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LEDAREN
Lars Henriksen

Nu är den här igen. Vår värsta tid. Alltså
november. När jag skriver denna ledare till
sista numret av Nabben 2018 i mitten av
november. Kan jag konstatera att med tilltagande ålder får jag svårare för den månad då
ljuset försvinner, mörkret tätnar och fukten är
så tydlig att jag inte kan skilja den från regnet.
Funderar på om det är så att året består av elva
månader och en november. Stå ut. Det blir
bättre. Något annat är otänkbart. Får vi bara
passera årsskiftet så kommer ljuset och våren
och varporna lyfter igen. Vi kan summera
2018 som ett bra år för varpaidrotten. I förra
numret av Nabben berättade jag lyriskt om
SM-tävlingarna i Sunne i det vackra landskapet Värmland. Åkte till Stånga på Gotland,
varpans ”Meccka” i slutet av augusti månad
som representant för Svenska Varpaförbundet
och får uppleva ytterligare ett mycket uppskattat och lyckat SM-arrangemang i varpa och ett
samarrangemang med dragkampsförbundet
som vi närvarande inte kommer att glömma i
första taget. Blir lyrisk för andra gången under
ett SM-arrangemang 2018! Tack Stånga IF
med Charlotte Eliasson i spetsen det gjorde
ni fantastiskt bra. Och stort tack dragkampsförbundet för utmärkt gott samarbete och ett
lyckat arrangemang.
Var tillbaka på Gotland närmare bestämt i
början av oktober under varpans framtidshelg
i Visby för att diskutera önskad framtida tillstånd inom varpaidrotten. Tillsammans med
SISU Idrottsutbildarna och trevliga varpakastare som representerande ett antal varpaföreningar och tillsammans med mycket kreativa
och duktiga ungdomar blev det en positiv och
givande, farmtidshelg med mycket glädje och
gemenskap. Delar av arbetet som genomfördes
kommer att ligga till grund för vår nya verksamhetsplan 2020-2025 som skall kopplas
till RF:s strategi 2025. Svensk idrott-världen
bästa! Vi inom varpaidrotten måste på alla
fronter jobba vidare med strategier och arbetsplaner utifrån varpaidrottens förutsättningar.
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Göran Fransson har bestämt sig att avsluta sitt
arbete som varpakonsulent inom varpaförbundet. Han jobbar kvar på kansliet i Idrottens
Hus, Stockholm fram till julhelgen. Vi har fått
ta del av Görans tjänster under drygt fem år.
Det är få som brinner så mycket för varpasporten som Göran, och han kommer att fortsätta
att göra goda insatser för varpasporten fortsättningsvis det är jag övertygad om. Under en
längre tid har Göran funderat och nu har han
bestämt sig och jag som jobbat nära honom
och övriga får acceptera hans beslut. Vi tackar
Göran för förtjänstfullt arbete inom varpaidrotten. Och jag tackar för de år vi fick möjlighet att arbeta tillsammans. Jag och ”varpafamiljen” önskar dig stort lycka till med vad du
än företar dig i framtiden. Tack Göran!
Nu är det dags för Riksidrottsforum (RIF)2018
i Ronneby nämligen den 9-11 november där
många intressanta frågor kommer att diskuteras. En fråga som intresserar mig mycket och
även varpaidrotten i stort är översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer för medlemskap i RF och SISU. Hoppas få återkomma
med rapport i detta nummer av Nabben.
Höstkonferensen med styrelsesammanträde i
Stockholm den 24-25 november närmar sig
med stormsteg. Vi kommer förmodligen att
kunna presentera några intressanta beslut och
artiklar i detta nummer.
Jag tror på varpaidrottens framtid och gläds åt
2018-års verksamhet. Tackar alla för i år och ser
fram mot ännu en fantastisk varpasäsong 2019.
När Ni läser detta nummer av Nabben närmar
sig julen med stormsteg. Ta vara på denna
ljuvliga tid, koppla av och njut av julens alla
härligheter.
God Jul och Ett Gott Nytt Varpaår
tillönskas Er alla!
Lars Henriksen//Förbundsordförande
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INTERVJU MED ERIC RANDLERT MÄKLARHUSET
Janne Larsson: Hej Eric, vintersäsongen
närmar sig och ni på Mäklarhuset Visby
har bestämt att ni kommer med 2 stycken
3-manna lag till Mulde World Cup, hur
går det till när ni bestämmer vilka som
skall ingå i lagen?
Eric: Viljan och känslan har vi men frågan
är om vi är tillräckligt bra!

Mästerskapen i Tomsarve Eksta, hur
kommer det att märkas?
Eric: Vi på Mäklarhuset vill vara en
del av Mulde VK och vi vill ge er goda
förutsättningar för att lyckas med det ni
tycker är så kul! Det är ren glädje att få vara
med er!
Janne: Vilken är din favoritsport och
varför är den så bra?
Eric: Bra fråga, Måste säga Varpa och att
man kan tävla mot alla i alla åldrar, ung
som senior.

Janne: När kastade du varpa för första
gången?
Eric: Det var i skolan och Skol DM
tillsammans med tvillingarna Kenneth och
Tommy.
Janne: Vilka meriter har du i varpa?
Eric: Inte stora eller rättare sagt så har jag bara glada minnen i
Varpa
Janne: Vilken plats skulle du vilja arrangera ett SM i varpa på?
Eric: I Almedalen

Snabbfrågor.
Favoritfärg? Röd
Favoritstund på dygnet? Morgonen
Smultronställe? Oj det är några, Brissund, Sudersand Fårö och
Husken
Favoritmaträtt? Hemlagade köttbullar med brunsås
Tror du på jultomten? JA

Janne: Mäklarhuset är med som medarrangör till Ungdomslägret
i Traume Visby i vår (18-19 maj – 2019) samt Svenska
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HENRIKSEN FRÅGAR!
CHARLOTTE ELIASSON, STÅNGA IF.

Stort GRATTIS till ett fantastiskt
fint SM-arrangemang.
Vem är du Charlotte?
I detta fall är jag ordförande i Stånga IF, men jag är också mamma till
3 fantastiska barn och har ett spännande jobb som medicin teknisk
ingenjör.

När började du kasta varpa? Och varför?
Jag tror att vi började kasta varpa i samband när vi flyttade till Stånga
när vi var 6 år, vi var många barn som kastade då och det var en härlig
gemenskap. Stånga hade en fin ungdomsverksamhet och vi har en
fantastisk ledare i Torbjörn Olofsson.

Du kastade under SM i Stånga vilket gladde många!
Blir det en fortsättning?

Tror att ditt hjärta brinner för varpaidrotten, varför?

Om jag hinner skulle det vara jätteroligt, men jag har inte bestämt
något.

Jag tror att om man fått så mycket genom idrotten som jag fått, genom
fina ledare och kamrater så vill man gärna ge något tillbaka.

Kastar du SM i varpa 2019?

Vad är du riktigt bra på, förutom att kasta varpa?

Eventuellt, se frågan innan.

Att säga JA

Varför arrangerade ni Stånga IF SM i varpa och
SM i dragkamp i år?

Har du någon dold talang?

Jag har länge önskat att vi i Stånga skulle arrangera SM i varpa igen,
vi har en bra organisation och en fantastisk anläggning borde nyttjas
mera. Att det blev både varpa och dragkamp tackar vi Göran Fransson
och dragkampsförbundet för. Det blev mycket större än jag tänkte när
vi ansökte om att få arrangera 2-m och par SM i Varpa, men det var
fantastiskt roligt även om det blev mycket mera arbete.

Vilka varpaklubbar har du kastat för?
Jag har varit Stånga trogen, så det är min enda varpa klubb.

Du var mycket duktig som junior.
Hur många juniormedaljer har du?
Oj, det vet jag inte. Tillsammans med min syster Josefine och Irene
Olofsson har jag ett antal JSM-guld i lag och i lag cm. Jag har inga
individuella guld.

Hur många SM-medaljer har du som senior?
Och hur många är guld?
Detta var mycket lättare att svara på, tyvärr var min seniorkarriär inte så
lång och är då antal medaljer noll.

Kommer du ihåg hur många SM-tävlingar
du deltagit på?

Tyvärr inte.

Vad får dig att skratta?
Barnens spontana kommentarer,

Det första du läser på morgonen?
På vardagarna blir det e-posten på jobbet, är jag ledig försöker jag läsa
gotlandstidningen

Lyssnar på i bilen?
Jag lyssnar på radion, helst P4 Gotland eller radiosporten

Kulturperson du gillar?
Astrid Lindgren

Vilken är din käraste ägodel?
Fotografier på min familj

Om du vore stadsminister för en dag, vad skulle du
göra då?
Jag skulle vilja påverka genom att göra satsningar på redan befintliga
saker och inte satsa bara på nya innovativa projekt.

När arrangerar ni SM i varpa igen?

Tyvärr inte exakt, som junior blev det kanske 6 st, men som senior tror
jag bara att det blivit 3 st.

Vi arrangerar gärna SM igen, men det dröjer nog några år.

Ditt roligaste varpaminne?

Önskar dig stort lycka till i fortsättningen både på och utanför varpaplanen.

Hmm, svårt att säga det har varit många roliga händelser, men det jag
kommer ihåg mest att vi hade så roligt tillsammans.
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Stort Tack Charlotte!

Lars Henriksen/Förbundsordförande.

TACK FÖR MIG
Efter drygt 5 år har jag beslutat mig för att sluta min tjänst som varpa
konsulent på Svenska Varpaförbundet. Anledning är min livssituation
som uppkom under året.
Hur har då mina fem år varit, det har varit
fantastiskt att få jobba med sin hobby. När jag
var liten så fanns det en dröm att bli proffs
inom någon idrott, fotboll, hockey eller varför
inte i tennis men så blev det inte men jobba
med varpan har för mig varit samma sak,
jobba med sin hobby.
Att få träffa så mycket folk som jag har gjort
under dessa år med samma intresse, idrott,
dels inom varpafamiljen men även andra
personer som jobbat på andra idrottsförbund
eller inom RF.
Vad har då varit mina höjdpunkter under
de fem åren är inte så lätt att rangordna därför
tänker jag inte göra det utan bara nämna några
roliga saker. Ett minne som kommer att stå sig
länge är det senaste SM:et i Stånga tillsammans med Dragkampsförbundet. Jag var ju en
av de personer som kom med idéen och få vara
med hela vägen, från att sitta i Karlstad och
spåna fram det tills det faktiskt genomfördes
och resan däremellan har varit både rolig och
spännande. Det är sådant som ger en hopp om
våran framtid. Annat som är värt att nämna
är livesändningarna av finaler vid SM genom
Svenska Varpaförbundets Youtube kanal,
hoppas att det kan bli mera sådant i framtiden. Alla möten med Varpaföreningarna som
jag har besökt under årens lopp och alla fantastiska människor som finns inom vår idrott är
sådant som ger en energi och hopp. Varpan är
en liten idrott, ja faktiskt en av de minsta inom
RF familjen men också en av de äldsta om jag
får gissa. Många har forskat kring varpans
ursprung men jag har ännu inte hört någon
säga exakt hur gammal och varifrån sporten kommer. Jag har min personliga teorier
som jag tror på och brukar berätta när någon
frågar. Något som också måste nämnas är alla
tävlingar som man varit på och framför allt
alla SM som man varit på. Sedan jag började
på förbundet så har jag väl inte sett så mycket
varpakastning på SM eftersom jag suttit och
jobbat men lite har man sett och framför allt
Torbjörn Lavergrens otroliga centimeter resultat i Tomasarve. Vilket rekord.
Finns det då inget negativt, jo det finns det
ju så klart men varför dra upp det, alla inom
varpa familjen vet nog säkert att jag tänker på

det minskade antalet varpakastare och rekryteringen som inte går så bra, som vi alla känner
till. Varpasporten är fantastisk och vi som vet
och tycker det måste tillsammans jobba för att
förmedla det till många andra så vi åter kan
växa oss lite större. Det är vår älskade sport
värd.
Vill passa på att tacka alla som jag på något
sett har kommit i kontakt med under mina år
som anställd på Svenska Varpförbundet. Med
risk för att glömma några namn så tar jag de
flesta i klump. Tack till Er i styrelsen och de
olika kommittéerna som har med under min
tid. Tack till de olika samarbetspartners som
jag har fått jobba med och emot. Tack alla Ni
inom de andra idrotterna jag har fått träffa och
lära känna. Tack alla mina så kallade arbetskamrater som jag har haft nära inpå arbetsplatsen, och då tänker jag på kollegerna inom
andra idrotter som har blivit som jobbarkompisar fast man varit ensam anställd på förbundet. Underbart att få dricka kaffe och äta lunch
med så fina människor och även för Ert lyssnande när det har behövts, och även hjälpen
jag fått om jag har behövt och hoppas att detta
även varit uppskattat för Er från min sina när
jag har funnits för Er. Tack till alla inom RF
som jag har lärt känna under dessa år.
Några personer som jag måste tacka speciellt är Lasse Henriksen som har varit ordförande för Svenska Varpaförbundet hela
tiden som jag har varit anställd. Tack för alla
samtal vi haft och det bra samarbete som vi
har haft, alla konferenser vi varit på tillsammans och alla skratt vi har haft på dem. Lasse,
du gör så mycket för varpan som många inte
har en aning om men jag vet vilket jobb du
gör och kommer att göra i framtiden. Lasse
Håkansson, förbundets kassör under mina
år som anställd där. Tack för det jobb du gör
med ekonomin, jag vet att många förbund är
avundsjuka på varpan där man har en ideell
person som sköter ekonomin vilket inte är
vanligt men väldigt uppskattat av mig då du
gjort det jätte bra och kommer att gör även
i fortsättningen. Janne Larsson, tack för vårt
samarbete under dessa år och tack för ditt stöd
som back upp när jag bytte höft och under det
senast året när jag har haft det tufft med mig

Göran Fransson f.d. varpakonsulent på
Svenska Varpaförbundet

själv, då har du alltid funnits till hands och
stöttat samt alla samtal vi har haft genom åren.
Fortsätt att jobba på med ditt och din förenings engagemang som jag vet att du kommer
gör i många år till och jag lovar att komma till
dig med en eller några semlor vid tillfälle.
Till sist vill jag bara önska min efterträdare
och varpasporten lycka till. Och ett löfte är att
vi kommer ses även i fortsättningen på ett eller
annat sätt.

NY ADRESS
Svenska Varpaförbundets
nya adress från 1 januari, 2019
Gotlands Varpaförbund
c/o Svenska Varpaförbundet
Box 1030
621 21 VISBY
Tel 08-699 65 18 eller
070-290 35 81
varpa@varpa.rf.se
Besöksadress Idrottens hus,
Färjeleden 5, Visby
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JOACHIM JONSON
För mig började allt i början på 90-talet, ute på
vår egna varpaplan samlades ofta kastare från
Kovlands IF för att träna. Att kastningen skedde
hemma hos oss berodde på att en av dessa kastare
var min pappa Mats-Ola Jonsson. Pappa som
själv var en mycket bra kastare (4 gånger under 3
meter med 2,42 som bäst) tog ofta med mig ut på
varpaplanen under mitten av 90-talet. Jag var med
på några tävlingar under åren 1994-1996 för att
sedan ägna mig helhjärtat åt min stora talang som
på denna tid var fotboll, fotbollen gjorde även att
pappa slutade att kasta varpa vid 43 års ålder för
att träna mitt fotbollslag. Som fotbollsspelare vann
jag pojkallsvenskan spelade i juniorallsvenskan och
var med och vann div 2 innan skador satte käppar i
hjulet redan vid 20 års ålder 2007.
Skadorna ledde till att jag började fundera på varpan igen, jag
och min bror Jimmy hade visserligen kastat varpa någon gång per år
under dessa 11 år som gått men inte mer än så. Min första tävling på
11 år ägde rum på tvåmanna SM i Sundsvall, efter det deltog jag på
SM tävlingarna i Grytgöl, Eksta och Bosön, alla dess med ett 10-tal

träningar i ryggsäcken. Efter uttåget mot Nicken
med 12-11 i avgörande kulan:) blev det åter ett
uppehåll helt utan kastning på fyra år innan jag
tog kontakt med Kerstin Simu och vi bestämde oss
för att delta på Par SM i Jakobsberg, där slutade
vi på en hedrande 4 plats vilket ledde till att jag
fick lite blodad tand för den här sporten. Året efter
deltog vi i Stångaspelens partävling och slutade
även där på 4 plats efter förlust med 11-12 mot
Agnes och Ola (hade öppet mål på sista kastet men
fick århundradets gummiarm ). Nu är vi framme
vid nutid och detta år deltog jag i tre tävlingar,
först SM i Sunne där jag lyckades kriga till mig
en seger i D-gruppen, sedan dalahästen och till
sist par-SM i stånga där vi vann första omgången
för att sedan åka på pumpen mot Mona Engström och helt fantastiskt
kastande Roland Nilsson. Så där är vi nu, 18 meter väntar och det passar
mig bra, har tränat på det under året vilket tyvärr lett till sämre kastning
på 20 men hoppas jag får nytta av det till nästa säsong.
PS Varpa en mycket rolig och trevlig sport, vi måste få mer människor
att fatta det bara. Mvh Joachim Jonsson

Summering av Hästskovarpans säsong 2018
Vi har tävlat i SVENSKA SERIEN som består av 10 tävlingar
med 32 kast i varje tävling (undantag är kombinationstävlingen,
som består av 48 kast). De 6 bästa tävlingarna för respektive kastare
räknas för att få fram årets segrare.
Tävlingarna har som vanligt avgjorts på 4 olika platser och 4 olika
dicipliner. Tävlingsplatser och deltagande klubbar har varit Kil,
Stavnäs, Ingmår och Lima. Tävlingarna har avgjorts på Grus, Gräs,
Terräng och en Kombination av ovanstående. Dessutom har en
tävling avgjorts med 2 skor.
Total-segrare i Damklassen blev Lisa Engman före Elin
Johansson och Agneta Nyström samtliga representerande Stavnäs.
8 damer deltog under året varav 3 st deltagit i samtliga tävlingar.
Herrklassens prislista fördelades på 3 olika klubbar. Segrare
blev Fredrik Hjalmarsson, Stavnäs före Dan Törnlind, Lima och
Lars Asplund Ingmår.
Bästa resultaten på de olika underlagen blev:
På Grus Fredrik Hjalmarsson (89 cm) resp.Lisa Engman (322 cm)
På Gräs Fredrik Hjalmarsson (229 cm) resp. Elin Johansson (573 cm)
I Terräng Lars Asplund (304 cm) resp. Lisa Engman (766 cm)
2-skor Lars Asplund (604 cm) resp. Lisa Engman (1030 cm)
Kombination (48 kast) Fredrik Hjalmarsson (186 cm) resp. Elin
Johansson (533 cm)
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Av de totalt 53 deltagarna i herrklassen har 6 st deltagit i samtliga
tävlingar.
En summering av ovanstående ger vid handen att det totalt
har kastats ca. 12 000 tävlingskast + ungefär lika många
”uppvärmningskast” under året. Eftersom avståndet från avstamp
till pinne är 9 alternativt 10 meter, så innebär det också att
hästskon har kastats totalt ca 120000 meter (12 mil)! Och vid en
sammanräkning av alla kastares resultat under säsongen framgår
det att vi tillsammans har missat pinnen med ca 3555 meter?
Med ovanstående sammanfattning avslutas hästskovarpa-säsongen
2018 och vi ser fram mot många nya trevliga och intressanta
tävlingar nästa år.
Hästskovarpa-alliansen genom Hans-Ove Carlsson

HÄSTSKOVARPA-ALLIANSEN
Inbjudan till Hästskovarpa-alliansens Årsmöte 2019
Plats: Sparbankshallen i Sunne
Tid: Lördagen 9 februari, 2019, kl 12.00
Motioner lämnas senast 10 januari via mejl till
hans-ove.carlsson@telia.com

Välkomna!

®

SPORTLOTTERIET
STÖDER VARPAFÖRBUNDET

5 MILJONER
I VINSTER!
VINN &
SPARA

SVERIGES STÖRSTA RABATTHÄFTE INGÅR
MED ÖVER 4000 RABATTKUPONGER I MOBILEN
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.

SM I STÅNGA
PÅ STANGMALMEN
Första helgen i september var det åter dags för SM i Varpa
och det var två grenar som skulle avgöras, två-manna
samt par. Som vanligt är de grenar som avslutar årets SM
tävlingar. I år var det sig inte riktigt likt med hur det brukar
vara, i år var det även SM i Dragkamp som avgjorde ett antal
olika klasser denna helg. Platsen är historisk, Stangmalmen
i Stånga socken på Gotland, finns det någon varpakastare
som inte får lite gåshud när det är dags att åka dit och kasta.
Varför dessa två idrotter samtidigt undrar nog många. Upprinnelsen till
detta evenemang går tillbaka till Riksidrottsmötet 2017 i Karlstad under
våren. Varpaförbundet och Dragkampsförbundet har genom årens lopp
blivit god vänner genom ett antal träffar som vi gemensamt har varit
på när RF har kallat, det varit konferenser om Idrottslyftet, SF dialoger
med RF, Riksidrottsmöten, Riksidrottsforum med mera och just denna
gång kom vi att sitta och prata om vi kunde göra något tillsammans.
Varpaförbundets ordförande Lars Henriksen och Varpakonsulent
Göran Fransson berättade att varpan skulle ha SM på Gotland 2018
och det vore väl ett bra ställe även för Dragkampen. Mats Hamberg
som är ordförande i Dragkampsförbundet tillsammans med deras
Generalsekreterare Anders Andersson fick en berättelse om platsen och
vilket mecka det är för varpakastarna och de blev lite nyfikna. Göran,
som är medlem i Stånga IF kontaktade Charlotte Eliasson som är
ordförande i Stånga IF om de skulle kunna tänka sig att även arrangera
SM i Dragkamp. Charlott undersökte saken i sin styrelse och kontaktade
även föreningen som har hand om Stangmalmen och meddelade att
alla var positiva. Under vintern besökte Dragkamps förbundet Stånga
och tittade på planen och träffade styrelsen och efter mötet var allt
ännu mera positivt. Datumet bestämdes till den 1-2 september och
föreningen kunde börja jobba med två istället för en SM tävling.
Dragkampsförbundet träffade även representanter för Idrottens Ö på
Gotland då de behövde boende och resor till Gotland. Givetvis ordnades

Från vänster: Stefan Bergh, RF:s generalsekreterare,
Charlotte Eliasson ordförande Stånga IF, Mats
Hamberg ordförande Dragkampsförbundet och slutligen
Lars Henriksen ordförande Varpaförbundet.
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dessa saker på ett bra sett och det vara bara att vänta på tävlingsstart
medans Stånga IF fick planera ett lite större arrangemang än vad de hade
tänkt från början. Under året var Dragkampsförbundet vid ett flertal
till fällen och introducerad sporten på nytt och man var även med på
Stångaspelen och hade pröva på aktivitet. Lokrume IF har varit en av
Sveriges bästa föreningar i Dragkamp tidigare men har på senare år inte
varit så aktiva men nu var tanken att man skulle vara med igen. Tyvärr
blev det inte så beroende på lite olika saker.
När det var september och dags för tävlingar så var det ungefär 125
varpakastare och ganska exakt lika många dragare som var beredda att
tävla om SM tecken. Innan tävlingarna var det gemensam invigning
och som invigningstalare var RF:s generalsekreterare Stefan Bergh
engagerad. När talen var färdiga så var det dags för nationalsång och
vilken höjdare det blev. Bittis Jakobsson från Ainbusk Singers sjöng den
på gutamål.
Nu kunde äntligen tävlingarna starta. För varpans del var det
två-manna som kastades under lördagen och från ungdomar via seniorer
till de äldsta skulle det koras segrare. Resultaten hittar ni www.varpa.
se . Efter avslutade tävlingar på lördagen hade Stånga IF inbjudit till
gemensam kamratmåltid i deras bygdegård där dragkampsförbundet
passade på att hålla prisutdelning till förtjänta dragare. En mycket
trevlig tillställning där det var mest dragkampare och inte så många
varpakastare, kanske beroende på att söndagen var tävlings dag för
varpakastarna medan drag kamparna hade tävlat färdigt. Söndagen
avgjordes par tävlingen och även denna dag var det från ungdomar och
uppåt. Något som var häftigt att se var finalkastningen där final hagen
bestod av tre finaler samtidigt, ungdom, seniorer och slutligen oldmix
kasta samtidigt.
Att Stånga IF kan arrangera bra tävlingar det var ingen nyhet men
detta var lite extra när två SM avgjordes på Stangmalmen samtidigt.
Som om inte var nog så passade man på att arrangera SM (Stånga
mästerskapen) i pärk för att avsluta lördagens tävlingar med en tävling

Bittis Jakobsson sjunger nationalsången på Gutamål.

Bild från ungdomarnas finalkastning.

KOMMANDE
SM ARRANGÖRER
Tre finaler kastas samtidigt i finalhagen, närmast ungdom pojkar sedan
oldboys och herrseniorer längst bort.

i stångstörtning. Framtiden får utvisa om detta samarrangemang var en
engångsföreteelse eller om det blir flera gånger, det som är säkert är att
det inte blir så 2019 då tidpunkten inte passar för SM i dragkamp då
man har ett EM att ta hänsyn till. Tyvärr.
Stort tack till alla inblandade för denna helg, vem vet det kanske kan
bli årets evenemang på Gotland då det är nominerat till.
Text: Göran Fransson

EN SKATT ÄR ÖVERLÄMNAD
Radio Gotlands tidigare sportchef Owe Järlö passade på att
lämna över en skatt till Svenska Varpaförbundet i samband med
varpa SM i Stånga. Owe har sparat alla inspelningar som han
har varit med och sänt för Radio Gotland genom årens lopp.
Alla som har kastat en final som Radio Gotland har sent har
samtliga fått en kopia av Owe efteråt. De flesta har vetat om
det och många har varit spända på att få inspelningen och höra
finalen i efterhand.
Vad sas det om kastningen, gjorde jag något bra, vilket
uttryck skapade Owe den här gången om mitt kast, fick jag
något beröm eller var jag bedrövlig, är några tankar som har gått
i finalisternas huvuden efter att de fått lite distans.
Owe har fått tillåtelse att donera dessa inspelningar till Svenska
Varpaförbundet som har blivit modernare genom åren, allt från
datband, kassetter till cd-skivor finns i samlingen.
Text och foto: Göran Fransson

Varpaförbundet jobbar ständigt med att hitta
arrangörer för SM tävlingar och uppskattar
framförhållning. Är det någon förening som vill
ansöka om ett SM vid ett speciellt tillfälle eller år
så gör styrelsen sitt yttersta för att det skall gå som
föreningen vill.
Senare år har det var svårt att få föreningar på fastlandet att
arrangera vilket 2018 ledde till att Svenska Varpaförbundet
stod som värld för tävlingarna i Sunne med hjälpa att Sunne
Kommun och hotellet som de flesta bodde på, Selma Spa.
Varpaförbundet är öppna för de flesta förslag vilket 2019
innebär att två-dagars SM kommer att gå i Oskarshamn. Det
var Smålands Idrottsförbund med Attraktiva Oskarshamn
som var på studiebesök på Gotland i ett annat ärende men
efter att deras representanter träffade Janne Larsson och
Barbro Wettsersten blev det som det blev. Några kontakter
och ett besök i Oskarshamn med studiebesök av kastplaner så
är det nu klart att tävlingarna blir i Småland och det stor SM
kommer att gå i Eksta med Mulde VK som arrangör.
Hur får man då kontakt med tilltänkta arrangörs städer. Jo,
bland annat arrangerar RF en konferens med olika idrotter
och ett antal destinationer som helt enkelt kallas ”Idrotter
och destinationer” där varje idrott får en tre minuters pitch
och berätta vad just den idrotter har för mästerskap på gång
och finns det någon destination som tycker att låter som att
denna idrott pratar just till den destinationen så träffas men
efteråt att alla pitchar har genomförts och diskuterar om det
kan vara något för just den idrotten. I år var Varpaförbundet
med för första gången genom varpakonsulenten Göran
Fransson som träffade ett antal olika destinationer som var
sugna på att varpa kunde komma till deras ort och avgöra
SM. Bland annat var tidigare städer som varpan har haft SM
på intresserade, Eskilstuna. Malmö ställde också ett antal
frågor med till varpaförbundet och skulle återkomma om
det var genomförbart. En annan tidigare destination som
ville träffa varpaförbundet var Ronneby, så i samband med
Riksidrottsforum i Ronneby träffade Lars Henriksen och
Göran Fransson en representant från Ronneby Brunn för att
diskutera ett eventuellt återbesök dit. Flera andra kontakter
har skapats och framtiden får se vad det kan leda till.
Göran Fransson
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TÄVLINGSPR

Tävlingsp

Dag

Datum

Arrangör

Plats

Tävling

Lör

11/5

Fole IF

Fole skola

Folevarpan

Lör

11/5

Frölunda VK

Lemmingvallen

Majvarpan

Lör-sön

18-19/5

Mulde VK

Traume IP

Varpaläger

Sön

19/5

Mulde VK

Traume IP

Rävkulan

Lör

25/5

IF Varpa

Rävhagen

DM Par

GVF

Rävhagen

Skolvarpa

Ons

D

H DJ

K2 blandade lag
Par

Par Par

Lör

1/6

IF Varpa

Rävhagen

GT/IV varpan

Tor

6/6

Västergarns Pärk

Ej klart

Västergarns-mixen

Lör

8/6

Wisby BK

Rävhagen

DM Ind

K1

K1 K1

Tis

11/6

Roma IF

Lärkparken

DM CM

C36

C36 C36

Tor

13/6

Frölunda VK

Lemmingvallen

36:an

Lör

15/6

Frölunda VK

Lemmingvallen

Frölundavarpan

Lör

15/6

Roma IF

Lärkparken

Veterantävling

Lör

29/6

Mulde VK

Sandhamn

Sandhamnsvarpan

Lör

6/7

Garda IK

Ekbacken

DM lag

Tis

9/7

Hablingbo IK

Hablingbo

Lassem. Tolva

Fre-sön

12-14/7

FGI

Stangmalmen

Stångaspelen

Tor-Sön

18-21/7

Mulde VK

Tomsarve Eksta

SM,JSM,USM,FM

Lör

3/8

Tofta VK

Tofta VP

Toftavarpan

Lör

10/8

Banda VK

Mästerby änge

Mästerbyvarpan

Lör-Sön

10-11/8

Leksands IF

Hembygdsgård

Dalahästen

C

Lör

17/8

Frölunda VK

Lemmingvallen

Göteborgsvarpan

C

Sön

18/8

Östergarns IK

Sandviken

Östergarnsvarpan

Sön

25/8

Fole IF

Fole skola

2-DM

Lör-Sön

31/8-1/9

SVF

Oskarshamn

2-SM

Lör

14/9

Östergarns IK

Kräklingbo

Mästarmöte

Lör

21/9

När IF

Idrottsplats

Närvarpan

GVF

Rävhagen

Skolmästerskap

Mulde VK

Klintevallen

Klintevarpan

Tor
Lör
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28/9

K3 Senior/Oldb

2-manna , 1 ungd

C

2-manna b
K3

K3 K3

Par,
CM, Ind, Lag

2 klas

K2

K2 K2

2-manna SM, Par
K3 Inbj.lag

K2 inbju

ROGRAM 2019

program 2019
Metall

HJ Oldb Oldg Ungdom FLS HCP
K2 metall
CM 12, K2

X

Sten

Kontaktperson

Telefon

Sista
anm

K2 bl lag

Barbro Fohlin

070-2006974

9 maj

Urban Andersson

070-8853100

9 maj

Janne Larsson

070-4376170

10 maj

Janne Larsson

070-4376170

17 maj

Lars-Åke Olsson

0498-219626

22 maj

Lars-Åke Olsson

0498-219626

29 maj

Ulrica Pettersson

0763-968471

2 juni

X

X

g , valfritt kastavstånd
Par

Par

X

Par
K3

boys, K2 damer, K1 Oldgirls

dom - 1 senior/oldgirls/oldboys

X

K1

K1

K1

Rolf Burgesäter

076-0287704

6 juni

C36

C36

C36

Göran Fransson

070-7366478

6 juni

X

Urban Andersson

070-8853100

11 juni

X

Urban Andersson

070-8853100

13 maj

Göran Fransson

070-7366478

11 juni

Janne Larsson

070-4376170

27 juni

Bengt Pettersson

0498-264562

3 juli

Ola Nilsson

073-6876510

7 juli

Mikael Nilsson

070-6461509

15 juni

Janne Larsson

070-4376170

21 juni

Daniel Norrby

0735-316887

1 aug

Sven-Ove Gillerfors

0498-267040

8 aug

Arne Jansson

0247-12168

29 juli

Urban Andersson

070-8853100

15 aug

Arne Eriksson

070-5351882

15 aug

Barbro Fohlin

070-2006974

22 aug

SVF Kansli

08-6996518

9 aug

Arne Eriksson

070-5351882

5 sep

Jan Nilsson

070-8671673

19 sep

Janne Larsson

070-4376170

20 sep

C36

C36, K3 bl lag

X

K2

bl klubblag. Med o utan licens
K3

K3

K3

X

K3

C36

, C?, K3, K2, K1,

K3 bl lag

sser , med licens och utan licens

X

K2 bl lag

X

C 36, K2 bl lag

X

C 36, 2-manna

X
X

K2

K2

K2

K2 bl lag
X
K3 bl lag

K2

r SM, U,J, D,H. Oldb,Oldg FM

udna lag

K3 bl lag
K2
DM K1
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WISBY BOLLKLUBB 140 ÅR
WBK, Wisby Bollklubb, har firat 140-årig födelsedag i Åhsbergska Hagen.
Klubben bildades 1878 och är därmed Gotlands äldsta idrottsklubb.

Från början var det varpa och pärk som
gällde, men även ”allmän idrott” stod på
programmet, och Gotlands, på sin tid, främste
idrottsutövare, Gunnar ”Gunta” Nilsson
representerade klubben vid Olympiska Spelen
i Stockholm 1912. Noterbart är att klubben
var med om att skriva regler för ”engelsk
fotboll” i Sverige tillsammans med Göteborgs
Fotbollsklubb. Fotbollen utövades växelvis
med pärk till en början, men det blev WIF som
tog över bollsparkandet 1888. Bollklubben
är idag aktiv inom varpa, bowling och golf,
medan pärken är vilande för tillfället. Vid
Stångaspelen har den Gutniska femkampen en
given favorit i WBK:s Erik Larsson, 19-faldig
mästare med stångstörtning som specialitet.
De första sammankomsterna hölls vid
Paviljongsplan, för att sedan flyttas till
Skolbetningen, idag Åhsbergska hagen. Hagen
ägs av DBW och detta sällskap har varit ett
stort stöd för Bollklubben genom åren med
att upplåta mark och ge ekonomiska bidrag.
1968 byggde man klubbstugan i hagen och
den används ännu i dag till sammankomster.
En annan sponsor är Gotlands Gille som varje
år skänker en summa till verksamheten.
I och med att den Gotländska järnvägen
kom i bruk 1878, samma år som WBK bildas,
fanns möjlighet att resa till och från landet

för att utöva idrott. Bollklubben gick ut med
inbjudan i tidningarna, och inte mindre än 16
socknar anmälde sig till tävlingarna på Södra
Byrummet. Nästa år bjöd man ånyo in till
wåg, och nu var det 1200 man som anmälde
sig och extratåg fick sättas in. Tävlingarna
lockade över 3000 åskådare. Historisk segrare
blev laget från Ljugarn som fick 50 riksdaler
i pris.
Bollklubben var även inbjudna till tävlingar
på landsbygden, och speciellt Ekeby var en
kär motståndare. Efter att ha tagit tåget till
Barlingbo hämtade värdarna med lövruskade
skrindor vid stationen för vidare färd till änget i
Ekeby. Samspelet var pärk, och bland frispelen
märktes även varpa, hankdragning, krokfinger
och kappränning. Rikligt med förtäring bjöds
under dagen, och mot kvällen var det dags att
återvända till staden för bollklubbisterna.
Dessa tävlingar höll i sig några år för att
sedan minska, och 1887 var intresset så lågt
att man fick ställa in. Kanske även den tidens
ungdom fick andra intressen såsom det
beskrivs i Josef Elerts bok från 1897: ” Må wi
derför med kärleksfull pietet vårda och älska
detta dyrbara arf från fordomtima; måtte det
framför allt blifva en förebild för det dådlösa
slägte, som växer upp utan kraft att handla,

Klubbens ordförande Sven Nordberg får en fana
av Landshövdingskan Barbro Gustafsson

Stamfarsgubbar 2016
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K-G Runander, Klubbens kanske största profil under
åren. Aktiv in i det sista, här 94 år.

utan förmåga att försaka och hvars förnämsta
styrka ligger uti att förstå att njuta”
1890 skänkte klubben en gammal
silverpokal från 1795 att tävlas om i bakpärk.
Priset har varit vandrande sedan dess, och i
och med pärkens nedgång i klubben skänktes
det till Stångaspelens pärkvinnare. Senaste
inteckningen togs av Stånga XVI 2018.
För Bollklubbens del har intresset för pärk
minskat under åren, dock med tillfälliga
uppgångar, för att mer och mer övertas av
varpan. Även där togs de tyngsta vinsterna
i början av seklet. I dag är det främst på
oldboyssidan som klubben visar framfötterna
i tävlingssammanhang, och då inte minst

Gotlänningar visar upp pärk vid OS 1912.

Stamfars Pokal, skänkt av WBK:s Erik Bolin
till ”artonhundratalets män”, vid Stångaspelen.
I takt med tiden ändrades statuterna till plus
75 år för att få delta.
Under de tidiga åren förekom årligt utbyte
med FGI Stockholm och FGI Solna, medan
dagens traditionella utbyte sker med Fårö, som
man har mött 37 gånger, senast vid jubileet i
augusti i år.
Övriga sporter som bedrivs är golf och
bowling. Golf på klubbnivå och bowling i
olika pensionärsserier i Korpen. Pärken är

fortfarande vilande. Flesta klubbmästerskapen
i golf har Svante Ramström tagit med sex
vinster, medan Nils-Åke ”Nåjen” Johansson
har 18 vinster i bowling. Inom varpan
har 40-talets gigant Erik Lundgren inte
mindre än 50 klubbmästerskap i metall.
Bland ”stengubbarna” är det Göthe
Johansson (Angeänger), som är värst med 19
mästerskapstecken.
Klubben har idag ca 140 medlemmar, och vad
framtiden har i sitt sköte vet ingen, varpan i
stort har svårt att engagera ungdomar och

Erik Larsson med stången

den trenden gäller även för WBK. Föreningen
Gutnisk Idrott och klubbarna har ett tufft
arbete framför sig med att få in dagens
skolungdomar verksamheten.

Tankenötter
Dessa gäster har dykt upp på julbordet.
Vars och ens namn döljer något som du kan
hitta på det svenska julbordet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nisse Spall
Ylva Slakt
Siv Gadrack
Görn Grisstyr
Tyra Pingpod
Per Savtelje
Signar Prisma
Vilma Törp
Lasse Dartböld
Lisa Latarum
Ulf Stik
Lina Sjukk
Lasse Pryt
Ulla K Brött

Rätta svaren till Nabben 3
1. Belfast
2. Berlin
3. Paris
4. Rom
5. Aten
6. Madrid
7. Bukarest
8. Helsingfors
9. Oslo
10. Köpenhamn

Vinnaren av frågetävlingen
nummer 3, 2018
blev Cecilia Ahlgren

Skicka in svaren senast den 15 januari 2019 till
varpa@varpa.rf.se

Nabben | 13

Ungdomar
Hej,
jag heter Jakob Kysinger och kommer
från Vall och är 15 år gammal.
Hur började jag kasta varpa?
Jag började att kasta varpa efter att Berne Appelqvist pratat och visat mig
och min klass hur det gick till att kasta varpa när jag gick i trean eller
fyran. Min första tävling var Skol-DM för Roma skolan. Först kastade
jag för Roma IF, men sen två år tillbaka kastar jag för Vallstena IF.
Jag, syrran, lillebror, bröderna Söderström, Jossan och Anton kastar för
Vallstena IF!

Min sommar…
Min varpasommar började med att jag kastade Lassemans tolva i
Hablingbo. Veckan efter så började Stånga spelen, jag kastade fyra
tävlingar: centimeter, individuellt, lagkula och lagkula i stenvarpa. I
aluminium grenarna så gick det bra, guld i lagkula o centimeter. På
söndagen åkte jag ut till Stånga för att titta på stenvarpa, jag tog med
mig några stenvarpor ifall något lag var en man kort… Hablingbo
behövde en till visade det sig! Jag, Olof Lithberg och Johan Pettersson
bildade lag o vi kastade bra och lyckades komma ända fram till final
i grupp A. Det var en rolig upplevelse att både kasta och få lära mig
reglerna i stenvarpa, tack Olof och Johan!
Efter Stångaspelen så var det dax för Par-SM i Stånga. Det gick bra,
jag och Viktor tog guld!
SM i Sunne blev inställt för oss ungdomar vilket var synd, det skulle
varit roligt och spännande att få åka upp på fastlandet och kasta mot nya
människor och på en ny plats. Det är tråkigt att vi är så få ungdomar
som kastar. Vi försöker att vara med på alla tävlingar som är och vi får

vara med på. Ibland kastar vi mot/med andra ungdomar och ibland
kastar vi mot/med de äldre vilket jag tycker är kul, de kommer alltid
med tips och hjälper oss att bli bättre på att kasta.

Träningar
Vi brukar försöka träna minst en gång i veckan i Vallstena. Vi försöker
att mixa träningarna så att vi kastar centimeter en vecka och tvåmanna
nästa vecka osv. Vi har kul och skrattar mycket ihop
när vi tränar och det tycker jag är viktigt!

Favorit tävlingen hittills…
Min favorit tävling hittills är SM i Eksta förra året! Tävlingarna gick bra
och vi bodde i husvagn i Eksta och på kvällen innan finalen så grillade vi
och kastade varpa med Mulde gänget! Minnet blir inte sämre av att jag,
Oliver och Viktor tog SM-guld!
Jag vill passa på att tacka Jannarna i Mulde för allt de gör för oss
ungdomar och varpa sporten, allt från tävlingar till träningar, TACK!
Syns i sommar!/Jakob

LOK STÖDET

VALBEREDNINGEN ÖNSKAR HJÄLP

Nu är det dags att söka LOK stöd för
hösten 2018.

Valberedningen i Svenska Varpaförbundet behöver namnförslag
till styrelsen i Svenska Varpaförbundet, 2 ordinarie ledamöter
på 2 år, 1 suppleant på 2 år, 1 suppleant på 1 år.

Glöm inte bort att det är dags
att söka LOK stöd för hösten
2018. Sista dag är 15 januari
2019. Alla föreningar som har haft
ungdomsverksamhet måste söka för
sin verksamhet.
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Detta vill vi ha in till den 15/1, 2019, ring Barbro Fohlin 0498
30103, el mobil 070-2006974, Hampus Gudinge 076-5984669

Barbro och Hampus önskar alla
en God Jul och ett Gott Nytt Varpa år!

HÖSTMÖTESKONFERENS
24-25 NOVEMBER I STOCKHOLM
Varje år i november är det höstkonferens, där styrelsen och respektive
sammankallande från varje kommitté är närvarande för styrelsemöte och
övriga diskussioner. Detta år började VU med ett fysiskt möte redan på fredag
eftermiddag, de mötet var på Idrottens hus i Stockholm.
VU passade på att titta på lokalen där
förbundskansliet ligger och samtidigt passade
man på att titta i förrådet för att bilda sig en
uppfattning om hur mycket som finns där.
Konferens började efter lunch på lördagen
efter att alla hade kommit till Stockholm
från sina respektive hemorter. 13.00 startade
mötet och ordförande Lars Henriksen hälsade
alla välkomna och lite extra till Lina Eriksson
som blev invald vid senaste förbundsmötet
men hade inte möjlighet att vara med på
”kickoff” mötet i mars. Dagordningen gicks
igenom, och punkt för punkt betades av och
bland annat informerades om VU:s arbete
under året och vad de har gjort. Kommande
verksamhetsberättelse gicks igenom och
samtidigt diskuterades respektive kommittés
arbete under året så att övriga kunde ställa
frågor eller komma med synpunkter, ett
arbetssätt som fungerar mycket bra och
så har det fungerat i ett antal år nu. Lars
Henriksen tog även upp RF:s förslag om
nya regler vid anslutning till RF samt den
pågående utredningen gällande stödformer
till medlemsförbunden.
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En av VU:s största saker den senaste tiden
har varit att jobba med bemanningen av
förbundskansliet efter att varpakonsulent
Göran Fransson har sagt upp sig och kommer
att sluta sin anställning 31 december 2018.
Lösningen blir att köpa tjänsten av Gotlands
Varpaförbund från den 1 januari 2019 vilket
kommer att innebära att arbetsplatsen i
Stockholm är uppsagd och kommer även den
att lämnas vid årsskiftet. Mer information om
detta finns på annan plats i detta nummer.

Mötet på lördagen höll på till 18.00
innan det adjungerades för att återupptas
på söndagen och deltagarna fick en stund
för reflektioner innan återsamling och
gemensam middag. En trevlig middag
med fortsatt snack och många skratt fick vi
uppleva under kvällen innan det var dags
att och lägga sig för att samla krafter till
söndagens möte. Efter alla fått i sig frukost
var det åter dags att samlas i möteslokalen
för att fortsätta sammanträdet som höll på
till 12.00. Förbundet jagar ständigt nya
arrangörer till SM tävlingarna och bland dem
som är intresserade att varpan kommer dit
kan nämnas Ronneby och Eskilstuna. Båda
städerna är välkända då det har varit SM där

HÖSTMÖTESKONFERENSEN
AVTACKNING

tidigare, inget är bestämt men kontakten
fortsätter. Innan mötet avslutades passade
man på att avtacka Göran Fransson för sina
dryga fem år som varpakonsulent i Svenska

NÅGRA MENINGAR
FRÅN MÖTESDELTAGARNA

Varpaförbundet och önskade honom lycka
till i framtiden. Göran har lovat att finnas
till hands om det skulle vara något han kan
hjälpa till med.

HÄR KOMMER BESLUTEN SOM
TOGS VID DETTA TILLFÄLLE
• Beslutade om att kansliet flyttas till
Gotland och kanslitjänsten köps av Gotlands
Varpaförbund.
• Beslutade att SM i tvåmanna och par
kommer att gå i Oskarshamn med Svenska
Varpaförbundet som arrangör och tidpunkten
är 31 augusti och 1 september. Övriga SM
tävlingar kommer att gå i Tomsarve, Eksta
18-21 juli med Mulde VK som arrangör.
• Gällande kastavstånd har tävlingsgruppen
kommit med ett förslag.
”Arbetsgruppen tar till sig det motstånd
som finns på damsidan om den beslutade
ändringen av damernas avstånd till 13 meter
2019 och förslår att styrelsen tar tillbaka
beslutet om 13 meter för damer seniorer så
att 15 meter blir kvar inom metallvarpan samt
även ändrar så att 15 meter återigen skall gälla
för damer seniorer inom stenvarpan fr.o.m.
2019.” Tävlingsgruppen föreslår även två
tillägg, ”vi föreslår att styrelsen kompletterar
det tidigare beslutet om 18 meter för herrar
seniorer att gälla på försök i två år för att
sedan permanentas eller återgå till 20 meter
beroende på om ändringen blir positiv eller
negativ.” Samt ”Arbetsgruppen föreslår att
styrelsens beslut om kortare avstånd för

herrar kompletteras med att vikten på varpor
begränsas till under 5,0 kg.”
Styrelsen gick helt på denna linje och fattade
beslut att ändra enligt kommitténs förslag från
2019.
Det innebär att herrarna seniorer kastar 18
meter 2019 enligt tidigare beslut medan det
inte blir någon ändring för damseniorer som
fortsätter att kasta på 15 meter, vilket även skall
gälla för stenvarpa. Det blir ett försök på två
år för att sedan permanentas eller återgång till
tidigare avstånd och det kompletteras med att
vikten på varpor för herrar (juniorer, seniorer,
oldboys) inte får överstiga 5 kg eller mer.
• Det beslutades även om en stadgeöversyn
med bland annat förbundets säte som kommer
att skickas ut på remiss innan förbundsmötet.
• Amatör SM i varpa. Ett förslag från en
privatperson har inkommit med en idé om
detta och styrelsen tillsatt en grupp som
kommer jobba vidare på detta.
Detta var de stora besluten som togs på detta
möte, vill man se mera så hänvisar vi till
protokollet som ligger på hemsidan.
Text: Göran Fransson
Foto: Göran Fransson och Jan Larsson

”En positivt och givande styrelsekonferens
med många bra beslut. Högt till tak och många
härliga diskussioner. Många arbetsuppgifter
för oss alla att ta tag i. Inte minst vår
verksamhetsplan 2020-2025 kopplat till RF:s
strategi 2025, Svensk Idrott - världens bästa.”
”Konferensen var vemodig för min del då det
var min sista som varpakonsulent. Som vanligt
högt i tak och många bra diskussioner.”
”Bra samtal och ämnen med nya beslut
och planering framåt med SM platser och
Riksidrottsförbund/SISU. Alla som är med är
närvarande och engagerande i de olika ämnen
som är på dagordningen.”
”Trevligt som alltid att träffas och mötes
dialogen var disciplinerad och i god anda.
Mellan alla ”måltider och kaffepauser”
behandlades en del punkter till beslut och
några för att utvärderas ytterligare. Lars
Henriksen skötte förarstolen utmärkt med en
blandning av allvar och glimten i ögat.”
”Mitt bestående minne från konferensen
kommer att bli hur förbundet löste frågan
efter att Göran Fransson tråkigt nog sagt upp
tjänsten som varpakonsulent vid Svenska
Varpaförbundet. Sen tyckte jag det vara en
fruktsam dialog om olika möjligheter att införa
direktmandat för klubbar till förbundsmöten.”
”Höstkonferensen bjöd som vanligt på
diskussioner och möten med varpamänniskor
från olika delar av landet. Alla är pålästa på
det material vi lämnat in i förväg. Mycket tid
ägnas åt framtiden vilket jag upplever som
positivt.”
”Trivsam helg med bra gemenskap och bra
diskussioner.”
”Stockholm och Hotell C mötte mig med
isande kyla men värmande gamla vänner.
Styrelsemötet var givande med mycket
diskussioner, en del olika åsikter och givande
framåtstänk. Detta har jag saknat! Även
utanför mötesrummet fortsatte diskussioner
och tillsammans njöt vi även av god mat och
fint sällskap. Jag märker att jag saknat att
vara en del av detta, en del av att arbeta för
varpaidrottens framtid och framförallt har jag
saknat att vara en del av varpafamiljen.”
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RAPPORT FRÅN RIKSIDROTTSFORUM
I RONNEBY
Vår varpakonsulent och undertecknad representerade
Svenska Varpaförbundet vid Riksidrottsforum i Ronneby
den 9 till 11 november 2018. Vi deltog tillsammans med 65
idrotter och 330 deltagare på ett uppskattat och givande
Riksidrottsforum.
Två mycket intressanta utredningar som varpaidrotten kommer att vara
beroende av i framtiden diskuterades mycket ingående i arbetsgrupper
under lördag och söndag.
Sammanfattning-Översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer
gällande medlemskap i RF och SISU var en utav utredningarna.
Anslutningsutredningen i RF och SISU har genomförts parallellt
med den andra stora utredningen nämligen Översyn av stödformer
som beslutades på stämman 2017. Utredningen gällande Översyn av
kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap har till
syfte att se över dagens kriterier och anslutningsformer samt ge förslag

på eventuella förändringar. Det kan innebära att varpaförbundet måste
ha minst 50 föreningar och 3000 medlemmar för att få fullt stöd till SF
och sina distrikt och idrottsföreningar.
Översyn av stödformer i relation till mål 2025 har genomförts
parallellt med anslutningsutredningen . Syftet med översynen är att
göra en översyn av samtliga stöd från RF och komma fram till förslag på
ramar och principer för ekonomiskt stöd till idrottsföreningar, distrikt
och SF och övriga organisationer på nationell nivå. Dessa förslag
tillsammans med Idrotten Vill – Idrottsrörelsens idéprogram får vi ta
del av via remisser och förslag från RS i början på december och svar på
remisserna lämnas in i början på februari till RF för att fattas beslut om
i maj 2019 på stämman i Jönköping. Vi lär få återkomma gällande dessa
utredningar. Julläsning kommer vi ha så det räcker.
Lars Henriksen, Förbundsordförande

Framåt för fler i rörelse!
Sedan sommaren 2017 finns det ett projekt som heter ”Framåt för fler i
rörelse” och är det projekt för att få fler att röra sig i Sverige. Samtidigt
som det är ett sponsringsprojekt för de lite mindre förbunden i RF.
Svenska Spel har varit huvudsponsor och är fortfarande till några av de
största idrotterna medans de mindre förbunden har haft svårt att lyckas
fånga deras intresse. RF och Svenska spel fick till detta projekt så att alla
förbunden fick vara med och ta del av Svenska Spels sponsring. Små
förbund får lite och sedan växer det beroende på storlek och givetvis
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är det motkrav som är kopplade till det avtal som finns med respektive
förbund och Svenska Spel. Varpaförbundet skall ha med loggan på ett
antal olika ställe bland annat. Ni som har varit ute och sett det har sett
att vi från förbundet har gjort det vi har kunnat för att visa fram den
framtagna loggan.
Text: Göran Fransson
Foto: Varpaförbundets förbundskamera samt Brunnsbergs IF på prisutdelningen

FRAMTIDSHELGEN
Helgen den 6-7 oktober hade Svenska Varpaförbundet
bjudit in alla föreningar i hela Sverige till en
framtidskonferens. Platsen var Visby och
Idrottens hus där Gotlands Idrottsförbund med
Janne Larsson och Barbro Wettersten hade fått i uppdrag
att sätta ihop programmet. Ett trettiotal deltagare från ett
femtontal föreningar hade hörsammat uppmaning och
fanns på plats, samtidigt hade alla föreningar möjlighet att
ta med sig ungdomar under lördagens träff, ett femtontal
ungdomar var med.
Ordförande Lars Henriksen hälsade alla välkomna.
Lördagen började med kaffe och efter det var det dags för dagens
första arbetspass, här fanns det två olika aktiviteter en grupp tittade på
IdrottOnline med Frida Yttergren och ett pass som leddes av Anneli
Blixt som handlade om att ”skapa engagemang” med olika typer av
arbetssätt och grupparbete. Här var ungdomarna med hela tiden och
vilka fina förebilder dessa ungdomar, de var något lite reserverad i början
men efter en väldigt kort stund var deras nervositet som bortblåst och
de tog för sig som om de aldrig gjort annat. De deltog i diskussionerna
och kom med många bra instick under hela förmiddagen, och inte var
de rädda för att prata inför grupp heller.
För de andra skulle det bli prat om GDPR och många undrade vem
det var som hade planerat in detta, Micke Karlström som jobbar för
Gotlands Idrottsförbund med data är även väldigt insatt i denna fråga
och är ute och föreläser i ämnet. Han höll en föreläsning på två timmar
och det var så bra det bara kan bli. GDPR är något som alla behöver
känna till oavsett om det gäller i föreningslivet eller rent privat, alla
har väl under våren fått en massa förfrågningar gällande detta. De
som var mest skeptiska innan var det som var mest positiva efteråt, en
riktig höjdarföreläsning. Efter det var dagen slut och de som kom från
fastlandet gick till hotellet för att ladda upp inför morgon dagen och
gotlänningarna åkte hem.
Söndagens arbete leddes av Gunnel Östberg som även hon jobbar
på Gotlands Idrottsförbund som idrottskonsulent Dagens arbete
handlande om nuläges analys genom en SWOT analys för att sedan
gå vidare med de olika elementen i analysen. Mycket är bra inom vår
idrott men det finns saker som vi kan förbättra. Vi måste få till en bättre
rekrytering om sporten skall överleva och det behöver inte bara vara
ungdomar utan även äldre. Det finns tidigare varpakastare som kanske
nu är mogna att återkomma till sporten, det finns kanske idrottare som
lagt av med sin idrott och kanske saknar idrottande där varpan kanske
kunde vara ett alternativ. Hur gör vi för att få tag på dessa personer, ja
det är frågan. Alla som kommit i kontakt med varpakastning vet vilken
potential sporten har så det gäller att alla hjälps åt att förmedla det så
varpan kan växa och bli lika stor som varpan en gång var.
SÅ KOM IGEN ALLA VARPAKASTARE,
TILLSAMANS KAN VI GÖR MYCKET.
Text: Göran Fransson. Foto: från förbundskameran
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Posttidning B

Returadress:
Svenska Varpaförbundet
Box 1030
621 21 Visby

Gotlands Varpaförbund har årsmöte den 20/2, 2019
klockan 19.00 i Fole Bygdegård.
Sedvanliga årsmöteshandlingar och DM-medaljer delas ut.

Gotlands Varpaförbund
önskar alla en riktigt
God Jul & Gott Nytt År!

Svenska Varpaförbundet
önskar alla en fridfull
Jul & Gott Nytt År!

