstånd då vi vet
att det finns flera olika förslag gällande detta. Vi vill bara påpeka att det bör göras något.
Vi föreslår att oldboys åter igen ska klassas då det troligen kommer att mer tävlingar med hcp. Det är då inte rätt att alla oldboys har samma hcp. Det finns ju en del skillnader mellan kastarna och då bör det även avspegla sig i eventuella hcp-tävlingar.
Med tanke på vad som är på gång med SM-tävlingar och ett an-
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RESULTATLISTA
VARPA 2-Manna SM/JSM GÖTEBORG 2013
Svenska Mästare

Svenska Mästare

Herrar seniorer

Hablingbo IK (Roland Nilsson, Ola Nilsson)
Damer
Seniorer
Herrar seniorer

Herrjuniorer
Gotlands Bara IF (Rickard Kolmodin, Elias Olofsson)

Hablingbo IK (Roland Nilsson, Ola Nilsson)

Gotlands Bara IF (Sandra Lindberg, Johanna Magnusson)
Damer Seniorer
Gotlands Bara IF (Sandra Lindberg, Johanna Magnusson)
Oldboys

Damjuniorer
IF Triangeln (Thea Bygde, Elin Karlsson)

Garda
OldboysIK (Bernt Augustsson, Bengt Pettersson)
Garda IK (Bernt Augustsson, Bengt Pettersson)

Herrjuniorer
Gotlands Bara IF (Rickard Kolmodin, Elias Olofsson)
Damjuniorer
IF Triangeln (Thea Bygde, Elin Karlsson)

Bästa förening
Bästa förening
Bästa Förening

Herrar

1
2
3
4
5
6
7
8

Hablingbo IK
Ö ster ga rn s IK
S tockholm s VK
G otland s Ba ra IF
S öd er tä lje VK
Få rö IF
V :a Frö lund a VK
V ar be rg s V K

Bästa Förening
Totalt
Juniorer
1
2
3
4
5

G otla nd s Bara IF
Hablin gbo IK
IF T riangeln
Stockho lm s VK
Varbergs VK
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Damer

Par
Ind.kula
12 10 8 6 12 10 8
82
8
8
62 12
12
60
10
52
6
28
22
10
22
8

Totalt

C entimeter
6 12 10 8
12
6
8

Herrar

Lag cm Lag
6 6 4 2 12
6 6
2 12

10

2-manna
8 6 12 1 0 8
6

Ind.kula
6 12 10

6

8

6

Centimeter
12 10 8

6

Lag cm
Lag
6 4 2 12

10 8

10

2-manna
6 1 2 10 8
1 2 10

8
10
12

10

8

10

4

10

6

12

6
6

10
12

8

6

12
8

6

8

8

Dam er

Par
Ind.kula
Centimeter Lag cm Lag
2-manna
Ind.kula
Centimeter Lag cm Lag
2-manna
12 10 8 6 12 10 8 6 12 10 8 6 6 4 2 12 10 8 6 12 10 8 6 12 10 8 6 12 10 8 6 6 4 2 12 10 8 6 12 1 0 8 6
58
10 8
10
6
12
12
38
12
6 12
8
30
10
12
8
28
10 8
10
8
8

Mästerskapshistorik 2-manna SM
Plats
År
Disciplin
Landskrona
2004
Herrar
		
Damer
			
		
Herrjunior
		
Damjunior
Göteborg
2005
Herrar
		
Damer
		
Oldboys
		
Herrjunior
		
Damjunior
Kovland
2007
Herrar
		
Damer
		
Oldboys
		
Herrjunior
		
Damjunior
Hellvi 2008 		
Herrar
		
Damer
		
Oldboys
		
Herrjunior
		
Damjunior
Sunne
2009
Herrar
		
Damer
		
Oldboys
		
Herrjunior
		
Damjunior
Landskrona
2010
Herrar
		
Damer
		
Oldboys
		
Herrjunior
		
Damjunior
Traume
2011
Herrar
		
Damer
		
Oldboys
		
Herrjunior
		
Damjunior
Fole
2012
Herrar
		
Damer
		
Oldboys
		
Oldgirls
		
Herrjunior
		
Damjunior
Göteborg
2013
Herrar
		
Damer
		
Oldboys
		
Oldgirls
		
Herrjunior
		
Damjunior

Lag
Västra Frölunda VK
Väskinde AIS
Oldboys Eksta IF
Sätravik VK
Banda VK
Hablingbo IK
Väskinde AIS
Wisby BK
Ingen tävling
Banda VK
Hablingbo IK
Gotlands Bara IF
Eksta IF
Fole IF
Banda VK
Hablingbo IK
Gotlands Bara IF
Banda VK
Gotlands Bara IF
Fårö IF
Hablingbo IK
Hablingbo IK
Östergarns IK
Hablingbo IK
Ingen tävling
Hablingbo IK
Sätravik VK
Banda VK
Västra Frölunda VK
Västra Frölunda VK
Hablingbo IK
Gotlans Bara IF
Garda IK
Hablingbo IK
Ingen tävling
Hablingbo IK
Banda VK
Garda IK
Eksta IF
Hablingbo IK
Ingen tävling
Hablingbo IK
Gotlands Bara IF
Garda IK
Ingen tävling
Gotlands Bara IF
IF Triangeln

Namn
Urban Andersson
Ulla Gahnström
Bernt Jakobsson
Pehr Olofsson
Linea Appelqvist
Ola Nilsson
Ulla Gahnström
Sylve Gillerfors

Robert Moberg
Anki Karlsson
Wide Nygren
Thomas Olofsson
Malin Karlsson
Roland Nilsson
Anki Karlsson
Inge Sandström

Linneá Appelquist
Ola Nilsson
Britt-Marie Björklund
Bernt Jakobsson
Johan Rosenqvist
Klara Holmgren
Ola Nilsson
Britt-Marie Björklund
Sven Gillerfors
Jimmy Björklund
Annica Broberg
Ola Nilsson
Mona Engström
Fred Klingwall
Jacob Nilsson

Malin Karlsson
Roland Nilsson
Marie Stenberg
Ernst Jakobsson
Pontus Tinderfjäll
Karin Olofsson
Roland Nilsson
Marie Stenberg
Hans-Evert Gustavsson
Johan Rosenqvist
Erika Broberg
Roland Nilsson
Therese Johansson
Sture Stenström
Fredrik Westman

Berne Appelqvist
Gunilla Keegan
Sylve Gillerfors
Filip Andersson
Frida Andersson
Roland Nilsson
Britt-Marie Björklund
Bernt Augustsson
Jacob Nilsson

Olof Lithberg
Eva Olofsson
Hans-Evert Gustafsson
Cristian Krantz
Cathrin Krantz
Ola Nilsson
Sofie Björklund
Bengt Pettersson
Daniel Nilsson

Roland Nilsson
Ulrica Pettersson
Bernt Augustsson
Ulla Pettersson
Jacob Nilsson

Ola Nilsson
Anna Pettersson
Bengt Pettersson
Eva Björklöv/Nygren
Daniel Nilsson

Roland Nilsson
Sandra Lindberg
Bernt Augustsson

Ola Nilsson
Johanna Magnusson
Bengt Pettersson

Rickard Kolmodin
Thea Bygde

Elias Olofsson
Elin Karlsson

Herrar Lagkula - Deltagarlista
Frölunda VK 1
5 Urban Andersson
12 Robert Moberg

Frölunda VK 5
11 Anders Malmgren
13 Anders Moberg

Hablingbo IK 3
33 Jacob Nilsson
34 Pehr Olofsson

Södertälje VK
47 Tomas Carlsson
48 Christoffer Carlsson

Frölunda VK 2
10 Johan Löfqvist
14 Lennart Olsson

Gotlands Bara IF
25 Niclas Lindberg
26 Roger Lindberg

Landskrona VK
35 Tim Andersson
36 Carl Paulin

Vårgårda VK 1
63 Nils-Olov Andersson
67 Morgan Eriksson

Frölunda VK 3
6 Filip Andersson
15 Johan Olsson

Hablingbo IK 1
31 Roland Nilsson
32 Ola Nilsson

Stockholms VK 1
42 Anders Jona
46 Michel Ådefjäll

Vårgårda VK 2
66 Mikael Engström
68 Christer Jonsson

Frölunda VK 4
9 Daniel Kristoffersson
16 Stefan Olsson

Hablingbo IK 2
29 Berne Appelqvist
30 Olof Lithberg

Stockholms VK 2
39 Östen Hedin
44 Ola Linderhjelm

Östergarns IK 1
69 Arne Eriksson
73 Torbjörn Lawergren

Östergarns IK 2
72 Lars Klingvall
74 Johan Pettersson

Forts. på
nästa sida >>
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6
15

Filip Andersson
Johan Olsson

33
34

66
68

Jacob Nilsson
Pehr Olofsson

Mikael Engström
Christer Jonsson

Frölunda VK 4
9
Daniel Kristoffersson
16 Stefan Olsson

Landskrona VK
35 Tim Andersson
36 Carl Paulin

Östergarns IK 1
69 Arne Eriksson
73 Torbjörn Lawergren

Frölunda VK 5
11 Anders Malmgren
13 Anders Moberg

Stockholms VK 1
42 Anders Jona
46 Michel Ådefjäll

Östergarns IK 2
72 Lars Klingvall
74 Johan Pettersson

Gotlands Bara IF
25 Niclas Lindberg
26 Roger Lindberg

Stockholms VK 2
39 Östen Hedin
44 Ola Linderhjelm

Herrar Lagkula
Grupp ABCD
Omg 1
Namn

Grupp AB
Omg 2
Namn

Res

Ha blingbo IK 1

Grupp B
Omg 3
Namn

R es

R es

Hablingbo IK 2
Landskrona VK

12 12
8 9

Österg arn s IK 2
Landskrona VK

6
12

Södertälje VK
Hablin gbo IK 3

12
9

Ö ster ga rns IK 2
Frölu nda V K 4

12 1 2
8 5

Öste rgar ns IK 2
Hablingbo IK 1

7 5
12 12

L andskr ona V K
G otlands Bara IF

12 1 2
6 10

Öste rgar ns IK 1
Södertälje V K

12 12
11 8

Grupp B - Final
Namn

Ha blingbo IK 2
Frölu nda V K 3

12 1 2
7 6

Hablingbo IK 3
Frölund a VK 1

7 9
12 12

Ö ster ga rns IK 1
Frölu nda V K 5

W .O .

Ha blingbo IK 3
S tockholm s VK 1

12 1 2
9 9

Hablingbo IK 1
Öste rgar ns IK 1

12 9 12
7 12 9

S öder tälje VK
Frölu nda V K 2

12 8 12
4 12 9

Hablingbo IK 2
Frölund a VK 1

12 10 12
7 12 9

Frölu nda V K 1
S tockholm s VK 2

12 1 0 12
10 1 2 5

R es

Södertälje VK
Landskrona VK

12
10

Grupp A - Semifinal
R es

Namn

Grupp A - Final
R es

Namn

Hablingbo IK 1
Hablingbo IK 2

12 12
8 11

Grupp A - Bronsmatch
R es

Namn

Öste rgar ns IK 1
Frölund a VK 1

9
12

Herrar Grupp C
1 kula, Bana 5-6

Nr

Lag

Omg 1

Omg 2

Omg 3

Omg 4

Omg 5

2

6

4

5

3

8

Frölunda V K 4

1

-

12

-

8

-

12

-

12

-

9

-

11

1

2
6

3
5

4
4

5
3

Frölunda V K 2

6
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12

-

7

-

12

-

7

-

8

12

-

12

-

9

-

9

-

12

-

11

11

-

8

-

12

-

12

-

12

-

11

12

-

10

-

7

-

12

-

12

-

9

44 -

54 -

6

3

3

3

2

1

5

2

4

5

1

50
8

12

55 -

47
-8

10

49 -

57
1

9

53 -

5

12

1
59
4

12

6

11
4

12

-

2

11
1

9

7

1

8

Poäng Plac.
-15

4

12

6

12

2

12

-

2

12

3

12

12
3

11

1

7

1

12

-

5

12

2

12

S tockholms VK 2

-

9
6

7

3

9

S tockholms VK 1

12

4

11

G o tlands Bara IF

-

5

12

Frölunda V K 3

8

Kvot

52
10

12

60 -

50

Deltagarlista
Frölunda VK
7
Susanna Franzén
8
Marie Granström

Varbergs VK 1
57
Cathrin Clausson
59
Lina Eriksson

Gotlands Bara IF
24
Sandra Lindberg
Deltagarlista
27
Johanna Magnusson

Varbergs VK 2
56
Emma Andersson
58
Birgitta Clausson

damer Lagkula
Frölunda VK
7 Susanna Franzén
8 Marie Granström
Nr

Gotlands Bara IF
24 Sandra Lindberg
27 Johanna Magnusson

Lag

Omg 1

Omg 2

Omg 3

Omg 4

Omg 5

6

4

5

3

S tockholms VK

10
12

-

12
6

12
6

-

10
12

1

Frölunda V K

2

-

6

3
5

4

-

6
4

6
4

-

12
12

4

V arbergs VK 2

5

-

4
4

12
12

-

9
10

9
10

-

12
12

4
4

-

12
12

3

1

6

-

4
6

11
11

-

12
12

-

6
6

12
12

-

11
11

6
9

-

12
12

6
6

-

12
12

-

Eksta IF 2
3
Wide Nygren
Deltagarlista
4
Rune Vahlgren
Garda IK 1
Eksta IF 1

Gotlands Bara IF
21
Kåge Hansson
22 Gotlands
LarsBara
Havdelin
IF

21 Kåge Hansson
17 Bernt Augustsson
Roma IF
22 Lars Havdelin
20 Bengt Pettersson

3 Wide Nygren
4 Rune Vahlgren

18 Göran Augustsson
19 Alf Nilsson

Grupp AB
Kval
Namn

Eksta IF 2
Vårgå rda VK

12
12

12
9

-

11
12

12
12

-

6
11

2

3

4

7

1

4

3

O

5

3

81 -

78
17

93 -

76
7

82 -

75
-56

-

40 -

-

-

96

Vårgårda VK
64
Sven-Åke
Bergman
65
Lennart Engström

71 Fred Klingvall

65 Lennart Engström

Östergarns IK
Sixten Hallberg
Wisby BK 70
61 Rolf Burgesäter
71
Fred Klingvall

37 Ulf Godman
38 Inge Olsson

12
5

-

5
64

Wisby BK
61
Rolf Östergarns
Burgesäter
IK
Vårgårda VK
62
Tage
70Svanborg
Sixten Hallberg
64 Sven-Åke Bergman

Ulf Godman
Inge
Roma
IF Olsson

62 Tage Svanborg

Grupp AB
Omg 1
Namn

Res

6
11

93 -

5

Oldboys

37
38

12
9

-

Garda IK 2
18
Göran Augustsson
19
Alf Nilsson

Bernt Augustsson
Bengt Pettersson
Garda IK 2

-

12
12

4

Eksta IF 1
1
Bernt Jakobsson
2
Ernst Jakobsson

17
20IF 2
Eksta

11
12

6

4
6

-

1 Bernt Jakobsson
Garda IK 1
2 Ernst Jakobsson

Poäng Plac.
29

2

1

2

Kvot

1

6

-

Stockholms VK
40 Louise Jona
43 Gunilla Keegan

4

2

12
12

3

-

12
12
3

-

1

2

FR I

6
9

5

3

12
12

-

6

12
12
4

-

V arbergs VK 1

12
12

5

G o tlands Bara IF

Deltagarlista

Varbergs VK 2
56 Emma Andersson
58 Birgitta Clausson

Varbergs VK 1
57 Cathrin Clausson
59 Lina Eriksson

2

1

Oldboys Lagkula

Stockholms VK
40
Louise Jona
43
Gunilla Keegan

Grupp A - Semifinal
Namn

Res

Res

G a rda IK 1
Eksta IF 2

12 1 2
9 9

W isby BK
G ar da IK 1

10 6
12 1 2

G o tland s Bara IF
Roma IF

9 12 12
12 9 11

G otland s Bara IF
Eksta IF 1

O 11
12 1 2

G a rda IK 2
Eksta IF 1

12 5 1 1
7 1 2 12

W isb y BK
Österga rns IK

12 1 2
7 5

Grupp A - Final
Res

Namn

Eksta IF 1
G ar da IK 1

3 3
12 1 2

Grupp A - Bronsmatch
Res

Namn

Forts. på

G otland s Bara IF
W isby BK

nästa sida >>

12
11

Oldboys Grupp B
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1 kula, Bana 10-11

Nr

Lag
V årgårda VK

Omg 1

Omg 2

Omg 3

Omg 4

Omg 5

2

6

4

5

3

6

-

12

-

6

-

12

7

-

12

Kvot

Poäng Plac.
-22

7

-

12

O

5

W isb y BK
Österga rns IK

Posttidning B

12 1 2
7 5

Eksta IF 1
G ar da IK 1

Returadress:
Svenska Varpaförbundet
Idrottens Hus
114 73 Stockholm

3 3
12 1 2

Grupp A - Bronsmatch
Res

Namn

G otland s Bara IF
W isby BK

12
11

Oldboys Grupp B
1 kula, Bana 10-11

Nr

Lag

Omg 1

Omg 2

Omg 3

Omg 4

Omg 5

2

6

4

5

3

6

V årgårda VK

1

-

12

-

6

1

2
6

12

-

12

-

10

-

10

3

12

-

10

-

12

4

5
3

1

Gotlands Bara
IF
FR I
23
Rickardlagkula
Kolmodin
6 Herrar
JSM
28
Elias Olofsson

12

-

11

-

12

-

12

-

6

-

9

12

-

12

-

7

-

9

26 -

43 -

42 -

3

1

4

4

1

3

2

13

12

7

4

2

43

48 -

35

6

-

5

41

2

12

O
48

-1

12

8

-

46 -

38

5

- Triangelns- IF
- 50
-Patric

-

-

2

9

1

12

7

1

11
6

12

Poäng Plac.
-22

4

12
2

9

2

-

-

3

3

12

7

-

1

12
2

10

12

5

10

5

4

Deltagarlista
E ksta IF 2

-

4

3

-

6

10

-

R om a IF

JSM Herrar
lagkula
G a rda IK 2

6

5

12

Östergarns IK

-

Kvot

-

Börjesson
Viktor Romo

53

-

Deltagarlista

Varbergs VK
55
Sebastian Andersson
Gotlands Bara IF
60
Jonathan Krantz
23
Rickard Kolmodin
28
Elias Olofsson
Nr Lag
Omg 1
Deltagarlista
2

JSM Herrar lagkulaTriangelns IF
Omg 2

50
53
Omg 3

4

3

3
12
1 Varbergs
VK IF
Gotlands
Bara
Varbergs
VK
Varbergs
VK
10
12 Andersson
23
KolmodinAndersson
55 -Sebastian
55RickardSebastian
1
3
28
Elias
Olofsson
60
Jonathan
Krantz
60 2 T riangelns
Jonathan
Krantz 12 3
3 IF
12 -

Nr

Lag
3 G otlands Bara IF
1 Varbergs VK

Omg 1

2

3
10

1

12
12

12
12

8 4

12
12

1
3

3
10

4

3
8

12
12

-

12 12 -

3
8

JSM Damer lagkula
3

4

48

O

3

37

2

2

-2

35 -

Kvot

12 7 12
6 -

7
12
6
12

12 12 -

7
6

Poäng Plac.

24

48 26 35 -

1

-22

24
48

4
O

1
3

37

2

2

24

4

1

-2

24

48 -

2

-

Deltagarlista

3

2

1

4 F RI

26 -

-

1

12 12 3 8 -

2

3 G otlands Bara IF

12
12

Omg 3

2

-

Poäng Plac.
-22

Triangelns7IF
6 50 Patric Börjesson
4
53 Viktor
Romo

Omg 2

4

3

4 F RI
2 T riangelns IF

10

Patric Börjesson
Viktor Romo
Kvot

-

-

JSM Damer lagkula

Triangelns IF 1
49
Thea Bygde
JSM Damer
lagkula
51
Elin Karlsson

-

Stockholms VK
41
Amanda Jona
45
Emma Wennerberg

Deltagarlista

Deltagarlista
Triangelns
IF 2
52
Marcela
MirandaTriangelns IF 2
Triangelns
Triangelns IFIF1 1
54Thea Bygde
Lova Sobelius 52 Marcela Miranda
49
49
Thea Bygde
51 Elin Karlsson
54 Lova Sobelius
51
Elin Karlsson
Nr

Lag

Omg 1

2
Triangelns IF 2
IF 1
52 1 T riangelns
Marcela
Miranda12
12
54
Lova Sobelius
1

2 T riangelns IF 2
Nr

Lag
3 Stock holms VK
1 T riangelns IF 1

0
2

0 2 -

12
12

Omg 1

2

3

12
12

3

1

48 -

-

21 -

Omg 3

Kvot

1

12 12 -

9
10

9 10 -

12
12

12 12 -

9
10

3

2

10 12
4 12 -

12
10
12
4

4

1

48

0

3

32

Poäng Plac.
43
16

2
4

2
1

48

0

3

43

2

2

-27

-

21 -

1

-5

10 4 2

16

-5

38 48 -

4

2

-

10
4

-27

12
12

3

0 2 -

Poäng Plac.
32

4

9 10 -

1

Kvot

12
12 -

-

Omg 2

4

4 F RI

4

4

0
2

Emma Wennerberg

Omg 3

2

12 12 -

1

3 Stock holms VK

45

Omg 2

3

4

3

4 F RI
2 T riangelns IF 2

-

Stockholms
VK VK
Stockholms
41 Amanda Jona
41
Amanda Jona
45 Emma Wennerberg

12
12

38 -

