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LEDAREN
Lars Henriksen
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På grund av Covid-19 flyttades förbundsmötet
från mars månad till den 2 juli och genomfördes
som teams-möte. Ett lyckat positivt och
bra möte. Naturligtvis är ett fysiskt möte att
föredra. Och det hoppas vi på i mars nästa år.
Men nu är det som det är, och vi måste följa de
regler och restriktioner som gäller.
Ett stort tack till Patrik Oscarsson RF/SISU
som gjorde ett utomordentligt bra jobb som
ordförande under mötet. Stort tack också till
Stefan Bergh, generalsekreterare på RF/SISU
som uppvaktade Svenska Varpaförbundet
med anledning av att vi fyller 75 år i år!
Stefan önskade stort grattis och stort lycka
till i framtiden. Samtidigt som han berömde
Svenska Varpaförbundet som är ett litet
förbund men ändå ett väldigt välskött förbund.
Det uppskattar vi mycket! Stort tack till Stefan
och RF/SISU.
Vi avtackade Leif Lüsch auktoriserad revisor
som slutade efter ett antal år, samt vår suppleant
och vice sekreterare Elin Rosell.
Vi hälsar Sofie Nilsson, Klintehamn varmt
och hjärtligt välkommen till styrelsen som
suppleant och hoppas att Sofie skall trivas
tillsammans med oss övriga i styrelsen.
Svenska Varpaförbundets högsta utmärkelse,
förtjänsttecknet i guld nummer 36, tilldelades
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vår förbundskassör Lars Håkansson för
mångårigt och framgångsrikt arbete inom
varpaförbundet. Grattis än en gång Lasse!
När jag skriver denna ledare i början på
augusti, hoppas jag att vi kan genomföra
SM:et i Västergarn den 28-30 augusti trots att
Corona viruset fortfarande härjar! Därför blir
det mycket viktigt att för oss som kommer att
deltaga som kastare eller funktionärer att följa
de regler och bestämmelser som föreligger. Från
SM:et i Västergarn hoppas vi få med ett antal
bilder och artiklar i detta nummer av Nabben
som kommer någon vecka senare än normalt.
Samma kväll den 2 juli klarade vi av
styrelsemöte inklusive konstituering, det blev
en lång kväll med teams-möten men positivt
och givande och med många bra beslut för
utvecklande av vår kära varpaidrott!
Protokoll från förbundets båda möten finns
på vår hemsida.
Gör gärna din röst hörd, vi tar gärna
emot artiklar, klubbmeddelande från Er, och
synpunkter på Nabbens innehåll.
Välkomna till Västergarn! Hoppas vi ses där!
Lars Henriksen/Förbundsordförande
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HENRIKSEN FRÅGAR!
SOFIE NILSSON, VÄSTERGARN IF.
NYVALD SUPPLEANT I SVENSKA VARPAFÖRBUNDET.

Nyss invald som suppleant i Svenska
Varpaförbundets styrelse. Hur känns det?
Det känns bra och ska bli intressant.

Vad vill du tillföra och förbättra inom varpaidrotten?
Jag vill att vi lyfter fram alla ungdomskastare så att dom får mer
uppmärksamhet och sen är det jätteviktigt att vi ”hjälper” dom att
fortsätta kasta när dom blir juniorer.

Ditt roligaste varpaminne?
När Västergarn ungdomslag vann lagkulorna i Eksta förra sommaren
med bara några minuters mellanrum och fick fira tillsammans.

Vem anser du vara dagens bästa varpakastare på
dam respektive herrsidan?
Svarar alla duktiga ungdomar som kastar varpa, dom är helt klart bäst!

Vilka tre ord beskriver dig bäst?
Engagerad, strukturerad och lyhörd

Intressen förutom varpaidrotten?
Barnens idrotter innebandy, fotboll och hästar mm samt att träna själv.

Största fobin?
Ormar

Tyngsta lasten?
Choklad

Värsta hushållssysslan?
Putsa fönster

Det första du läser på morgonen?

Vad skulle du göra om du
fick vara osynlig för en dag?
Det håller jag för mig själv

Här får jag svara telefonen, kollar mailen, meddelanden, nyheter mm

Vilken känd person skulle du vilja käka middag
med?

Lyssnar på i bilen?

Inga superkändisar men här svarar jag mina klubbkompisar i Västergarn
Anna och Ulrica för vi har mycket att prata om!

Radio eller spotify

Missar aldrig på tv?
Inget speciellt ser inte så mycket på TV

Vilken är den käraste ägodel?
Inte en ägodel men svarar min familj

Är du fåfäng?
Nej det tycker jag inte
Hälsar dig varmt välkommen till Svenska Varpaförbundets styrelse, och
önskar dig stort lycka till med det arbete som föreligger.
Lars Henriksen//Förbundsordförande.

4 | Nabben

FÖRENINGSTRÄFF
FÖR PÄRKFÖRENINGAR
Tisdagskvällen hade vi bjudit in till föreningsträff för några pärk & varpaföreningar som inte är med
i Svenska Varpaförbundet.
Vi gick igenom vad RF SISU kan erbjuda för hjälp till nya föreningar och även vad Svenska
Varpaförbundet kan hjälpa till med. Möjlighet att söka Lokalt Aktivitetsstöd (bidrag för ungdomar)
investeringsstöd, driftsstöd till egen anläggning, ledarstöd hos RF-SISU. Förhoppningsvis kan vi nu få
ett antal nya föreningar som medlemmar i Svenska Varpaförbundet när nu Pärk är med i vårt förbund.
Sedan är det oerhört viktigt att vi har minst 15 föreningar som söker LOK-stöd inom vårt SF.
Vi har ytterligare en helt ny idrottsförening som klubbar sitt beslut i september, och blir då medlem
i Riksidrottsförbundet och Svenska Varpaförbundet, mera om det i Nabben 4-2020.

EN NY FÖRENING ÄR NU ANSLUTEN
TILL SVENSKA VARPAFÖRBUNDET

Föräldraskap är glädje, svåra beslut och utmaningar. Har ditt barn rörelsehinder och andra
funktionsnedsättningar kan det vara extra tufft att få vardagen att fungera. Därför finns RBU! Vi är en
funktionshinderorganisation som arbetar med att trygga tillvaron på alla fronter för rörelsehindrade
barn och ungdomar samt deras familjer. RBU Gotland är en del av riksförbundet för rörelsehindrade
barn och ungdomar, RBU.
Kontaktperson Mikael Nilsson, miknil@me.com
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Nytt Svenskt
Centimeter rekord
DM Lärkparken Roma 2020

Östergarns IK

Torbjörn Lavergren Östergarns IK. Foto Owe Järlö

Torbjörn Lavergrens rekord serie.
1.a kulan: 1,0,0,0,0,0,0,0,1,2,2,6. = 10 cm
2.a kulan: 11,8,0,0,0,0,0,7,0,0,0,0. = 26 cm
3.e kulan: 11,0,0,0,2,0,11,6,0,2,2,5. = 39 cm
Summa 75 cm
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Lars Håkansson Förbundskassör
Svenska Varpaförbundet.

Stefan Bergh, Barbro Wettersten, Patrik Oscarsson

SVENSKA VARPAFÖRBUNDET

FÖRBUNDSMÖTE
På torsdagskvällen hölls det 74:e förbundsmötet. Förbundsordförande Lars Henriksen
inledde förbundsmötet med lite prat om det
så viktiga att vi måste bli fler föreningar samt
att vi måste använda IdrottOnline och lägga in
alla medlemmar där och även LOK-stöd.
Riksidrottsförbundets Generalsekreterare
Stefan Bergh var på plats dels för att följa vårt
förbundsmöte samt även överlämna en gåva i
från Riksidrottsförbundet och även SISU riks,
för att vi under året fyller 75 år.
Mötesordförande Patrik Oscarsson ledde
förbundsmötet med bravur som vanligt.
Förbundsmötet avlöpte smidigt från punkt till
punkt.
Stadgeändringsförslaget klubbades igenom
av ombuden vilket innebär att gutniska lekar
samt stångstörtning och pärk nu är med i
Svenska Varpaförbundet.
Mandatfördelningen klubbades även det
igenom som innebär att i nästa år kan det bli

lite fler personer på förbundsmötet.
1 förening = 1 röst.

Vid Svenska Varpaförbundets ordinarie
förbundsmöte 2 juli 2020.
Förtjänsttecken i Guld till förbundskassör
Lars Håkansson.
Förtjänsttecken i guld, förbundets högsta
utmärkelse, kan tilldelas person som nedlagt
ett mångårigt nitiskt och framgångsrikt arbete inom varpaidrottens organisationer eller
som på ett annat synnerligen förtjänstfullt
sätt gagnat Svenska Varpaförbundet och dess
verksamhet.
I dag tilldelar vi förtjänsttecknet i guld
till en ödmjuk, trevlig, glad och positiv vän,
ibland kallad den kloke ”August” av mig, gärna
tänkande en extra stund innan han begär ordet
och kommer med kloka förslag. Arbetet tar
lite extra tid ibland men det blir oftast väldigt
bra, och det accepterar och uppskattar vi alla.
Vi vill på detta sätt tacka dig Lars
Håkansson för allt positivt och givande arbete
som du nedlagt som förbundskassör i minst
20 år. Vi tackar dig samtidigt för många andra
uppskattade arbetsuppgifter du utfört i verkställande utskottet (VU) och i styrelsen. Du
har även arbetat ett antal år med framgång i
vår tävlingskommitté där det från och till var
mycket högt till tak. Där var du ledamot och
även ordförande under mitten och slutet av
80-talet.
Lasse du har verkligen förtjänat Svenska
Varpaförbundets högsta utmärkelse förtjänsttecken i GULD nummer 36.
Tack Lasse och ett stort GRATTIS
Lars Henriksen / Förbundsordförande.

VAL:
- Förbundsordförande Lars Henriksen omvald
som just förbundsordförande på 1 år.
- Lars Håkansson Göteborg, Mikael Nilsson
Visby, Dan Törnlind Lima omvalda på 2 år.
- Oliver Söderström Slite omvald på 1 år som
suppleant.
- Sofie Nilsson Klintehamn nyvald som suppleant på 1 år. (fyllnadsval)
- Ny revisor Emma Järlö Visby
- Till valberedningen valdes Bernt Augustsson
-
Visby som sammankallande och Tomas
Holmqvist Klintehamn suppleant och Sara
Broberg Karlsson Södertälje suppleant.

UTMÄRKELSE:
Lars Håkansson ledamot och kassör i förbundsstyrelsen i många år tilldelades Svenska
Varpaförbundets högsta utmärkelse i guld.
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Nostalgiska sidan
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ÅRET 2020
2020 var året då vi trodde att allt skulle bli inställt och att
inget skulle bli som det brukar.
Men varpaträningarna var inget vi kunde vara utan! I
stort sett har vi tränat och haft kul varje tisdag och onsdag.
Några tävlingar har det också blivit, till mångas besvikelse
blev det ju dock inget SM i Ronneby men desto mer gick
det att se fram emot SM i Västergarn.
Några träningar har det blivit lite lek och bus. Vi hade
terrängvarpa i Nisseviken där vi började kvällen med att
äta glass, kasta varpa och sen avsluta med ett kvällsdopp.
En del träningar har det varit olidligt varmt men alla
har kämpat på. En träning där vi skulle kasta prick på
vattenballonger slutade med vattenkrig för både barn,
ledare och föräldrar!
Nu är SM avklarat och det anordnades galant av
Västergarn pärk och varpa, nu återstår bara ett KM innan
vi avslutar varpasäsongen för ungdomarna i Hablingbo IK.
Tack för en lyckad säsong!
/Annika, Lina och Tove, Hablingbo IK

HÖSTEN 2020
Idrottskamraterna Rauk har under hösten genomfört ett
antal träningar samt ett Klubbmästerskap. På träningarna
har vi varit 10-11 stycken varje gång. Klubbmästerskapet
kastades först centimeter 16 kast. ( i vanliga fall 32 kast)
Resultat centimeter:
1. Samuel Jakobsson 4,73
2. Magnus Sundqvist 4,94
3. Lars Henriksen 6,08
4. Janne Larsson 6,76
5. Catharina Björklund 8,28
6. Jan-Inge Ahlgren 7,76
7. Eric Randlert 9,92
8. Lina Khan 12,22
9. Tilde Randlert 13,38
Efter detta kastade vi lottade 2-manna lag:
1. Tilde Randlert & Jan-Inge Ahlgren
2. Lina Khan & Eric Randlert & Jan Larsson
3. Samuel Jakobsson & Magnus Sundqvist
4. Catharina Björklund & Lars Henriksen
Efter tävlingen blev det fika och prisutdelning hemma vid
Eric. Vi har en tävling kvar under hösten sedan blir det
uppehåll och de andra sporterna tar vid.
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TOMAS CARLSSON
SÖDERTÄLJE VK
En nära vän och varpakamrat till oss alla, Tomas Carlsson
Södertälje VK har lämnat oss alldeles för tidigt efter en
tids sjukdom.
Vi är nu samlade på Tomas hemmaplan i Västergarn.
Tomas har vi alla lärt känna som en stor varpaprofil med
stort engagemang för vår kära varpaidrott.
Dessutom var Tomas en mycket duktig elitkastare med
stora framgångar inte minst när det gällde centimeterkastning.
Tomas jobbade aktivt i Svenska Varpaförbundets
tävlingskommitté under slutet av 80-talet med stor framgång.
En stor varpaprofil är borta, och vi kommer sakna
Tomas på våra tävlingar runt om i Sverige. Men Tomas
minne lever vidare för oss alla.
Vi hedrar i dag minnet av Tomas på hans hemmaplan
med en stunds tystnad.
2020-08-10
/Lar Henriksen / Förbundsordförande.

FRÅGOR INFÖR NABBEN
Jag har intervjuat Dennis Mattson som
kastar för Hablingbo IK.

VÄSTERGARN IF
Efter ett år av förberedelser och en fantastisk SM-helg är
nu tvåmanna-SM 2020 till ända. Vi i Västergarn IF är
otroligt nöjda över denna helg och den blev så bra som vi
hade tänkt oss!
Vi hade tidigt en plan att ha ungdomarna i fokus, satsa
på bra priser och höja stämningen i tävlingen. För att
lyckas med detta hade vi många generösa sponsorer och
positiva och arbetsvilliga medlemmar, föräldrar, släkt och
vänner i föreningen som gjorde att allt bara flöt på och
fungerade. Roligt och värdefullt att ha positiva människor
i sin förening!
Förutom fin varpakastning denna helg finns det många
guldkorn att plocka fram, och för att nämna några; ingen
såg väl så glad och nöjd ut över sin guldhatt som Benne och
Bamse efter fredagens seger!, Riddare Bagge som gjorde
invigningen mäktigare, Johan Larsson som tog sig tid och
kom till Västergarn och delade ut priser till fina ungdomar
eller Ida Ahlin, Hablingbo IK som blev överlycklig över
sin resväska i pris, det var det bästa pris hon någonsin fått!
Härligt med glada och nöjda ungdomar!
Efter en sådan fantastisk helg stärks gemenskapen i
föreningen och nya idéer föds, både inom varpa och hur
föreningen kan utvecklas vidare. Västergarn IF vill än en
gång tacka alla som bidragit till att denna tävling blev
möjlig att genomföra! Vi ses igen!
/Med vänliga hälsningar Västergarn IF

Berätta lite snabbt om dig själv
Hej jag heter Dennis Mattsson och kastar för Hablingbo IK
och är 10 år. Jag gillar att spela fotboll och kasta varpa.

Vad är ditt bästa varpaminne?
Mitt bästa varpaminne skulle jag säga är när jag fick
min första nolla.

Vad är det bästa med varpasporten?
Att man får vara med kompisar.

Bästa tävlingssättet?
(2 man, 3 man, ind. eller par)
Det bästa tävlingssättet enligt mig är nog 2 manna.

Vad tycker du borde f
örbättras med varpasporten?
Jag tycker att det är bra som det är.

Någonting särskilt du ser fram emot till den
kommande säsongen?
Det skulle nog vara ännu ett SM!

Denna säsong har ju då inte varit som någon
annan, men trots allt vad har varit det bästa
med den gångna säsongen?
Det bästa har varigt SM i Västergarn.
/Oliver Söderström Ungdomsgruppen
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RESULTAT

SM VARPA VÄSTERGARN
2-MANNA OCH PAR
TVÅMANNA OLDBOYS

TVÅMANNA HERRAR

Grupp A

Grupp A

1.

Garda IK, Bernt Augustsson & Bengt Pettersson

1.

Hablingbo IK, Berne Appelqvist & Olof Lithberg

2.

Roma IF, Anders Dyplin & Ulf Godman

2.

Hablingbo IK, Roland Nilsson & Ola Nilsson

3.

Eksta IF, Jan-Arne Rieém & Ernst Jakobsson

3.

Hablingbo IK, Nils-Allan Nilsson & Kenneth Nilsson

4.

Wisby BK, Tage Svanborg & Rolf Burgesäter

4.

Östergarns IK, Torbjörn Lavergren & Henrik Lavergren

Grupp B

Grupp B

1.

Bäl IF, Evert Olsson & Rune Olsson

1.

Sanda IF, Mauritz Westergren & Tomas Holmqvist

2.

IF Varpa, Lars-Åke Olsson & Göran Lindberg

2.

VK Björken, Anders Simu & Joachim Jonsson

Grupp C

Grupp C

1.

Garda IK, Alf Nilsson & Göran Augustsson

1.

Västergarn IF, Per Widing & Sonny Westergren

2.

Väskinde AIS, Anders Wahlby & Jan Olsson

2.

Hablingbo IK, Thomas Snöbohm & William Snöbohm

Grupp D

Grupp D

1.

Eksta IF, Rune Vahlgren & Kenneth Johansson

1.

Gotlands Tofta VK, Conrad Karlsson & Joakim Pettersson

2.

Wisby BK, Gösta Westergren & Sylve Gillerfors

2.

Sanda IF, Anders Westberg & Roger Johansson

TVÅMANNA DAMER

TVÅMANNA FLICKOR YNGRE

Grupp A

1. Västergarn IF, Freja Sjölander & Selma Eriksson

1.

VK Björken, Kerstin Simu & Margareta Sasse

2. Hablingbo IK, Klara Jakobsson & Mira Söderberg

2.

Stockholms VK, Amanda Jona & Louise Jona

Västergarn IF,/Hablingbo IK,
3. Ylva Olofsson & Therese Jacobsson

3.

Södertäle VK, Hanna Bäsen & Sara Broberg - Karlsson

4.

Västergarn IF, Helena Eskedahl & Ulrica Sjölander

12 | Nabben

TVÅMANNA FLICKOR ÄLDRE

TVÅMANNA POJKAR ÄLDRE

1. Västergarn IF, Emy Westergren & Edith Järlö Ahlby

1. Västergarn IF, Leo Karlsson & Anton Westergren

2. Sanda IF, Wilma Gillerfors & Linnea Karlström

2. Hablingbo IK, Dennis Mattsson & Timmy Jacobsson

3. Sanda IF, Elsa Westberg & Ella Stenman

Vallstena IF/Mulde VK,
3. David Kysinger & Lucas Gustavsson

4. Hablingbo IK, Astrid Jakobsson & Minja Söderberg
4. Sanda IF, Jonathan Lobb & Arvid Kåring
5. Sanda IF, Moa Farinder & Linnea Westergren

6. Mulde VK, Clara Gustavsson & Malva Hoffman

TVÅMANNA POJKAR YNGRE
1. Västergarn IF, Ture Lind & Viktor Widing

PAR SENIORER

2. Hablingbo IK, Nils Thorslund & Valter Thorslund

Grupp A

Västergarn IF/Hablingbo IK,
3. Vidar Jakobsson & Hjalmar Thorslund

1.

Gotlands Bara IF, Sofie Björklund & Kenneth Björklund

2.

Sanda IF, Hanna Gustavsson & Tomas Holmqvist

3.

Fårö IF/Gotlands Tofta VK,
Erika Karlsson & Conrad Karlsson

1.

Västergarn IF, Freja Sjölander & Vidar Jakobsson

4.

Hablingbo IK, Malin Jacobsson & Olof Lithberg

2.

Västergarn IF, Ylva Olofsson & Ture Lind

Grupp B

3.

Hablingbo IK, Klara Jakobsson & Dennis Mattsson

1.

Västergarn IF, Ulrica Sjölander & Per Widing

4.

Hablingbo IK, Therese Jacobsson & Valter Thorslund

2.

Hablingbo IK, Mona Engström & Roland Nilsson

5.

Västergarn IF, Selma Eriksson & Viktor Widing

6.

Hablingbo IK, Ida Ahlin & Hjalmar Thorslund

Grupp C

1.

SandaIF & Hablingbo IK,
Elsa Westberg & Berne Appelqvist

2.

VK Björken, Margareta Sasse & Joachim Jonsson

PAR YNGRE UNGDOMAR

PAR ÄLDRE UNGDOMAR
1.

Västergarn IF; Emy Westergren & Leo Karlsson

2.

Mulde VK, Clara Gustavsson & Lucas Gustavsson

3.

Västergarn IF, Edith Olofsson & Anton Westergren

4.

Sanda IF, Wilma Gillerfors & Lucas Gillerfors

5.

Vallstena IF, Sara Kysinger & David Kysinger

6.

Hablingbo IK, Minja Söderberg & Timmy Jacobsson

Grupp D
1.

Stockholms VK1, Louise Jona & Michell Ådefjäll

2.

Stockholms VK 2, Amanda Jona & Anders Jona
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INBJUDAN
HÄSTSKOKASTAR-

TÄVLINGAR
3 OKTOBER – 4 OKTOBER 2020

ÖRSUNDSBRO

ÖRSUNDSBRO SK hälsar Sveriges alla hästskokastare välkomna till Örsundsbro första helgen i Oktober.
Starttid båda dagarna klockan 10.00 (samling 09.30)
Föreningen är ny i varpa och hästsko förbundet sedan 1
år och vi har ytterligare sporter i föreningen. På programmet finns Boule, Landhockey, och Volleyboll. Vi arrangerar mycket tävlingar där två gånger SM i Boule
med 5300 starter under en vecka samt ungdomsläger
i Landhockey och Boule är några exempel på vår verksamhet.
Tävlingsform: Lördagen den 3 oktober singel centimeter tävling. Söndagen den 4 oktober blandade tvåmannalag poängtävlan.
Kostnad: 80kr per deltagare och tävling
Med tanke på coronan ta med en egen campingstol
så vi kan hålla avstånd. Plasthandskar och handsprit
tvål och vatten finns på plats.
Kiosk: Möjligheter att köpa kaffe, te, dricka, godis samt
smörgåsar, toast, varm korv och hamburgare.
För er som vill ha ett mål mat går det att förbeställa av
genom din förening 80:-/portion inklusive dricka. Lördag serveras fläskgryta och potatis i portionsformar.
Söndag serveras korvstroganoff och potatis i portionsformar.
ANMÄLAN: till tävling och beställa mat görs via email
orsundsbro.sk@telia.com
Inbetalning av startavgifter och mat kan ske på plusgiro
6363769-8 eller bankgiro 5354-6552
Anmälan skall vara oss tillhanda senast 28 september
2020 klockan 20.00. Ange antal mat lördag respektive
söndag.
Förslag på boende: Säva Gästgiveri dubbelrum, fyra
bäddsrum 250 kr per natt självhushåll med enkel frukost i kylskåpet sju minuter från tävlingsplatsen. Hotell
finns i UPPSALA och ENKÖPING. Ställplats för husvagn och husbil finns. Vill du ha hjälp med boende hör
av dig till Kenneth Mellin 070-3861312
Det vore roligt om många föreningar deltar i årets sista
tävling då tillfällen inte varit så många i corona året
Med varma idrottshälsningar
Kenneth Mellin
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INBJUDAN

VARPA TÄVLING
3 OKTOBER – 4 OKTOBER 2020

ÖRSUNDSBRO

ÖRSUNDSBRO SK hälsar Sveriges alla Varpakastare
välkomna till Örsundsbro första helgen i Oktober.
Starttid båda dagarna klockan 10.00 (samling 09.30)
Föreningen är ny i varpa och hästsko förbundet sedan 1
år och vi har ytterligare sporter i föreningen. På programmet finns Boule, Landhockey, och Volleyboll. Vi arrangerar mycket tävlingar där två gånger SM i Boule
med 5300 starter under en vecka samt ungdomsläger
i Landhockey och Boule är några exempel på vår verksamhet.
Tävlingsform: Lördagen den 3 oktober singel centimeter tävling. Söndagen den 4 oktober blandade tvåmannalag
Kostnad: 150kr per deltagare och tävling
Med tanke på coronan ta med en egen campingstol
så vi kan hålla avstånd. Plasthandskar och handsprit
tvål och vatten finns på plats.
Kiosk: Möjligheter att köpa kaffe, te, dricka, godis samt
smörgåsar, toast, varm korv och hamburgare.
För er som vill ha ett mål mat går det att förbeställa av
genom din förening 80:-/portion inklusive dricka. Lördag serveras fläskgryta och potatis i portionsformar.
Söndag serveras korvstroganoff och potatis i portionsformar.
ANMÄLAN: till tävling och beställa mat görs via email
orsundsbro.sk@telia.com
Inbetalning av startavgifter och mat kan ske på plusgiro
6363769-8 eller bankgiro 5354-6552
Anmälan skall vara oss tillhanda senast 28 september
2020 klockan 20.00. Ange antal mat lördag respektive
söndag.
Förslag på boende: Säva Gästgiveri dubbelrum, fyra
bäddsrum 250 kr per natt självhushåll med enkel frukost i kylskåpet sju minuter från tävlingsplatsen. Hotell
finns i UPPSALA och ENKÖPING. Ställplats för husvagn och husbil finns. Vill du ha hjälp med boende hör
av dig till Kenneth Mellin 070-3861312
Det vore roligt om många föreningar deltar i årets sista
tävling då tillfällen inte varit så många i corona året

Med varma idrottshälsningar
Kenneth Mellin
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Posttidning B

Returadress:
Svenska Varpaförbundet
Box 1030
621 21 Visby

®

SPORTLOTTERIET
STÖDER VARPAFÖRBUNDET

10 MILJONER
I VINSTER!
VINN &
SPARA

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

