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LEDAREN
Lars Henriksen

Många barn och ungdomar lämnar
idrotten. Jakten på bucklor, vinster och
medaljer gör att det organiserade idrottstävlandet bland barn och ungdomar
minskar. Antalet aktiva 7-20 år har kraftigt minskat mellan 2004 – 2014 enligt
statistik från RF. Siffrorna baseras på
närvaron som idrottsföreningarna rapporterar och utifrån dessa styrs sedan det
lokala aktivistödet till klubbarna. I hela
riket har antalet utövare sjunkit med elva
procent. Faktum är att den traditionella
lagidrotten minskar i tonåren. Det påstås
att en av orsakerna är att idrottsföreningarna inte anpassar sina verksamheter
efter ungdomarnas behov. Är det så även
inom varpaidrotten?
Inom varpaidrotten tappar vi också
många ungdomar i tonåren och inte
minst i junioråldern. Det kan bero på
att vi inte anpassar vår idrott till våra juniorer och ungdomar. Det kan bero på
långa tävlingsdagar, tävlingsformer och
räknesätt samt kastavstånd m.m. Det
kan också vara så att vi har svårt att rekrytera ledare och tränare som ställer upp
och tar hand våra ungdomar och juniorer
och ger bra förutsättningar för att utöva
vår sport. Det är viktigt med eldsjälar/ledare som tar hand om ungdomarna och
bryr sig, och som låter alla var med och
utvecklas på lika villkor.
All forskning visar att en idrottsförening
oavsett inriktning mår som bäst när alla
får vara med. Det går inte att säga vem
som ska bli elitidrottare i de yngre tonåren, för det händer så mycket i den åldern
som påverkar slutprodukten.
Inom idrotten lär vi oss alla en mängd
bra saker. Vi får nya kompisar, motion
och hälsa leder till att vi lever längre och
ungdomarna kan koncentrera sig bättre i
skolan, det ger även en social kompetens
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som man har nytta av hela livet. Så låt
alla vara med!
Styrelsen i Svenska Varpaförbundet har
klarat av sin höstkonferens i Stockholm
den 7-8 november 2015. En mycket bra,
positivt och givande konferens med högt
till tak i alla våra diskussioner kännetecknade konferensen. Se vidare artiklar
i Nabben, gällande beslut och förändringar som togs på styrelsesammanträdet. Vi kan tyvärr konstatera att det är
för få varpatävlingar runt om i Sverige,
och framförallt i Stockholmsområdet!
Stockholm är snart en vit fläck på varpakartan! Så kan vi inte ha det ansåg
styrelsen! Därför beslutade styrelsen att
tillsammans med förhoppningsvis intresserade varpaföreningar i Stockholm och
dess närhet arrangera en nationell varpatävling under våren, och även förlägga
två-manna och par-SM i slutet av augusti
i samarbete med intresserade föreningar i
Stockholmsområdet. Vår varpakonsulent
Göran Fransson kallar till samarbete. Ett
mycket bra beslut tycker jag.
I år önskar jag en vit jul. Allt blir så
mycket vackrare och ljusare när snön faller stilla utanför fönstret. Den gnistrande
vintermiljön bjuder dessutom ut både
barn och vuxna till lek och skratt och rosiga kinder.
Men den viktigaste punkten är! Glöm
inte att ha roligt och trevligt och gör saker tillsammans. Julen är en tid för glädje
och gemenskap, en tid för roliga aktiviteter och god mat. En tid att träffas och att
rå om varandra.
Önskar Er alla en riktig
God-Jul och ett Gott Nytt År!
Lars Henriksen/Ordförande.
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HENRIKSEN FRÅGAR!

-URBAN ANDERSSON, VÄSTRA FRÖLUNDA VK

1. Om du fick vara en annan person för en dag, vem skulle
du vilja vara då? Då skulle jag vilja vara en rockstjärna som
har en spelning inför tusental åskådare på Sweden Rock. Vilken
adrenalin kick det hade varit!
2. Vad ger dig gåshud? Här måste jag göra reklam för vårt kära
Liseberg. Det är härligt att bara vara där. Skulle man få för sig
att åka deras nya bergbana Helix så får man både fart och spänning så räcker. Rekommenderas!
3. Vad är du rädd för? Jag har respekt för djur som jag inte har
träffat förut.
4. Vilken historisk tid skulle du vilja uppleva? Det måste ju
vara stenåldern, helst där de började kasta varpa hehe...
5. Dold talang? Jag bakar eget bröd.
6. Vad får dig att skratta? Humor är ibland befriande och tar
bort det negativa i allvaret. Vår specialitet är annars ordvitsar i
Göteborg.
7. Vad har du för fritidsintressen?
Familjen, vänner, musik, träning, sport, poker och fixa med huset.
8. Om du vore stadsminister för en dag, vad skulle du göra
då? Inte lätt att vara stadsminister i dessa tider. Men om, så
hade jag fösökt att få ett mjukare samhälle där vi tar hand om
varandra på ett bättre sätt.
9. Du anses vara en av Sveriges bästa varpakastare på herrsidan. Stämmer det? Det har gått bra i några år. Vi har varit ett
lag som haft fina framgångar. De senaste åren har jag pga skador
inte kunnat kasta varpa på samma nivå som förut.

11. Hur många SM-guld har du?
5 USM, 3 JSM och 6 som senior.
12. Vilken är din största framgång på varpaplanen? En alldeles speciell framgång var på Bosön SM 2012. Min då 15 åriga
dotter och jag lyckades efter mycket dramatik vinna SM-guld
i par!
13. Vem är din förebild på varpaplanen? De som har fostrat
mig och betytt mycket för mig i varpan är min farfar Erik Andersson, pappa Bengt Andersson och farbror Dane Andersson.
Jag gillar Lars Havdelin, han är inte bara en bra kastare utan
han ser och prata med alla med stor värme. Han lyfter fram
både med och motståndare, inte minst ungdomar.
14. Vem anser du vara dagens bästa varpakastare på damsidan?
Ulrika Pettersson, Sanda VK.
15. Vem anser du vara Sveriges bästa varpakastare, dam
respektive herre genom alla tider? Trots att jag är lite för ung
för att uppleva deras storhetstid så säger jag Solveig Löfgren och
”Gusten” Hederstedt. Jag har kunnat läsa om deras framfart i
gamla Gotlands tidningar som farfar hade sparat. De var verkligen drottningen och kungen i varpasverige!
16. Vem anser du vara dagens bästa varpakastare på herrsidan? Roland Nilsson, Hablingbo IK.
17. Berätta kort om ditt varpamuseum. Här kan man hitta
det mesta som har funnits i varpa väg. Det jag jobbar med nu
är att få varpafilmer från gamla VHS-band visningsbara. Har ni
vägarna förbi Göteborg så är ni välkomna på ett besök.
18. Vilken känd person skulle du vilja käka middag med?
Det hade varit kul att bjuda Zlatan på middag.

10. Vilket är ditt roligaste varpaminne? Ett av många roliga
minnen är ett Göteborgsläger som vi hade i Lökken, Danmark, 19. Om du inte blivit en av Sveriges bästa varpakastare, vad
På bilden
Olsson
Bäl VK.
1978 (jag var 12 år). Vi var ungdomar och juniorer från Götehadeser
duvidåEvert
gjort?
Jag spelade
fotboll tills jag var 18 år. I början
Som
tog
en
dubbel
i
fjol
borg som hade tränare med från Gotland. Där fick jag rådet att av 90-talet hade jag dessutom uppehåll i varpan när jag satsade
19 cmpå(LassemansTOLVA)
ta bort mitt dubbelsteg. Ett steg som många Göteborgare hade
innebandy.
160cm (Vandringspriset ”Varpatävling”)
förr. Man flyttar främre foten framåt innan man börjar ansatFoto: 20.
Owe
Järlö
sen. Det är jag är glad för idag. Men framför allt hade vi så kul
Om
du skulle göra en film om ditt liv, vem skulle spela dig?
och mitt intresse för varpasporten ökade!
Det får bli Mikael Persbrandt så det blir lite mer aktion!
21. Urban var uppriktig! Tror du på tomten?
Klart jag gör ho ho.. God Jul öskar jag varpasverige!
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OLYMPIC DAY

I VISBY 26 SEPTEMBER

Wisby Bollklubb och Gotlands Varpaförbund var med och visade upp varpasporten under olympic day. Tillsammans med 20
andra olika idrotter var det fullt drag. Det var samtidigt invigning av Ica Maxi arena som lockade mycket folk. Ungdomarna fick
gå runt och testa olika idrotter under dagen. Det var många som testade på varpa, Annika och Andreas fick vara med i paraden
där alla idrotter visade upp sig och det var oficiell invigning. Det var riktigt varpaväder med strålande sol och varmt.
Övriga som var med var Gösta Westergren, Kerstin Simu och Ulf Godman. Dessa träffar arrangeras runt om i landet och vi varje
arrangemang deltar någon eller några som har deltagit i ett OS Medverkande vid den gotländska dagen var Danijela Rundqvist
och Frida Nevalainen (ishockey). Jalmar Sjöberg (brottning) och Therese Lundqvist och Nathalie Larsson (skytte).
Ulf Godman
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Lite bilder på hur det går till

ATT GJUTA VARPOR

Lite bilder från Stures bod i Gothem. Sture höll kurs i varpagjutning. Kursen anordnades för några år sedan hemma i Stures Varpabod av Gotlands Varpaförbund. Radio Gotland var på plats och intervjuade Sture om hur arbetet gick till. Vi som var med var
Berndt Jakobsson, Patrik Glimfalk och Ulf Godman.

EN VARPATANKE & ETT TIPS från Barbro Fohlin Fole
Jag har sålt 5 st gamla varpor till en kille i Enköping, han var
på Gotland och jobbat ringde upp mig och fråga hur han
kunde få tag på varpor han skulle med båten så tiden var
knapp. Min tanke är att många varpakastare har säkert varpor, som troligtvis ligger hemma i förrådet och skrotar. Man
har säkert flera varpor som ligger, som man inte har använt
så mycket. Mitt tips lämna dem till Gotland kan man ha och
dela ut tillsammans med varpahäfte.
6 | Nabben

Denna kille fick även senaste nabben tidning och han prata
om att samla sina kompisar i vår och då ville han ha en
instruktion.” En liten ljusglimt i mörkret.”
Ska nu packa min resväska och åka till Thailand i 14 dagar
och koppla av från allt och hämta nya krafter.
Önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år.
Hälsningar Barbro Fohlin

SVENSKA VARPAFÖRBUNDET
KANSLI KOMMER ATT FLYTTA.
Hela idrottens hus kommer att flytta till nya lokaler vid
Skanstull i Stockholm.
Idrottensrörelsen kommer återigen att hyra lokaler av
Folksam, som man tidigare har gjort, fast då i Farsta. Den 18
december är alla som idag arbetar i huset beordrade att vara
någon annanstans den dagen för då skall flyttfirman flytta
alla förbund och även RF/SISU. När alla åter är välkomna
tillbaka till sina arbeten på måndagen den 21 december så är
det alltså på ny adress.

Adressen är följande.
Besöksadress: Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm.
Leveransadress: Östgötagatan 98 D, 116 64 Stockholm, för
transporter till IH.
Postadress: Box 11016, 100 61 Stockholm, för all post och
paket till IH.
Telefonnumret är dock detsamma.
Är det någon som har vägarna förbi så är det bara att höra av
sig innan så skall jag bjuda på kaffe.
Göran Fransson

VALBEREDNING
SVENSKA VARPARFÖRBUNDET
Från valberedningen i Svenska Varpaförbundet.
Nu är det dags att gnugga geniknölarna ute i klubbarna, vi
i valberedningen behöver förslag på ledamöter till Svenska
varpaförbundets styrelse, helst en av vardera kön. Också viktigt att det är geografisk spridning.
Om man har ett tänkbart namn så var noga och prata med
denna person så den är förberedd när valberedningen ringer.
Senast den 15/1 2016.

Styrelsen ser ut på följande sätt.
Ordförande: Lars Henriksen.
Ledamöter: Lars Håkansson, Jan Larsson, Sara Broberg,
Barbro Wettersten.
Suppleanter: Kim Ådefjäll och Eva Olofsson
Revisorer: Leif Lusch, Bernt Augustsson.
Revisorsuppleant: Johan Lindberg
Stehn Svalgård Tel: 076-0518883, Gunilla Keegan
Tel: 073-3828961, Barbro Fohlin TeL: 070-2006974

Dem som avsagt sig omval är Lina Eriksson och det är ett nyval på 2 år, sedan är det Kristina Eriksson ett fyllnadsval på
ett år.

VALBEREDNING
TILL UNGDOMSRÅTES STYRELSE
Nu är det dags att nominera kandidater till Ungdomsråtes styrelse för de kommande åren.
I valberedningen för UR sitter Sara Broberg som sammankallande tillsammans med Hampus Gudinge och Johan Olsson.
Sista dag för nominering är den 31/12 och det gör man enk-

last genom att skicka ett mail till Sara på sara_broberg@hotmail.com . Kom in med förslag så de kan börja sitt arbete.
Årsmötet är den 21 mars i Stockholm. I samband med den
helgen kommer det vara en utbildning för juniorer och alla
som går den är automatiskt inbjudna till årsmötet.
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FÖRBUNDETS SIDOR

RAPPORT FRÅN
STYRELSEMÖTE
I SVENSKA VARPAFÖRBUNDET
7-8 NOVEMBER 2015
Liksom vid de senaste två gånger som styrelsen har haft fysiska
möten så hölls detta på Nordic C hotell vid centralstationen i
Stockholm. En mötesplats som ligger centralt till och alla har
lätt att ta sig till. Mötet fick en liten försening då varpakonsulenten hade råkat att boka ordförande Lasse Henriksen på ett
tåg en timme senare än vad som var planerat, men när Lasse
kom så startade vid upp med en gemensam lunch som denna
gång blev en mycket trevlig brunch. Sedan var det dags för
start av mötet och de leddes som vanligt av ordförande men i
år var det Lina Eriksson som förde anteckningarna då ordinarie sekreterare var förhindrad. I år saknades Ungdomsrådet då
det var ett för stort man fall för att det skulle vara något möte
för deras del. UR kommer att gå en ledarcamp som sponsras
av Folksam där de samtidigt kommer att kunna diskutera sin
frågor när tillfälle ges.

Lasse skötte som vanligt helgens förhandlingar på ett förträffligt sätt och
denna gång hade han Lina vid sin sida. Foto Göran Fransson
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All dokumentation var utsänd i förväg så att alla hade kunnat
läsa in sig innan helgen och därigenom slipper man en massa föredragningar och i stället direkt kan ventilera sakfrågorna. Någon från varje område fanns närvarande och vi började
med Sara Broberg som är ansvarig för stadgeöversynen, sedan
senast har det blivit några smärre justeringar och vi enades om
att var och en går igenom dessa en sista gång innan de skickas
ut till SDF/regioner för beslut vid nästa årsmöte. Här presenterades samtidigt ett förslag till ny regions indelning då flera
SDF lagt ner. Sedan tidigare finns region norr och nu tillkommer region mellan och syd, se förslaget i sin helhet på annan
plats i detta nummer av Nabben. Mötet beslutade att godkänna den nya indelningen och den gäller direkt.
Sedan var det antidoping, jämställdhet samt utbildning som
var på tur och här var det inte mycket att notera mer än att
våra föreningar är generellt dåliga på att förkovra sig och om
man har gjort det så har man inte rapportera det vidare i systemen som finns.
Sedan var det tävlingsgruppens arbete som diskuterades och
det hade kommit in ett förslag till regeländring och det gällde
att åter igen införa tiebreak, tanken var att kort tävlingsdagarna. Efter diskuterande enades man om att först göra en djupare undersökning i ämnet men som ett led för att korta ner
tiden beslutades det att i fortsättningen ta bort två prov kast
och 2016 startar matchen med ett prov kast och sedan läge.
Här fanns det gått om idéer som kan komma att tas fram vid
senare tillfälle om inte kastarna tar sitt ansvar och får lite mer

fart i sitt kastande. Samtidigt beslutade mötet att finalerna vid
SM kommer att kastas som resten av tävlingen d.v.s. 4-12 i
bäst av tre kulor. Tävlingsprogrammet gicks igenom och här
framkom det att i Stockholmsregion finns det ingen tävling
kommande säsong vilken styrelsen ser som en katastrof och
beslutade därför att genomföra en tävling i Stockholm den 4
juni. Svenska varpaförbundet firar 70 år under 2016 och därför kommer tävlingens namn att vara 70-års jubileum. Under
hösten har samtlig kastare fått en enkät gällande frågor kring
SM i framtiden och av svaren att döma så är det många som
vill ha en SM deltävling på hösten och därför beslutade förbundet att två-manna och par kommer att arrangeras helgen
den 27-28 augusti i Stockholm. Hur det blir i framtiden är en
senare fråga då det för 2016 är en omöjlighet att vara med i
RF:s SM vecka då det kolliderar med Stångaspelen.
Internationelle gruppen kunde konstatera att arbetet med Frankrike och Lettland inte givet det resultat man önskat sig och mötet
var eniga om att se på andra möjligheter, samtidigt fick gotlänningarna ett medskick att undersöka möjligheten till eventuell
uppvisningssport när Island Games arrangeras där 2017.
Idrottslyftet informerad om att det planerad förändringar inför 2016-2019 och de skulle få mer information senare under
hösten och återkomma i ärendet. Här kan konstateras att föreningarna är dåliga på att söka för olika typer av projekt och
varpaförbundet utnyttjar inte de medel som har tilldelats och
får därför skicka pengar tillbaka, en uppmaning till alla föreningar är att göra något åt det i framtiden. Efter det var det färdigt för dagen och deltagarna fick lite tid på sig att snygga till
sig inför kvällens övningar som ingen utom Göran Fransson
visste om. Eftersom Kristina Eriksson var förhindrad att delta
vill han få med henne på något sätt och det fick bli ett besök
i en Icebar som ligger i anslutning till hotellet.

Sedan var det dags för middag som intogs på hotellet och det
var en plockbuffé med lite av varje, som var uppskattad.
På söndagens förmiddag var det dags för utredningen att redovisa vad det kommit fram till och deras slut rapport kan
Ni läsa på annan plats i tidningen. Ordförande tackade Bernt
Augustsson och Henrik Lawergren för deras arbete och mötet
ansåg att i och med detta så var utredningen avslutad.
Inga motioner hade inkommit vilket gjorde att den punkten
gick snabbt, därefter redogjorde kassören Lars Håkansson för
det ekonomiska läget, som ser bra ut. Barbro Fohlin som var
valberedningens representant redogjorde för dessa frågor och
passade på att be om förslag för de platserna som är för tillfället ej tillsatta på grund av avsägelser.
VU har vid ett tidigare VU möte gett en grupp bestående av
damer, att titta på varför det har minskat så mycket och den
gruppen redogjorde för hur de tänkte gå vidare och styrelsen godkände deras handlingsplan och önskade de lycka till
med arbetet och hoppades att varpa därmed kan få tillbaka
lite damkastare.
Under året hade Göran Fransson en projektanställning i projektet ”Rusta föreningarna” som han redogjorde för. Av olika
anledningar har det inte gått riktigt som planerat men det
kommer att bli ändring på till nästa år då det är tänkt som ett
tre-årigt projekt. Meningen är att föreningarna som vill skall
få ett besök och därigenom komma igång med olika saker
inom projektet. Varpaförbundets vill att alla föreningar skall
komma igång med rekryteringsarbetet oavsett om det gäller
yngre eller äldre kastare. Föreningarna måste också bli bättre
på att rapportera i de olika systemen som RF har, vilket inte
bara gagnar den egna föreningen utan det är ett måste för varpan då mycket av bidraget som håller varpasorten igång hämtas därifrån.
Efter några mindre övriga frågor var det dags för ordförande
att tacka för helgens möte och förklara det avslutat. Eftersom
varpa även denna dag var ensamma om att konferera på hotellet fick vi ta oss till samma matställe som dagen innan och
åter äta en uppskattad brunch.
Göran Fransson, varpakonsulent

Här några av deltagarna vid styrelsesammanträdet.
Foto Kristoffer Karlsson
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SVENSKA VARPAFÖRBUNDET
DAG

DATUM

ARRANGÖR

PLATS

TÄVLING				 METALL

					
Lör
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7/5

D

H

DJ

HJ

Frölunda VK

Lemmingevallen

Majvarpan				

CM12, K2

Tor-Sön 5-8/5

SVF

Bosön

Varpa Edition											

Lör

14/5

Hellvi SK

Stubbhaga IP

Hellvivarpan

Lör

28/5

IF Varpa

Rävhagen

GT/IV varpan

Lör

28/5

Landskrona VK

Landskrona IP

Landskronaträffen		

Lör

4/6

SVF

Stockholm

70 år

Lör

11/6

Roma IF

Lärkparken

Veterantävling					

K2 + K2 Oldmix 					

K3				

C36, K2 bl lag						

2-manna							

		

Ungdomsrådet		

Ung Varpa 16													

Lör

11/6

Vårgårda

Varpaplan

Vårgårdavarpan			

C12. K2 bl lag								

Tor

16/6

Frölunda VK

Lemmingevallen

36:an		

C36						

Lör

18/6

Frölunda VK

Lemmingevallen

Frölundavarpan			

C36, K3 bl lag						

Lör

2/7

Mulde VK

Rävhagen

Rävkulan			 C12. 2-manna bl lag				

Fre-sön 8-10/7

FGI

Malmen

Stångaspelen		

Ons

13/7

Hablingbo IK

Hablingbo

Lassem. Tolva		

Lör

23/7

Tofta VK

Tofta VP

Toftavarpan

2 klasser K3, 1 med licens & 1 utan licen

Tors-Sön

28-31/7

Mulde VK

Tomsarve Eksta

		SM,JSM,USM,FM CM

Lör-Sön 6-7/8

Leksands IF

Hembygdsgård

Dalahästen

C 36, K2 bl lag							

Lör

Banda VK

Mästerbyänget

Mästerbyvarpan

K2 bl lag									

Lör-Sön 20-21/8

Frölunda VK

Lemmingevallen

Göteborgsvarpan				C36, Par/ind, pa

Lör-Sön

27-28/8

SVF

Stockholm

2-SM2-manna SM, Par SM, U,J,

Lör

10/9

Östergarns IK

Kräklingbo

Mästarmöte

K3 Inbj.lag										

Tor

14/9

GVF

Rävhagen

Skolmästerskap							

Lör

24/9

Frölunda VK

Lemmingevallen

Stenvarpan										

Lör

24/9

Mulde VK

Klintevallen

Klintevarpan

13/8

Par, C36, K3, 			

C36									

K2 inbjudna lag					

TS TÄVLINGSPROGRAM 2016

L						
Oldb

Oldg

Ungdom FLS

				

X

STEN

KONTAKTPERSON

TELEFON

SISTA ANM

HCP				
X		

Urban Andersson

0708-853100

03-maj

											 SVF		

					

				

X			

K1					

						

X

							X

X		

Roger Wiberg

070-6407229

12 maj

Lars-Åke Olsson

0498-219626

25 maj

Tim Andersson

0418-18805

25 maj

X		 SVF		

K2						

Lena Olofsson

0498-50006

7 juni

													

								

Olof Paulin

0737-408420

9 juni

X		

Urban Andersson

0708-853100

14 juni

X

Urban Andersson

0708-853100

14 juni

Janne Larsson

070-4376170

30 juni

Mikael Nilsson

0498-207067

15 juni

Ola Nilsson

073-6876510

10 juli

ns							

Daniel Norrby

0735-316887

21 jul

M, Ind, Lag						

Janne Larsson

070-4376170

30 juni

Arne Jansson

0247-12168

29 juli

Sven-Ove Gillerfors

0498-267040

8 aug

Urban Andersson

0708-853100

23 aug

						

X

						

				

X

X

X		

K2, K1					

K3 bl lag

									

							

X		

									

ar söndag				

X

K2 Bl-lag
X

, D,H. Oldb,Oldg FM					

										

							K2				

										

					

C12, K1

K1				

SVF		
Ivan Ahlgren

0498-522 50

Janne Larsson

070-4376170

12 sep

Urban Andersson

0708-853100

20 sep

Janne Larsson

070-4376170
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FÖRENINGSSIDOR

HEMSEVARPAN
MULDE VK

Mulde VK rör på sig, den här gången till Hemse.
Här på Hemse kastades förr i tiden under några år
Mästarmötet i stenvarpa.
I år så fick vi vara på samma plats som det kastades förr
i tiden, just utanför gamla polisstationen och med bra
kastmark och gott om utrymme för tävlingsmålen.
Vi hade bjudit in 8 stycken oldboyslag ( med tanke på att det
var en arbetsdag).
Som vanligt när det gäller Mulde VK så kastade vi med
chans till dubbelstick för att alla skall få kasta och vara med i
matchen.
Vi som arrangörer är nöjda med tävlingen och hade gärna
kastat där flera gånger, men nu skall det byggas en lekpark

och utomhusscen där. Vi kanske kommer tillbaka på någon
annan plats i Hemse eller ännu längre söderut, När det gäller
Mulde VK så vet man aldrig.
Resultat:
Grupp 1.
1. Garda IK, Bernt Augustsson & Göran Augustsson
2. Wisby BK, Tage Svanborg & Rolf Burgesäter
Grupp2
1. Roma IF, Inge Olsson & Ulf Godman
2. Wisby BK, Sölve Dyplin & Anders Dyplin
Fr vänster, Garda IK, Göran Augustsson
& Bernt Augustsson, WBK Tage Svanborg
& Rolf Burgesäter, Roma IF Inge Olsson &
Ulf Godman, WBK Anders Dyplin & Sölve
Dyplin. Foto Janne Larsson

ÅRSMÖTEN
•

Gotlands Varpaförbund har årsmöte den 24/2 kl. 1900
i Fole bygdegård. Då utdelas DM och förbundsmedaljer
så vädjan till alla klubbar skicka era medaljörer till
årsmötet.
Välkomna
Gotlands varpaförbund
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•

”Fole IF årsmöte den 14/2 Tid och plats meddelas
senare.”
Barbro Fohlin
Ordförande Fole IF

•

Roma IF varpasektion håller årsmöte
torsdagen 18 februari 2016 kl. 19.00.
På Brukshotellet i Roma.
Välkomna

KLINTEVARPAN
För tredje gången så arrangerade Mulde VK Klintevarpan,
och denna gången även Ungdoms DM individuell kula.
Strålande väder och med fin kastmark så blev arrangemanget bra.
Inte så många ungdomar men en väl genomförd tävling.
Resultat från dagens Ungdoms DM individuell kula.
Flickor
1. Malin Jacobsson Hablingbo IK
2. Julia Björklund Roma IF
3. Alice Friman Roma IF
Pojkar
1. Viktor Söderström Vallstena IF
2. Jacob Kysinger Roma IF
3. Olver Söderström Vallstena IF
4. Henning Niklasson Hablingbo IK

Klintevarpan
Damer
1. Inga Lindberg IF Varpa & Barbro Fohlin Fole IF
2. Mona Kindberg IF Varpa & Eva Björklöf Nygren
Oldboys
1. Bernt Augustsson & Göran Augustsson Garda IK
2. Rolf Burgesäter & Anders Dyplin Wisby BK
3. George Johansson & Lars-Ulle Gadefors Roma IF
4. Harald Söderlund & Kenneth Johansson Eksta IF
Herrar
1. Ola Nilsson & Pehr Olofsson Hablingbo IK
2. Torbjörn Lawergren & Henric Lawergren Östergans IK
3. Benny Broberg & Anders Johansson Fårö IF
4. Leif Olsson & Patrik Glimfalk Wisby BK

Bröderna Augustsson Göran & Bernt Garda IK vann Första gången som Ola Nilsson & Pehr Olofsson
för första gången i Klintevarpan. Foto Janne Larsson Hablingbo IK deltar i Klintevarpan och vinner. Foto
Janne Larsson

Barbro Fohlin Fole IF & Inga Lindberg
IF Varpa vinner för andra året i rad på
Klintevarpan. Foto Janne Larsson

Samtliga ungdomar som tävlade i Klintevarpan.
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SLUTRAPPORT
Fas2. Rapport översyn av seniorer och äldre åldersklasser.
Fas2 innebär Fas2 innebär översyn av klasser och avstånd för
seniorer herrar och damer samt för oldboys och oldgirls. Fas1
som behandlat juniorer och handicap är utredningar och beslut redan klara.
I fas2 finns också en separat delrapport med förslag på förlängning av försöksverksamhet inom stenvarpan.
Denna rapport skall då ses som en slutrapport i utredningen
om ”Översyn av klasser, avstånd och handicap” inom varpan.

1. Bakgrund, faktainsamling och analys
I fas1 har förslag lämnats och beslut redan tagits rörande (1)
Handicap vid mästerskap, (2) Handicap vid övriga tävlingar
och (3) Avstånd och åldersindelning för Juniorer.
I fas2 har utredningen fokuserat på olika faktaunderlag för
analys. Dels statistik över antalet licensierade kastare/klubb i
olika åldrar och dels deltagande i 2- och 3-mannalag vi de senaste årens SM.
Utifrån framtagna fakta och analyser har utredningen i delrapport kommit fram till följande resultat att gå vidare med i utredningen:
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A. En i flera motioner efterfrågad yngre oldboysklass på 18
meter är inte praktiskt möjlig att införa på grund av för få
licensierade kastare. Således är det inte möjligt att införa 3
olika avståndsklasser för herrar (dvs. 20, 18 och 15 meter)
om vi skall kunna få deltagande lag i mästerskap i 2- och
3-manna i en klass för 18 meter och i en klass för 15 meter. Går man ned i åldern för 18 meters klassen så äventyras också 20 meters klassen (färre lag seniorer).
B. Utredningen avsmalnade under våren till 2 alternativa förslag och man fick sedan stöd av uppdragsgivaren att endast gå vidare med dessa 2 alternativ:
Alt.1)

Seniorer, 21-64 år: Herrar.20 m. Damer: 15 m
Oldboys/oldgirls, 65 år -: Herrar: 15 m. Damer 12

m.
Alt. 2) Seniorer, 21-64 år: Herrar 18 m. Damer 13 m (juniorer minskas till 13 m)
Oldboys/oldgirls, 65 år -: Herrar 15 m. Damer, 11 m
Vidare har det lagt tid på att ta fram en bild – genom dialog
med utövare och logisk analys - över PLUS och MINUS för
de två olika alternativen (har redovisats i Nabben). Tittar man
enbart på denna analys så kan man där se att fördelarna överväger för alternativ 2 med kortare avstånd för seniorer. De två
största fördelarna med alternativ 2 är att:

1. det blir lättare att kasta och göra bättre resultat på kortare
avstånd, bredden i toppen ökar och den blir bättre, lättare
att hålla på längre upp i åldrarna som senior, intresset för
sporten bör öka när det är lättare att bli bättre.
2. det idrottsmässiga problemet med att oldboys gör bättre
resultat bör i princip försvinna.

2. Överväganden
Det största problemet med alternativ 2 är att det är en väldigt
stor förändring för varpan som har en lång tradition med 20
meter för herrar och alla historiska resultat är baserade på detta. Resultatmässigt kommer alternativ 2 att förändra mycket
genom bättre resultat för en större bredd. En övergång till alternativ 2 måste därför ses som åtgärd att ta till framåt i tiden
om vi ser att varpan tappar ännu fler utövare och att seniorsidan måste stärkas ytterligare. Den andra viktiga förutsättningen som vi anser måste finnas för att kunna gå över till alternativ 2 är att den absolut övervägande majoriteten av utövare
måste stå bakom en sådan förändring. Genom kontakter med
utövare under utredningens gång har vi kunnat konstatera
att förståelsen och intresset för alternativ 2 har ökat väsentligt
men vi är ännu inte där att det finns en väldigt stor majoritet och acceptans för en sådan stor förändring. Om det tråkiga
skulle inträffa framöver att varpan skulle ”tappa mark” ytterligare är vi dock redan nu rätt säkra på att det skulle bli en ännu
större mognad för att vilja inför alternativ 2.
Vår tanke i våras var att ställa de båda alternativen emot varandra i en enkät till samtliga utövare. Vi gjorde sen bedömning
i somras att ingen av de båda förutsättningarna enligt ovan
fanns för alternativ 2. Dels såg vi positiva tecken med deltagande seniorlag vid SM:t i Eksta och sedan kunde vi konstatera i samtal med utövare att mognaden för kortare avstånd
för varpans seniorklasser i dagsläget inte är så stor som den bör
vara för en sådan stor förändring av sporten. Alternativ 2 behöver med tid för att ”mogna”.
Däremot ser vi att frågan om alternativ 2 måste bevakas inför
framtiden, förslagsvis med första avstämningspunkt om ca 3
år.
Med alternativ 1 kommer vi huvudsakligen också till rätta
med det idrottsmässiga problemet genom att höja senioråldern
till 64 år. Det är bra och det är ett av de viktigaste syftena med
utredningen att seniorsidan skall stärkas och där skall utövarna
huvudsakligen göra sina bästa resultat i livet.
Vi bedömer också att övergången vid 65 år till 15 meter (herrar) och 12 meter (damer) är en lämplig tidpunkt som bör
vara långsiktigt hållbar och som kan gälla även om alternativ

2 införs i framtiden. I och med detta är tiden också mogen för
att bara ha en tävlande klass vid mästerskap för 65 år och uppåt (kan med fördel kallas enbart oldboys respektive oldgirls).
För att stärka seniorsidan ytterligare samt med syftet att behålla seniorer längre upp i åldrarna tror vi också på att införa
en klass i grenarna CM och individuell kula som ”äldre seniorer/yngre oldboys” (ca 55-64 år) kan delta i sig vid mästerskap.
Vad vi kan se så måste man i dessa två grenar tävla om förbundsmästerskap. En sådan klass måste också vara frivillig att
anmäla sig till – vill man anmäla som senior i dessa åldrar och
tävla om SM så skall det vara möjligt. I lagkula och lag-CM
anmäler man sig i den normala seniorklassen som vanligt och
det är fullt möjligt då man tävlar på samma avstånd som seniorklasserna (såsom det fungerar för yngre och äldre oldboys/
oldgirls idag).
Sammanfattning överväganden:
1. Utredningen har prioriterat följande:
-Genom att höja åldersklassen för seniorer stärker vi
seniorsidan både vad gäller att man i dessa åldrar bör göra
sina bästa resultat och att man i framtiden skall ha bättre
förutsättningar att blir den stora och dominerande klassen
på såväl dam som herrsidan.
-Att ha ett färdigt alternativ framme med kortare avstånd
för seniorer som ganska lätt går att implementera i
framtiden om seniorsidan behöver stärkas ytterligare
(frågan bör stämmas av om ca 3 år).
2. Utredningen har då lagt lägre prioritet på problem som
har betydelse:
-Genom alternativ 1 löser vi inte problemet att många
herrar och damer börjar få svårt att klara att kasta 20 respektive 15 meter och ser fram emot att få kasta på kortare avstånd. Stor risk finns att vi tappar en del kastare i
60-årsåldern. ANM. Detta problem kan då lösas om alternativ 2 införs i framtiden. Se också förslaget om en individuell klass för åldersgruppen ca 55-64 år vid mästerskap.

3. Förslag
Utredningen föreslår följande klasser och avstånd för seniorer och äldre klasser:
1. Att 22-64 år skall gälla som åldersindelning för seniorer
med kastavstånd som idag, dvs 20 meter för herrar och 15
meter för damer.
2. Att 65- år skall gälla som åldersindelning för oldboys/oldgirl med kastavstånd som idag, dvs 15 meter för herrar
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och 12 meter för damer. Äldre och yngre (eller oldboys/
oldgirls och veteraner) klassindelningen slopas och en tävlande klass införs för herrar och damer i alla grenar (således även i individuella grenar).
Övergångsregler (”mjuk” övergång):
2016:
• Senioråldern höjs till 61 år
• Yngre oldboys klass individuellt i mästerskap som idag
med ål-dersindelning 62-69
• Äldre oldboys individuellt som idag 70- år och uppåt
• Oldgirls en klass 62 – år och uppåt
2017:
• Senioråldern höjs formellt till 64 år
• Oldboys/oldgirls åldern fastställs till 65 år och uppåt. Enbart en klass i alla grenar.
• Herrar och damer 63-64 år och som tidigare kastat på 15
respektive 12 meter och vill fortsätta med det får dispens
hos SVF att tävla som oldboys respektive oldgirls genom
att anmäla det i den ordinarie licensansökan till förbundet.
2018:
• Herrar och damer 64 år kan precis som 2017 få kasta i
oldboys/oldgirls klassen genom att anmäla det i den ordinarie licensansökan till förbundet.
Förslag på utvärderingar/avstämningar som SVF behöver göra
i framtiden för att säkerställa att klasser och kastavstånd fungerar väl och ger rätt utveckling för varpan.
2016-18:
Vid lämplig tidpunkt undersöks om det finns intresse och fördelar för varpan med att införa förbundsmästerskap i individuella grenar för äldre seniorer (förslagsvis 55-64 år).
2017:
• I separat delrapport om stenvarpan förslås att försöket
med kortare avstånd för seniorer under 2015 utökas med
2 år (2016-2017) och anpassas då helt till alternativ 2
samt med den ”mjuka övergången” i denna rapport. I del-
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rapporten förslås att en utvärdering av försöksverksamheten görs 2017.
2018 och sedan ca vart 3:e år
• Avgörs om läget är sådant inom varpan att det behöver
göras en mer kvalificerad bedömning om varpan skall
övergå till regler enligt alternativ 2.
• Om läget bedöms som sådant tillsätts ett utvärderingsprojekt som under året tar fram ett djupare beslutsunderlag
till höstmötet samma år.
Slutord.
Genom denna rapport anser utredningen att uppdraget är
slutfört och att målen för utredningen i allt väsentligt är uppfyllda. Även om utredningen föreslår framtida avstämningar/
utvärderingar har utredningens förslag utmynnat i regler som
grundläggande kan anses som långsiktigt hållbara genom bl a
att icke realistiska förslag har kunnat tas bort från agendan och
att det finns ett genomtänkt alternativ färdigt att implementera om det i framtiden är moget för det.
Förhoppningsvis kan nu utredningens förslag avseende klasser
och avstånd medverka till att det i stället för otaliga motioner
och diskussioner inom området blir ett mer lugn så att vi kan
fokusera mer på utveckling av varpasporten som helhet – det
behöver vi för att överleva på sikt.
Oktober 2015
Bernt Augustsson, Henrik Lavergren

Vid Svenska varpaförbundets styrelsemöte 7-8/11-2015
beslutades det att utredningens förslag godkännes och
kommer att träd i kraft enligt utredningens förslag.
Styrelsen ansåg att det bör göras en uppföljning 2018 för
att kontrolera hur förändringen har fungerat. Styrelsen
fattade också beslut om att denna utredning i och med
detta är avslytad.

STENVARPAN
Översyn av klasser, avstånd och handicap inom varpan
Fas 2. Delrapport översyn av stenvarpan.
Bakgrund
Det har funnits ett missnöje med att skillnaderna mellan senior och oldboys varit för stor med en för stor fördel för oldboys
som kastar på 15 meter. I stenvarpan gör stickräkningen med
ett för pinnen att skillnaderna blir ännu större. Under 2015 har
det gjorts ett försök med 18 meter för seniorer herrar som til�lämpats på de stentävlingar som kastats.
Analys
Övervägande synpunkter som inkommit har sett denna förändring som positiv. Man kan också konstatera att några av tävlingarna i stenvarpa har vunnits av seniorer under 2015. Det
är idrottsmässigt positivt då det är normalt inom alla förekommande andra idrotter att seniorer är bättre än utövare i andra
klasser (i äldre och yngre klasser).
Det har inte gjorts någon djupare utvärdering av försöksverksamheten under 2015, t.ex. med enkäter, intervjuer, etc. Därför
finns det inget kvalitativt underlag för föreslå någon permanent
förändring utifrån försöksverksamheten.
I övriga utredning inom metall har det tagits fram ett alternativ
2 med kortare avstånd för seniorer. Vi tror att det alternativet
skulle passa stenvarpan, bl.a. minskar också avståndet för damer
och åldersgränsen för seniorer höjs.
Helst vill vi ha samma avstånd i metall som stenvarpa men då
stenvarpan inte har några mästerskap idag och den tävlingsformen har blivit mer och mer av kulturaktivitet på Gotland med
i princip bara licensfria tävlingar bedömer vi att det skälet inte
är lika viktigt.
Med ovan som grund vill vi förslå att försöksverksamheten måste förlängas helst med någon viss koppling till förändrade beslut
inom metallvarpan. Förändringen som genomförs i stenvarpan
kan också ge indikationer på hur vi framöver skall hantera metallvarpans kastavstånd. Ökat intresse för stenvarpan på seni-

orsidan skulle också kunna utgöra en ökad rekryteringsbas för
metallvarpan. När det gäller ungdomar så vill vi inte stimulera
den gruppen till sten genom kortare avstånd än metall utan vi
vill ha all fokus på att få ungdomar att kasta metall och att de
gör det i ungdomsklasserna.
Förslag till beslut
Vi föreslår att försöksverksamheten inom stenvarpan med kortare avstånd för seniorer förlängs tills en mer kvalificerad utvärdering kan ligga till grund för ett mer permanent beslut samt
att en sådan utvärdering om möjligt skulle kunna ge värdefull
”input” till kommande avstämning av alternativ 1 vs alternativ
2 inom metallvarpan.
Vi föreslår därför att försöksverksamheten förlängs ytterligare 2
år och att försöket i fortsättningen helt anpassas till regelverket
enligt utredningens alternativ 2, dvs
•
•
•
•

Herrar 18 m, såväl seniorer som herrjuniorer.
Damer 13 m, såväl seniorer som damjuniorer.
Oldboys/oldgirls, Herrar 15 m. Damer, 11 m.
Ungdomar följer metallvarpans avstånd.

Åldersindelningen i klasser och avstånd och därmed också övergångsregler skall följa beslut utifrån huvudförslag från slutrapporten rörande metallvarpan.
Detta innebär att försöksverksamheten inom stenvarpan utvärderas 2017
Oktober 2015
Bernt Augustsson, Henrik Lavergren
Vid Svenska varpaförbundets styrelsemöte 7-8/11-2015
beslutades det att utredningens förslag godkännes och
kommer att träda i kraft enligt utredningens förslag.
Styrelsen ansåg att det bör göras en utvärdering 2017 för
att kontrollera hur förändringen har fungerat. Styrelsen
fattade också beslut om att denna utredning i och med detta
är avslutad.
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MEDALJÖRER 		
Vinnare DM och Förbundsmedaljer

2. Johanna Magnusson, Sofie Björklund Gotl Bara
3. 3 manna lag ingen utdelning.

Herrar: Elit CM
1. Roland Nilsson Hablingbo IK
2. Stefan Lithberg Gotl. Bara IF 		
3. Ola Nilsson Hablingbo IK 		

Oldboys: CM
1. Bernt Augustsson Garda IK		
2. Bengt Pettersson Garda IK		
3. Ernst Jakobsson Eksta IF		

148cm
157cm
206cm

Individuell kula:
1. Roland Nilsson Hablingbo IK
2. Torbjörn Lawergren Östergarn IK
3. Berne Appelqvist Hablingbo IK

Veteraner: CM
1. Evert Olsson Bäl IF			
2. Bernt Jakobsson Eksta IF		
3. Åke Lindblad Östergarn IK		

74cm
297cm
315cm

3 manna lag:
1. Gotlands Bara IF:
Kenneth Pettersson, Stefan Lithberg, Mattias Wahlgren.
2. Hablingbo IK:
Ola Nilsson, Berne Appelqvist, Olof Lithberg
3. Hablingbo IK:
Roland Nilsson, Kenneth Nilsson, Nils-Allan Nilsson.

Individuell kula, Yngre Oldboys:
1. Ernst Jakobsson Eksta IF
2. Anders Dyplin Wisby BK
3. Alf Nilsson Garda IK

222cm
225cm
229cm

Par tävling:
1. Hablingbo IK:
Signe Lindgren-Olof Lithberg
2. Hablingbo IK:
Åse Eriksson-Berne Appelqvist
3. Hablingbo IK:
Therese Wilhemsson-Ola Nilsson

FM 2-manna lag Oldboys
1. Bernt Augustsson och Alf Nilsson Garda IK
2. Evert Olsson och Rune Olsson Bäl IF
3. Bengt Pettersson och Gunnar Lind Garda IK

2 manna lag:
1. Hablingbo IK: Ola och Roland Nilsson
2. Östergarn IK: Torbjörn Lawergren, Lars Klingvall
3. Hablingbo IK: Berne Appelqvist, Olof Lithberg.

Damer: CM
1. Therese Wilhemsson Hablingbo IK
2. Åse Eriksson Hablingbo IK		
3. Sofie Björklund Gotl.Bara IF		
Individuell kula:
1. Åse Eriksson Hablingbo IK
2. Anna Pettersson Sanda IF
2 manna lag:
1. Erika och Annika Broberg Fårö IF
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Äldre oldboys:
1. Evert Olsson Bäl IF
2. Rolf Burgesäter Wisby BK
3. Jan-Arne Rieém Eksta IF

516cm
583cm
599cm.

3 manna lag:
1. Garda IK: Alf Nilsson, Bernt Augustsson, Bengt Pettersson
2. Eksta IF: Bernt Jakobsson, Wide Nygren, Ernst Jakobsson
3. Eksta IF: Jan-Arne Rieém, Rune Wahlgren, Jan Larsson.

Oldgirls: Individuell kula
1. Inga Lindberg IF varpa
2. Eva Björklöv-Nygren Eksta IF
3. Barbro Fohlin Fole IF
Centimeter:
1. Inga Lindberg IF Varpa 		
2. Eva-Lisa Lindgren Roma IF		
3. Barbro Fohlin Fole IF			

880cm
1027cm
1417cm

2 manna lag:
1. Inga Lindberg, Mona Kindberg IF Varpa.
2. Barbro Fohlin, Barbro Wettersten Fole IF

		 DM 2015
Oldmix
1. Inga Lindberg-Göran
Lindberg IF Varpa.
2. Eva BjörklövNygren,Wide Nygren.
3. Mona Kindberg- LarsÅke Olsson IF Varpa.

Herrar Lagcentimeter:
1. Hablingbo IK: Berne
Appelkvist, Ola Nilsson,
Olof Lithberg.
2. Gotl.Bara IF: Stefan
Lithberg, Mattias
Wahlgren, Kenneth
Pettersson.
3. Wisby BK: Jan Larsson,
Patrik Glimfalk, Johan
Rosenkvist.

Oldboys lagcentimeter:
1. Garda IK: Bernt Augustsson, Bengt Pettersson, Alf
Nilsson.
2. Eksta IF Lag 1: Ernst Jakobsson, Wide Nygren, JanArne Rieém.
3. Wisby BK lag 1: Rolf Burgesäter, Anders Dyplin, Tage
Svanborg.

SVENSKA VARPAFÖRBUNDETS
indelning av distrikt/regioner
Idag är läget enligt följande:
Tre distrikt Gotland, Stockholm samt Södermanland/
Östergötland.
En region bestående av fyra föreningar.
Tre distrikt som lades ner i fjol, Västsvenska, Skånes samt
Västmanlands
Nytt förslag till regions indelning från och med 7/11 2015
I detta förslag är det planerat för att flera SDF kommer att
läggas ned så har de redan en region som de då kommer att
ingå i. I region mellan finns Kils HVK med, de har ju aldrig
varit representerade på många år med finns ju ännu med.
Region/SDF		 Föreningar
Röster
Mellan			3		1
Syd			5		2
Norr			
4
		
1
Stockholms VF		5		2
Gotland VF		22		5
Södermanlands/
Östergötlands VF		2		1
Totalt			41		12
Varje SDF eller region erhåller en (1) röst för varje påbörjat
5-tal röstberättigade medlemsföreningar inom distriktet eller
region, dock högst åtta (8) röster.

Det åligger förbundsstyrelsen att årligen upprätta röstlängd
för förbundsmöte att gälla för tiden den 1 januari – 31
december. Röstlängden skall uppta de föreningar som senast
den 31 december har erlagt av förbundsmötet fastställda
årsavgifter och insänt årsrapport samt som i förekommande
fall erlagt av SDF/regions-möte fastställd årsavgift.
I region Syd ingår Lunds VF, Landskrona VK, Varberg IF,
Västra Frölunda VK samt Vårgårda VK.
I region Mellan ingår Västerås VK, Köping samt Kils HVK.
I region Norr ingår Föreningen Varpa i Boden, Leksands IF
VK, VK Björken samt Kovlands IF.
Dessa föreningar har ett roterande schema som
bestämmer vilken förening som representerar regionen på
förbundsmötet.
Vid Svenska varpaförbundets styrelsemöte 7-8/11-2015
beslutades det att denna Regions/SDF indelning kommer
att gälla från 7 november 2015, det vill säga det datumet
som beslutet togs.
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Posttidning B

Returadress:
Svenska Varpaförbundet
Idrottens Hus
114 73 Stockholm

Svenska Mästerskapen i Eksta 2016.
Vi i Mulde VK hälsar alla välkomna till en
härlig varpaplats i sommarfina Eksta.
Vi i Mulde VK vill samtidigt önska

