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LEDAREN
Tack Mulde VK med Janne Larsson och 
Jan-Inge Ahlgren i spetsen! Ni är fantas-
tiska och ni lyckades igen med ett fan-
tastiskt bra genomfört SM-arrangemang. 
Det här blir återigen ett minne för livet! 
Bra jobbat Mulde VK! Vill här även tacka 
mitt team från Svenska Varpaförbundet 
och alla andra som med glädje är med 
och jobbar för att SM-dagarna skall bli 
lyckade, givande och fantastiska. Utan Er 
som lägger ner en sådan kraft och styrka 
i ett ideellt arbete är det tveksamt om vi 
lyckats så bra inom varpafamiljen! Jag är 
stolt över Er alla, inklusive alla duktiga 
varpakastare som ställde upp i tävlingarna 
i Tomsarve, Eksta.
En mycket bra invigning startade SM-
dagarna. Och jag tror att det inte kom-
mer att bli så ofta som två Dals-Långed 
söner från lilla Dalsland Patrik Oscarsson 
och Lars Henriksen inviger en SM-vecka 
på Gotland! Tack Patrik det gjorde du bra! 
Tack också till Maria Modig som tillsam-
mans med mig utförde den traditionella 
stickbrytningen som förkunnade SM-
veckan invigd. Tomsarve är en kanonplats 
som bjuder på fin mark att kasta på och en 
underbar natur som inramar tävlingsplat-
sen. Och det som är bäst av allt är att vi 
har blivit lovade att komma tillbaka även 
under 2017, stort tack till Eva Björklöf-
Nygren samt Wide Nygren. Mulde VK 
har åter sökt arrangemanget som innebär 
delar av SM-veckan 2017, styrelsen fattar 
formellt beslut på sitt höstsammanträde i 
november. Kan inte se något annat än att 
det blir ett positivt beslut för Mulde VK. 
Radio Gotland med Owe Järlö (han är 
populär han den gode Owe) som sände 
från tävlingarna i Eksta skall ha ett stort 
och uppskatta tack! Varpaidrotten behö-
ver all den PR vi kan få!
Owe Järlö, Lars Jacobsson och Göran 
Fransson gjorde också varpaidrottens för-
sta websändning, från söndagens finaler 
på Youtube. Missa inte detta! Gå in och 
titta, du kommer inte att bli besviken!
Det har varit mycket njutbar varpakast-

ning att titta på under dagarna i Eksta. 
Men vad säger vi om Ola Nilsson, 
Hablingbo IK som nu är ensam om att 
ha vunnit guld och är Svensk Mästare och 
Världsmästare i alla våra sex discipliner!! 
Det som saknades var SM-guld i indi-
viduell kula, det fixade han i Tomsarve. 
Stort grattis! Ola du är bäst!
BÄST under SM-dagarna i Eksta, Ola 
Nilsson Hablinbo IK, Mulde VK som 
arrangör samt platsen i Tomsarve som är 
perfekt för varpa-SM.
Sämst gnällspikar (några stycken) som 
gnäller på priser m.m. Kom med kon-
struktiv kritik i stället. Jag tycker inte om 
när platser på prispallen lämnas tomma 
vid prisutdelning, se det som en presta-
tion att komma upp på prispallen, och 
delta vid prisceremonin.
Att tänka på att lägga finaler för oldboys 
och veteraner på lördag i stället som nu 
dagen efter på söndag. Det skulle fungera 
med det deltagarantal vi haft i Eksta.
Till skillnad från GT:s Carl- Henrik Fri-
dén tror jag och hoppas att varpaidrotten 
är här för att alltid finnas, och det måste vi 
inom varpafamiljen se till! Jag håller med 
Carl-Henrik som säger att kasta varpa är 
i många avseenden riktig idrott! Det är 
uthållighet, koncentration, skärpa och 
styrka samt spänning som kännetecknar 
varpaidrotten.
”Det är hög tid att lyfta blicken och 
ägna sig åt att kasta varpa!
När jag skriver ledaren kan jag konstatera 
att sommarens flesta soltimmar har Visby 
även i år! Mellan midsommar och 12 au-
gusti har Visby haft 536 soltimmar, och i 
botten ligger Göteborg med 288 timmar! 
Owe Järlö du hade rätt igen! Dags att flyt-
ta till Gotland.
Vi som jobbar med varpaidrotten vill att 
fler skall skriva i NABBEN! Händer det 
något du gillar eller retar dig på inom vår 
kära varpaidrott, reagera gärna med en ar-
tikel i NABBEN!

Lars Henriksen/Förbundsordförande.
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HEJ ALLA  

VARPA VÄNNER!
Skriver lite tänkvärda ord om varpans 
framtid. Bemanning av bodarna på 
Stånga spelen har varit ett bekymmer 
i flera år. I år och flera år tillbaka 
har föreningar och frivilliga från 
förbundet fått reda ut detta men det 
kommer inte att hålla i framtiden.
Vad kan ni alla kastare hjälpa till 
med?
Kastfria dagar kan man hjälpa till i 
bodarna med lottning m.m. Men vi 
måste även stärka medlemskapet  i 
föreningar och rekrytera fler samt 
behålla befintliga kastare. Varför 
slutar folk att kasta varpa? Vad skulle 
få dom att komma tillbaka? Viktigt 
att redovisa LOKstöd.
Signaler som jag fått från 
varpakastare vill ju se varpan fortsätta 
som vanligt, men då måste man 
bjuda tillbaka lite. Vi behöver värva 
fler kastare och få fler medlemmar i 
klubbarna. Alla måste dra sitt strå till 
stacken oavsett om man är sten- eller 

metallkastare. Varpan är en billig 
sport så det skall inte vara något 
problem att lösa en licens för att 
riktigt känna sej delaktig.
Glöm inte alla Haimaboenden!  
De visade stort intresse vid 
ungdomensdag.
Allt blir mycket roligare om vi hjälps 
åt.
Hälsningar Barbro Fohlin

Sofie Björklund i finalen mot Ulrika Pettersson.  
Foto Anders Pettersson



4 | Nabben

HENRIKSEN FRÅGAR!
- JANNE LARSSON, MULDE VK 

1. 1.Varför är ni så bra på att arrangera  
SM-tävlingar i Mulde VK? 
Tror att svaret är att vi gör det enkelt för deltagarna och vi gör 
det så som vi skulle vilja ha det.  Det skall vara glatt och gärna 
en bra plats med bra folk omkring sig. 
Och vi är nog bättre på att arrangera än att kasta, därför faller 
det ganska naturligt för oss.

2. Nu vill ni arrangera SM-tävlingar även nästa år 
i Eksta! Varför? 
Eftersom platsen är så bra och kastarna själva är nöjda med plat-
sen så ansåg vi att vi kör 1 år till.  Något litet kan vi ju göra för 
varpan. 2018 kastar vi nog igen...om inget annat kommer upp. 

3. Hinner du med några fritidsintressen? Och i så 
fall vad? 
Mina intressen är att se sport både på Gotland och och på tv. 
Är ute och går och cyklar mycket. 
Mycket av min fritid går åt till att hålla Mulde VK i liv med 
diverse olika evenemang.  Nu snart har vi dygnet runt parkering 
för alla bilar & motorcyklar i 4 dagar i samband med Gotland 
Grand National.
Alltså min fritid är Mulde VK. 

4. Vad är du riktigt bra på? 
Planera och ha framförhållning.

5. Vilken är din käraste ägodel? 
Kaffebryggaren oavsett det är hemma eller på jobbet. Utan den 
stannar jag.

6. När var du riktigt lycklig senast, och varför? 
Under SM veckan när vi alla i Mulde VK fick ett fint SMS 
från någon oväntad person som tyckte vi gjorde ett rackarns 
bra och proffsigt SM . 

7. Vilken historisk tid skulle du vilja uppleva?
50-60 talet när all bra musik kom. Men är ganska nöjd med 
den tid vi har nu.

8. Vem anser du vara dagens bästa varpakasta-
re, dam respektive herre?
Ulrica Pettersson & Torbjörn Lavergren 

9. Vilket är ditt roligaste varpaminne?
Jag är ju dessvärre dålig på att komma ihåg, men när jag och 
Johanna Modig Sanda IF kastade 2-manna  dagen efter SM i 
Fole, och vi vann tävlingen, Vi hade aldrig kastat tillsammans 
men vi bestämde vi skulle ha roligt bara. 

10. Vad skulle du göra om du fick vara osynlig för 
en dag? 
Sitta i fikarummet vid Vitaly Mutko Idrottsminister i Ryssland 
och höra vad han tänker om doping

11. Är du en tävlingsmänniska?
Nja delvis,,, det finns ju vissa som man vill vinna över,, t.e.x 
Jan-Inge Ahlgren , annars är jag inte det.  Kastar för att det är 
kul.

12. Vilken är din största framgång på varpapla-
nen? 
Kan det vara nu i år då jag & Jan-Inge Ahlgren Kastade ut 2 
Garda lag och vann Rävkulan, eller så kan det vara skrällen i 
Eksta för något år sedan när jag mötte Ola Nilsson Hablingbo 
IK Individuell kula och vann. 

13. Om du vore stadsminister för en dag, vad 
skulle du göra då? 
Då inför vi obligatorisk varpaträning på skolschemat. 
Öka utomhusaktiviteterna i skolorna.



?
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14. Vet att du tycker om semlor! Hur många  
käkade du under säsongen?
Tror det blev 67, och snart är de här igen.

15. Vilken känd person skulle du vilja käka mid-
dag med? 
Zlatan Ibrahimovic & Per Gessle, kunde vara intressant. 

16. Har du några SM-guld i varpa? Om ja. Hur 
många?
Nej inte ett endaste .

17.Vem anser du vara Sveriges bästa varpakasta-
re, dam respektive herre genom alla tider? 
Britt-Marie Björklund & Gusten Hederstedt

18. Vem skulle spela huvudrollen i filmen om ditt liv?
Thorsten Flink

19.Vad skulle soundtracket vara? 
We built this city – Starship 

20. Du vinner 10 miljoner, vad gör du?
Inget svårt val, Vi bygger ett stort ridhus på 30 x 100 meter då 
vi kan ha alla kastare på plats oavsett ålder. Skulle det bli pengar 
över så får sonen & Mulde VK resten

Kansliet informerar.
Tävlingar 2017
Nu är det dags att fundera på nästa års tävlingsprogram 
och har din förening en tävling och har för avsikt att även 
arrangera den nästa år så gäller det att hitta ett datum. 
Skicka in en ansökan till kansliet så att programmet kan 
planeras. Sista dag för inlämning är den 15 oktober.

Varpa i webb TV
Damernas och herrarnas individuella finaler direktsändes på 
förbundets webb TV kanal på Youtube för första gången. 
Ett nytt sätt att försöka att sprida varpan via ny medier. 
Många har sagt att detta var en höjdare och hoppas på en 
fortsättning i framtiden.

Här intervjuas Ola Nilsson efter sin första individuella 
titel av Owe Järlö i direktsändning.  
Foto Anders Pettersson
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TÄNK ATT LILLA MULDE VK MED KNAPPT 40 MEDLEMMAR FIXADE ATT 

ARRANGERA ETT FINT SM VID TOMSARVE.

SM varpa 2016 Mulde VK 

Kan lilla Mulde VK så borde väl snart även några andra 

Visbyföreningar kunna arrangera SM snart.

Trots den lilla medlemskaran så är det några som skall hålla 

ihop denna SM vecka, och de flesta har sin  ”bit” att fixa. 

Mycket görs redan innan SM tävlingarna. Jan-Inge tog den 

stora biten med priser, Janne fixade all sponsring, Samuel skötte 

allt på hemmaplanen vid Eksta. 

Dessa 3 sitter nu och skriver tillsammans också för första gången.

Vi vill nu rikta ett stort tack till alla som varit på plats, och alla 

kastare som ställer upp för oss och är med på våra tävlingar. 

Alla föräldrar som kommer fram och ger en klapp på axeln och 

säger ” tack för ett fantastiskt SM” Vi har fått otroligt mycket 

beröm efteråt,,,  ja så även lite ris från de äldre som tyckte det 

var magert med priser i de nedre klasserna. Men i förhållandet 

till deltagare antalet så var det en väldigt god prissättning 

och under ett SM så är det godtyckligt att de som är bäst ska 

premieras i första hand, det är brukligt i alla större tävlingar där 

det oftast bara är pallen som får pris under ett mästerskap.

I år så var vi otroligt frikostiga, och vi gav ut cirka 100 % av 

anmälningsavgifterna till pris.  Vi gör inga större pengar på 

detta.. men vi tycker det är ganska roligt. Så roligt att vi har 

bestämt oss för att arrangera SM en ”sista” gång 2017.

Att vi inom Mulde VK tar på oss att arrangera igen, är för att 

vi tycker det är roligt och att vi älskar vår varpasport. Vi har en 

önskan om att flera vågar gå i spetsen för att framhäva varpan 

och genom att vi är några få själar i vår förening så visar vi att 

det går att utföra arrangemang med dignitet. Vi vet också att 

det finns många eldsjälar som vill arrangera men oftast så är 

varpan en sektion i föreningar och då finns det ”bromsklossar” i 

en del föreningar som inte vill satsa på varpan, lite trist förstås!

Vi inom Mulde VK hade naturligtvis inte klarat detta  

SM-2016 utan extern hjälp, och vi är evigt tacksamma för all 

hjälp vi fått. Och det är att tänka på om man vill arrangera 

tävlingar framöver att hjälp finns att tillgå, det är bara att fråga.

Att ha roller inom sina föreningar och att man tänker lika är ju 

en ypperlighet i en förening, allt blir så mycket enklare att göra 

och var man gör sin sak som man trivs bäst med. Ju färre som är 

med å styr i föreningar ju lättare blir det att fatta beslut. 
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Ibland blir det enklast så, och vi tycker inom Mulde att vi 

funnit rätt väg att gå. Det krävs en bra sammanhållning i en 

styrelse för att fixa ett sådant här evenemang och det har vi i 

Mulde. 

När det bara räcker att peka och de andra förstår direkt vad 

man menar så har man bra förståelse för varandra och det 

behövs ibland. Vi är rätt så lika i styrelsen och vill att allt ska 

vara bra så det är mycket fix innan, men även under tiden går 

man runt och kollar att allt ser bra ut och fungerar som det 

ska. Ser vi något som kan förbättras så jobbar vi på det och 

diskuterar med varandra och löser det tillsammans. Lite lättare 

blir det när man arrangerar flera gånger och lär sig under tiden 

vad man kan förbättra och pratar med folk omkring om de har 

något tips på vad man kan göra bättre, på så vis blir det lättare 

att få det bättre nästa gång.

Att vi nu får SM i Tomsarve 2017 är en stor hederssak för oss 

och samtidigt ett stort tack till Wide och Eva  som släpper denna 

fantastiska plats till varpafolkets förfogande återigen.

För Mulde VK

Ordförande Jan-Inge Ahlgren Sekreterare Janne Larsson 
Ledamot Samuel Jakobsson

UTVÄRDERING AV 2016 ÅRS SM-
TÄVLINGAR
En av flera uppgifter som tävlingsgruppen har i år är att 
utvärdera årets SM-tävlingar. Det har vi i första hand valt 
att göra via intervjuer. Vi har tagit fram ett antal frågor 
som sedan skall ställas till intressenter och deltagare vid 
SM (antalet ej bestämt). Själv hann jag bara med ett 10-tal 
intervjuer i Eksta men vi behöver göra fler få att få ett mer 
säkerställt underlag för utvärdering. Därför kommer vi att 
fortsätta vid 2-dagars i Stockholm och sedan ringa/kontakta 
det antal som vi behöver komplettera med.
Underlaget är ännu för litet för att dra några slutgiltiga 
slutsatser men hittills är det väldigt stor majoritet för en 
fråga och det är att man vill att ”stora SM:et” skall ligga 
helgen/veckan efter Stångaspelen när SM:et går på Gotland.  
Vi får se om trenden håller i sig?
Vill inte avslöja fler trender då det kan finnas risk för att de 
kan bli styrande.
Förutom intervjuer är vem som vill givetvis alltid 
välkomna att kontakt oss på mail, telefon eller personligen 
för att lämna synpunkter. Vår tanke är att ta fram en 
enkel utvärdering under september/oktober till förbundets 
höstmöte i november.

Kontaktuppgifter:
Bernt Augustsson.  
Mail: benneaug@gmail.com. 
Mobil: 076-2435701
Henrik Lavergren.  
Mail: henrik.lavergren@lansstyrelsen.se. 
Mobil: 0708- 83 89 99
Eva Olofsson:  
Mail: evaolofsson1011@gmail.com.  
Mobil: 073-573 56 05

Sammankallade i tävlingsgruppen
Bernt Augustsson
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NÅGRA TANKAR EFTER SOMMARENS 

SM I VARPA
Varpans största problem är inte - hör och häpna - kastavståndet 
och åldersindelningen för oss gubbar. Det största problemet är 
ointresset bland ungdomar och det minskade antalet seniorer 
tillsammans med en snart obefintlig spridning av varpan 
utanför Gotland. Här skulle jag kunna bli nostalgisk och orera 
om den gamla goda tiden när det var över 3000 licenserade 
kastare, mer än 700 deltagare på ett SM och 22 varpaklubbar 
i Stockholm. Förutom att jag är glad att jag fått vara med 
när det begav sig är det dock inte särskilt konstruktivt när 
vi pratar om varpans eventuella framtid. Jag skriver eventuell 
framtid för om nuvarande trend fortsätter kommer endast 
stenvarpan att överleva och utövas bara på Gotland. Men nu 
något om SM mer generellt och om årets SM.
Till att börja med ett stort tack till Mulde VK och Vide för 
ett fantastiskt välarrangerat SM och en fantastisk plats för 
varpa. Trots det är jag tveksam till att permanenta SM till 
samma ställe år efter år. Jag är väl medveten om svårigheten 
att få arrangörer och ett tillräckligt stort antal deltagare om 
SM:et ska genomföras någonstans på fastlandet varannat år. 
Även här är förstås grundproblemet att varpan totalt sett har 
för få utövare och för liten geografisk spridning. Ett annat 
problem är att vi gotlänningar verkar bli allt mer ointresserade 
av att lämna ön för att kasta varpa. Till SM i tvåmanna i 
Stockholm är exempelvis 8 seniorlag och 4 oldboys/veteranlag 
anmälda. Det senaste jag hörde var att en av anledningarna 
till att så få lag bland de äldre anmält sig är en protest mot 
att den åldersgräns som nu finns för oldboys och veteraner 
ska tas bort. Mig veterligen har vi i dag inte det någon sådan 
åldersuppdelning när det gäller lagkastning. Det finns det 
alldeles för få kastare för. Även om fokus när det gäller varpans 
framtid inte ligger på oss gubbar anser jag att ett sådant 
agerande på ett effektivt sätt bidrar till att varpan begränsas 
till en ensidig gotländsk angelägenhet. Med tanke på antalet 
licenserade kastare, antalet deltagare i mästerskapen och den 

geografiska spridningen är jag uppriktigt förvånad över att 
varpan fortfarande får varpa med i Riksidrottsförbundet och 
tävla om svenska mästerskap.
Till frågan om vad vi kan göra åt sakernas tillstånd ber jag att 
få återkomma i ett senare nummer av Nabben. Till sist några 
korta funderingar när det gäller årets SM.
Med nuvarande deltagarantal bör tävlingarna kunna kortas. 
Det finns ingen anledning att ha en särskild finaldag för 
oldboys och veteraner. Låt dessa grupper kasta kvalificering 
och finaler samma dag.
Man tjänar inte särskilt mycket tid med ett prov och sedan läge. 
Om man ändå vill permanenta en sådan försöksverksamhet 
bör det vara två prov och läge så att man får känna på hela 
målet.
Inför att man börjar från noll i de individuella finalerna. Med 
tanke på hur fort det växlar i individuella kula är 8 stick för 
lite att tävla om.
Till sist måste väl alla hålla med om att det är märkligt att 
gubbar över 60 och 70 år. har bättre resultat än seniorerna. 
Måste vara den enda idrott i världen där det är så.

Alf Nilsson Garda IK

SM varpa 2016 Mulde VK 

SM bästa kastare med sina prestationspriser, Sofie Björklund 
Gotlands Bara IF och Ola Nilsson Hablingbo IK.  
Foto Anders Pettersson
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Hemma i Ystad igen och sitter och funderar lite över den 
gångna SM-helgen.
Har en ganska bra känsla trots den numera lilla skaran 
av deltagare. Det som har gjort djupast intryck på mig är 
självklart Muldes engagemang gång efter gång.
Med alla förberedelser långt innan och deras positiva 
inställning. Hoppas på fler SM i era händer.
Jag fick också se en helt underbar liten kille som jag inte 
sett kasta förut, vid namn Stanley. Numera inte bara 
hockeyspelare utan alltså också varpakastare! Efter ett 
antal veckor hos mormor Mona, som förmodligen haft ett 
finger med i upplärningen av denna duktiga kille, så ställer 
han upp i ungdoms SM yngre klassen, och vinner. Men 
det var inte bara det. När jag i individuella kulan letade 
efter sandsten pga klibb i tagen och går fram till Martin 
Lundgren, som sitter o hejar på Stanley, så kliver killen fram 
mitt under sin kastning och plockar fram en liten sandsten 
ur fickan med orden, du kan få låna min sandsten! Värmen 
jag kände då i mitt varpahjärta går inte att beskriva.
Jag kommer att följa Stanleys varpakarriär framöver och 
hoppas få komma och gratulera dig Stanley, till fler vinster i 
framtiden. Grattis IF Triangeln till er nya medlem!
Hoppas också vi kan locka fler tjejer o killar på fastlandet. 
Gotland verkar ju ha lyckats bra nu. Uppvisningar och 
prova på för vuxna och företagsaktiviteter i all ära. Visst men 
det bidrar inte till att få fler medlemmar. Vi i Stockholms 
varpaklubb har genomfört ett stort antal sedan vi startade 
och får ofta förfrågningar. Det är resurskrävande och de 
flesta som provar inser att det inte är så lätt som de trodde. 
Och som sagt de är föga intresserade av ett medlemskap i 
en varpaklubb. Jag hoppas att vi/Svenska Varpaförbundet 
hittar ett koncept som kan få skolorna att själva efterfråga 
varpa. Varpatåget var egentligen ingen dum idé men det 
gäller ju att vara permanent installerad på plats, för att vecka 
efter vecka ta emot och ta hand om de ungdomar som visar 
intresse. Det är ett fåtal personer i dagens samhälle som har 
möjlighet till det. Tyvärr.

Varpan som sport ÄR värd att satsas på. Det finns så 
mycket som talar för den. Enkelheten, gemenskapen och 
svårigheten. Den ställer ju faktiskt rätt hårda krav på 
uthållighet, koncentration och inte minst precision. Och 
det är bra, för hade det bara varit så enkelt att kasta iväg en 
kubbpinne så hade man nog tröttnat rätt snabbt.
Jag hoppas kunna bidra med assistans till skol aktiviteter här 
i sydligaste Sverige. Så vi kan hitta fler som Stanley

Tack för ett trevligt SM Mulde!
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FANTASTISKE ”BENNE” - VILKEN KASTARE!
TRE RAKA INTECKNINGAR ÅREN 2014, 2015 OCH 2016, MERA ÄN SÅ BEHÖVDE 67-ÅRIGE ”BENNE” AUGUSTSSON INTE FÖR ATT KASTA HEM 
”LASSEMANS TOLVA” FÖR ALLTID. -MEN ETT SÅ HÄR FINT PRIS VILL JAG INTE STÄLLA HEMMA HOS MIG UTAN LÅTA DET VANDRA VIDARE, 
SÄGER GARDA-KASTAREN.

”Benne” gjorde´t igen - skänker nu sitt pris !

”Benne” tog sig en funderare strax innan prisutdelningen, 
yttrade sig:
-Jag skänker priset tillbaka till Hablingbo IK, som sen får 
lista ut hur statuterna skall se ut.
Erik Norman, en gång i tiden välkänd varpakastare i Bunge 
VK med bland andra Uno och Gustaf Norman, har designat 
priset som beställdes av journalisten Lasseman Larsson.  
Det gäller bästa kulan, 12 kast, och centimeter, precis som 
det var med ”GA-hornet” som Martin Hansson, Bara tog 
hem för alltid. ”Benne” Augustsson hade 47 cm i sin bästa 
kula, och de 12 kasten mätte:
18-4-0-0-0-6-5-1-6-0-7-0.

TRYCK I VARPAN
Blåsten besvärade för kastarna på Hablingbo idrottsplats. 
Men tydligen inte för ”Benne” Augustsson, en pålitlig och 
skicklig centimeterkastare, som också har SMrekordet
på 126 cm (tre kulor - 36 kast) noterat på SM i Hablingbo 
1984.
Lagkompisen Bengt ”Bamse” Pettersson påstår:
-Han har ett otroligt tryck i sin varpa, därför lyckas han så bra.
”Benne” kontrar med:
-Det gäller att hitta känslan i kastningen när vinden griper in.

Ola Nilsson (vann trippelguld på SM), tävlingsledare, grattar ”Benne” Augustsson som tog tredje raka inteckningen 
i ”Lassemans Tolva”.

KÄND KONSTNÄR
”Benne” Augustsson är en mästare på att fokusera 
och hålla i sitt ”redskap”, har gjort så i många år och 
mästerskapsrekordet för 32 år sen står sig ännu.  
Vid prisutdelningen fick ”Benne” dubbla priser, 
vandringspriset plus en tavla signerad Georg Winberg, 
känd konstnär och varpakastare i bland annat MP 
(Matteuspojkarna). Mysig farbror! Vinnarna i Lasseman-
Tolvan:
*2011: Rolf Burgesäther, WBK 16 cm.
*2012: Ola Nilsson, Hablingbo 44 cm.
*2013: Evert Olsson, Bäl 19 cm.
*2014: ”Benne” Augustsson, Garda 27 cm.
*2015: ”Benne” Augustsson, Garda 28 cm.
*2016: ”Benne” Augustsson, Garda 47 cm.

Text & Bild: Lasseman Larsson 
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Lasse Henriksen överraskades!

Lasse Henriksen fick en gåva i samband med SM i Eksta med tre historiska 
bilder inramade.

Jag och Lasse Henriksen har haft ett mycket gott samarbete 
under många år. Nu var det dags att ge något tillbaka. Då 
fick jag idén: Jag har ju sparat några bilder hemma i ett 
kuvert som Lasse säkert kunde bli glad över. De tre bilderna, 
säkert minnen för livet, var samlade inom ram, föreställde: 
1) bilden som togs då Lasse fick motta RF:s högsta 
utmärkelse och utdelare var prinsessan Lilian
2) familjen samlad när barnen Jennie och Jonas hade vunnit 
par-SM i varpa
3) historiska ”landskampen” Sverige-Gotland inför SM i 
Göteborg och bilden
föreställer förre ordföranden i ”svenska”, Eskil Eriksson, 
speakern Leif ”Loket” Olsson samt Lasse Henriksen.

STORA ÖGONBLICK
Nu finns tre stora oförglömliga ögonblick inramat.
Jag märkte på Lasse att det var välkommet, att han också fick 
gåvan i samband med ett SM på - Gotland!
-Jag är onekligen stolt, menade Lasse.
Han är också riktigt glad över att varpaparet Eva och Wide 
Nygren ställt sin fantastiska mark vid Tomsarve i Eksta till 
förfogande, en närmast idyllisk plats, bara d e n bör locka till 
varpakastning. -Nu får vi ju också återkomma ett tredje år 
med SM 2017, vilket sporten givetvis är glada för, menade 
Lasse. SM-kung: Ola Nilsson var med på svenskt mästerskap 
första gången 1984, då i Hablingbo, den klubb han tävlar 
för. Facit nu: TRE SM-GULD! Ola blev 48 år under SM-
veckan och samtidigt fyllde Janne Larsson, stark ledare i 
arrangerande Mulde VK, 51 år.

EXTRA SKOJ...
Ola Nilsson:
-Jag har kastat alla SM sen 1984. Nu fick jag också, äntligen, 
vinna en disciplin som jag saknat tidigare, individuella 
kulan. Extra skoj. Ola är inte bara aktiv utan även ledare och 

stöttar gärna sin favoritsport, hoppas (som många andra...) 
att en nedåtgående trend skall vändas. Kastare liksom media 
måste hjälpas åt att se mera positivt på varpa. Det är ju ändå 
vår speciella nationalsport på Gotland, som vi måste värna 
om.

ROMA-SKRÄLLEN!
Stora skrällen i årets mästerskap hämtar jag från lagkulan i 
oldboys. Vem hade trott på Roma IF, mera än dess kastare (?) 
själva... Trion Ulf Godman, ”Jogge” Johansson och Anders 
Dyplin, plockade bort favoriten Garda, Bernt Augustsson,
Bengt Pettersson och Alf Nilsson, i semifinal. I finalen 
väntade Bäl, bröderna Evert och Rune Olsson samt Bernt 
”Bison” Nilsson. Nytt svårt hinder och ny seger!  
-Klart vi är lite överraskade att kunna vinna mot två så starka 
lag, menar trion.

Text & Bild: Lasseman Larsson

Roma IF:s skrälltrio i oldboys, Ulf Godman, ”Jogge” 
Johansson och Anders Dyplin

”Jaaa...”! Kenneth Pettersson, Bara på väg mot prispallen, 
jätteglad över sitt SMguld
i centimetertävlingen.
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Vandringspriset Lassemans TOLVA lever vidare!
Den 13 juli var en blåsig em i Hablingbo och torrt i marken och därmed rätt svåra förhållanden för bra centimeterresultat. 
Förmodligen gynnade det mig för efter två kulor på 104 cm vardera fick jag till en tredje kula på 47 cm trots 18 cm i första 
kastet.
Därmed stod jag som vinnare av Lassemans TOLVA för tredje gången i rad och tog det fina vandringspriset för alltid. Väldigt 
glädjande med samtidigt kändes det vemodigt att det fantastiskt fina vandringspriset skulle stå i min bokhylla och inte 
komma till mer nytta för varpasporten.
Från tanke till verklighet: Jag lovade i mitt tacktal vid prisutdelningen att återskänka vandringspriset och återkomma med 
nya statuter. Tänker göra upp med Hablingbo vilka statuter som blir bäst men jag är klar med hur jag vill formulera en ny 
inskription på vandringspriset:
”Återskänkes av 2016 års vinnare Bernt Augustsson till Erik och Uno Normans ära”

Först vill jag ära Erik för att han tillverkat det fina vandringspriset och i övrigt varit en gentleman och profilkastare. Tänk att 
han mitt under SM-veckan i Borlänge 1972 tog sig tid att hjälpte mig - en 22-årig kastare från Garda - att på en närbelägen 
smidesverkstad svetsa min sönderslagna handlov på min SM-varpa. Stort.
Sen vill jag också ära brodern Uno som jag tycker var bäst av alla när han var som bäst. Ett snäpp bättre än Tore och Gusten 
och alla andra. Tyvärr blev Unos storhetstid alltför kort pga skador.
Nu hoppas jag att vandringsprisets fortlevnad i någon mån skall bidra positivt för varpan.

Benne Augen, Garda IK

Glad kramar jag om Lasseman efter prisutdelningen och Bamse försöker förtvivlat gömma sig i bakgrunden. Foto: Ola Nilsson
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Historikern Seth Hansson fyllde 90 år!

Seth ”Och match” Hansson har fyllt 90 år  
Den forne Roma-kastaren är känd inte bara för sitt skickliga hanterande av aktivvarpa, nu är han sen många 
år tillbaka känd även som - VARPANS HISTORIKER!
Det blev dubbelt firande hemma i Roma när kända profilerna Asta Jacobsson och Arne Olsson kom för att 
gratta: Makarna Seth och Thyra hade även 65-årig bröllopsdag. Det var verkligen en firardag att minnas!

Bland massor av blomster och hyllningar fanns ett telegram 
från Gotlands idrottsförbund signerat Mats Ladebäck och 
Bo Ronsten. Uppskattat! Seth Hansson glöms inte bort i 
första taget. NABBEN fick en kort ”snackis” med jubilaren, 
som växte upp i Halla, som i tidig ålder väcktes av att kasta 
varpa. Alla som kommit i beröring med varpasporten på 
Gotland, eller Sverige i övrigt, vet säkert vem han är. Tänk så 
många framgångar han nått under alla sina år... 

TÅRÖGT 1975...
Jag nämner gärna 1975, SM gick i Stånga. Seth Hansson 
var rörd den gången för 41 år sen då jag intervjuade honom 
efter det oväntade SM-guldet i parkastning med Ann-Marie 
Ahlberg. ”Sethen” tar sig åt ögonvrån nu också, minns säkert 
ett oförglömligt ögonblick som etsat sig fast i minnet och 
inte försvinner i första taget... 
-Nog kommer jag ihåg den dagen, småler Seth. Mina tre 
parskrällar genom tiderna är:
*Seth Hansson och Ann-Marie Ahlberg.
*Jennie och Jonas Henriksen.
*Bosse och Åse Lindgren.

ROMA IF 75...
Inför SM 2003 var frågan: Vem ville ta på sig mästerskapet? 
Jo till slut var det Seth Hansson och några från klubben 
som visade intresse. -Det vore ju lägligt att ta på sig ansvaret 
2003 eftersom Roma IF då skulle 75-årsjubilera, menar 
Seth. Han hade själv förberett SM... -Stickor och nabbar, 
det har jag redan liggande hemma i snickarboden, skrattar 
han. Nu fattar han saxen och klipper allt vad som står om 
varpa i ö-media, sätter in i pärmar. En diger samling redan 
nu. -Kom Lasseman, vi går upp trappan till mitt arbetsrum, 
säger han. Jodå, här finns en verklig ”varparedaktion”, en 
förvaring i text och bild om varpa förr och till dags dato. 
Högintressant! Vem skall nu få överta all den här historikern? 
-Det har jag funderat på, men ännu inte bestämt, kanske 
blir et Biblioteket som får ta över. Ett förslag: Gotlands 
idrottshistoriska förening! Seth Hansson läser förmodligen 
NABBEN, och den vägen saxar sig igenom artiklar och 
bilder för flera minnesrika pärmar. Här ännu ett bidrag... 

Text & Bild: Lasseman Larsson

Seth Hansson fyllde 90 år och samma dag hade han och Thyra varit gifta i 65 år, värt att fira förstås.
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2manna DM ungdomar i Fole
4 pojklag och 4 flicklag tävlade i soligt vackert väder. Tävlingen började kl. 1000 vilket vi diskuterade med ungdomsledarna 
under SM veckan. Vi frågade några föräldrar under och efter tävlingens slut och de tyckte det var en bra tid som gjorde 
morgonbestyren enklare. Man hinner med kastningen ändå. Prisutdelningen var klar strax efter 1300.
Vi rekommenderar att det alltid skall starta kl. 1000 En eloge till Vallstena, Roma, Sanda och Hablingbo som var med. 
Som vanligt fortsatte några att träna efter tävlingens slut. DM segrare blev Hablingbo flickor och Sandas Pojkar 

Text och foto Barbro Fohlin.

SM 2016 Tomsarve – Mulde VK slut.
Lördagen den 13 augusti 2016 satte vi punkt för SM 2016 Tomsarve.
Vi samlades 25 personer med en härlig middag och en hel massa gott som förrätt och en del efterrätt och god dryck. 
Mycket prat om varpa och en hel del annat. En skön avslutning med trevligt folk.
Vi fick även gratulera Maria & Kristina Mattsson till Berith Hoas minnespris under kvällen, ( de var frånvarande under SM 
prisutdelningen)
Tack till Wide & Eva Nygren, Svenska Varpaförbundet, Region Gotland, alla funktionärer, alla nära o kära, alla medlemmar, 
alla sponsorer, tack, vi ses 2017 vecka 29.

Styrelsen Mulde VK.
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Hej alla tjejer i olika åldrar!
Vi pratade om en uppföljning av vårens tjejträff som vi var väldigt nöjda med, både innehåll och deltagarmässigt.
Tanken var en uppföljning under hösten men vi har ändrat oss och tar en uppföljning under våren istället.
Datum är inte bestämt ännu men slutet av april har vi pratat om. 
Vår projektgrupp träffas i november i samband med höstkonferensen och bestämmer när, var och vad vi skall göra.
Tipsa oss gärna via Facebook på innehåll och alla andra idéer ni har så att vi får en fantastisk helg igen.
Vi ses Eva, Sara, Fia, Katharina och Barbro

TJEJTRÄFF!

Hejsan varpavänner!
En solig sommardag utanför Krampbroboden är det ett gäng 
ungdomar som har sommarcafé nytt för i år det är kyrkan 
som ligger bakom bjuder alla på kaffe som vill och så pratar 
man lite, dem spelar kubb bland annat. När jag fick se 
detta så tog jag dit ett spann med varpor och kolla om dem 
prövat detta, då visar det sej att en av killarna vid namn Erik 
Fredlund hade kastat USM i Grytgöl och han var riktigt 
duktig på detta så vi tog en match denna eftermiddag. Så 
det finns vetskap om varpa lite här och där. Så det var riktigt 
roligt att träffa på honom här.  skickar med några bilder 
Barbro Fohlin
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Säsongen är snart över och det är dags att se vem som klarat 
olika stipulationsmärken. Det gäller både ungdomar och 
vuxna.
Man kan på det sättet tävla och sätta upp mål även om det 
inte finns så många att tävla mot. Föreningarna ansvarar för 
att se över vilka som klarat olika märken. Kan ju vara en 
extra uppskattning på föreningens årsmöte.

Ungdom
Propagandamärke 10 m på 12 kast
järnmärke  18 m på 36 kast
bronsmärke  14 m på 36 kast
Järn och bronsmärke kan tas samma år.
silvermärke  10 m på 36 kast
guldmärke    8 m på 36 kast

Seniorer
järnmärke  16 m på 36 kast
bronsmärke    9 m på 36 kast
silvermärke    7 m på 36 kast
guldmärke    4 m på 36 kast
elitmärke    2 m på 36 kast

Kontakta kansliet för att köpa märken. 
Använd den här möjligheten.

Barbro Wettersten

Erika Broberg nära utmärkelser

Foto Lars Håkansson

Augusti månad var en månad där Erik Broberg var när 
att bli den första kvinnliga kastaren på 25 år att erövra 
Elitmärken när hon i tävlingen Dalahästen kastade 
fantastiska 223 cm. För att få Elitmärken skall man kasta 
under 200 cm och den sista dam som fick märket var Mari-
Louise Gustavsson som vid SM i När 1991 kastade 181 cm. 
Ytterligare sju damkastare har Elit märket, dessa sju hade det 
dock lite lättare då det från början var under 300 cm som 
gällde.
Erika var också när att bli Stor grabb vid tävlingarna i 
Jakobsberg. Hade hon vunnit par tävlingen så hade hon 
kommit upp i erforderliga poäng, nu fattas det 2 poäng 
för henne som hon kanske redan nästa år tar. För att se 
den kompletta sammanställningen över ”Stora grabbars” 
poängställning får Ni gå in på förbundets hemsida, 
www.varpa.se
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Par och 2-manna SM i Jakobsberg

Helgen den 27-28 augusti arrangerades 2016 års sista SM 
tävlingar i Jakobsberg strax norr om Stockholm. Intresset var 
svalt när gäller antalet deltagare men till slut vart det några 
flera än bottenrekordet i fjol, när det arrangerades i Sunds-
vall som en del av RF:s SM vecka. Många undrade varför 
tävlingen låg där den låg. Anledningen var att Svenska varpa-
förbundet ansåg att det behövdes en tävlingen i Stockholms 
trakten då ingen av föreningarna där hade ansökt om någon 
tävling och nu gick IF Triangeln in och ställde sin plan till 
förfogande, själva tog de hand om försäljningen.
Helgen började med att Svenska idrotts högste tjänsteman, 
RF/SISU:s generalsekreterare Stefan Berg kom och invig-
ningstalade och tillsammans med förbundets ordförande 
Lars Henriksen invigde tävlingarna. Stefan nämnde bland 
annat att ”tidigt en lördagsmorgon få vara på en idrotts-
anläggning och se aktiva idrottare utöva sin sport, det är 
en av svensk idrotts grundpelare. Efter invigningen var det 
dags att börja kasta och på lördagen var det två-manna som 
gällde och totalt var det 18 lag i de tre klasserna som det blev 
tävling i Tyvärr tvingades vi att ställa in både juniorer och 
ungdomar då det var för få lag anmälda. Under tävlingens 
gång kom det representanter från stort företag mitt emot 
planen och sa ”eftersom vi är grannar under helgen tänkte vi 
komma med ett erbjudande till Era kastare och vi har även 
tagit med oss lite priser om ni vill ha”. Snacka om förvå-
ningen som vi i arrangörsstaben fick, men det var ju av det 
positiva slaget och jag vet att ett antal personer nappade på 
erbjudandet. Själv kastningen stördes av en kraftig vind som 
gjorde det svår kastat men till slut var vi framme vi finaler. 
Tidsmässigt blev det så att alla tre finalerna kom att gå sam-
tidigt och tävlingarna var slut kl. 16.00. Segrade gjorde Fårö 
IF på damsidan och Hablingbo IK samt Garda IK på old 
boys sidan, för samtliga resultat hänvisar vi till www.varpa.se.
Vy över planen med final hagen i förgrunden.  
Söndagens kastning var par tävlingen och då hade vinden 
lagt sig så kastningen blev bättre överlag. Finalen blev en 
ren klubbuppgörelse mellan två Fårö lag. Längsta strået drog 
Sara Broberg och Christoffer Carlsson. Tävlingarna avsluta-
des med prisutdelning och i samband med den tilldelades IF 
Triangeln Svenska varpaförbundets standar som emottogs av 
Linda Bygde och Birgitta Börjesson från föreningen som i år 
fyller 90 år.

 

Text: Göran Fransson

Stefan Berg och Lars Henriksen under invigningen av 
tävlingarna. Foto Jan Larsson

”Stefan Berg och Lars Henriksen under invigningen av 
tävlingarna. Foto Göran Fransson

Här har IF Triangeln mottagit förbundets standar av 
ordförande Lars Henriksen. Foto Cattis Rörhed



Posttidning B
Returadress:
Svenska Varpaförbundet
Idrottens Hus
114 73 Stockholm

Svenska varpaförbundet vädjar om hjälp med framtid SM arrangemang. I 
skrivande stund finns det en ansökan om SM arrangör, och det är till fyrada-
gars tävlingarna 2017 I övrigt är det tomt och förbundets önskan är att fören-
ingar tar sig en allvarlig fundering på om man inte kan arrangera en SM tävling. 
Ju längre framförhållning man kan få desto bättre både för arrangerande 
förening och förbundet. Förbundet och alla andra vet var tävlingarna kommer 
att gå och föreningen som skall anordna SM får längre tid på sig att planera och 
därigenom möjligheten att göra ett bra SM.
Hur gör man då? Man skickar in en ansökan till förbundet där man anger 
vilken av tävlingarna man vill arrangera och när, sedan behandlar Svenska 
varpaförbundets styrelse ansökan och sedan meddelar föreningen vilket beslut 
de har tagit. En del tror att förbundet lägger ut de på vissa föreningar men så är 
inte fallet, utan alla som vill ha ett SM får själva ansöka om det.
Så kom igen alla som kan tänkas att påta sig uppgiften och gör det


