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LEDAREN
Lars Henriksen

LEDAREN
Det är 2013! Ett nytt år. Det kommer
att bli ett mycket spännande år! Ni får
se! Varmt välkommen till varpafamiljen
Michel Sundell vår nye Generalsekreterare. Du har nu installerat dig på varpaförbundets kansli på Idrottens Hus i
Stockholm. Vi önskar dig ett stort lycka
till och hoppas att du skall trivas i varpafamiljen.
Göran Åkerman har avlidit. Göran,
ordförande i Stockholms Varpaförbund, har efter en tids sjukdom hastigt
lämnat oss. Allt för tidigt. Göran var en
stor profil inom varpasporten med ett
stort engagemang. Han höll ofta debatten ”kokande” på våra förbundsmöten.
Jag kommer att sakna honom. Göran
har betytt mycket för varpaidrotten inte
minst i Stockholm, många är de ungdomar han lotsat fram genom åren. En ledare för varpaidrotten är död, men hans
minne lever vidare.
SM-veckan med USM, nytt för i år,
går i Fole på Gotland och TvåmannaSM i Göteborg. Men var kastar vi SMveckan och tvåmanna-SM 2014? Vill vi
kasta så måste vi också arrangera, eller
hur? Jag förstår inte varför det är så få
klubbar/distrikt som vill arrangera våra
mästerskap. Det finns ju pengar att tjäna,
och ger en fantastisk fin PR för arrangören, varpaidrotten och platsen där SMtävlingarna arrangeras. Skall vi förkorta
SM-veckan och flytta exempelvis partävlingen till Tvåmanna-SM och kasta den
tävlingen på söndag, då förhoppningsvis
många damer och herrar deltager. Eller
skall vi gå samman med andra idrotter i
en gemensam SM-vecka som redan i dag
existerar och utvecklas? Sök tävlingarna
nu för de närmaste åren framåt och få en
bra framförhållning för att göra ett bra
arrangemang.
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Vem har bestämt att man inte får säga
”dam” framför fotboll, handboll eller
varpa med flera idrotter längre? Jag påstår att det inte är ett stort problem. Särskilt inte för mig, som är lika intresserad
av fotboll, varpa som fiske. Men jag tycker det är intressant att journalister aktivt
väljer att vara otydliga. Så som jag ser
det tävlar kvinnor och män fortfarande
var för sig i de flesta idrotter. Det verkar
klokt. Världsrekordet på 100 meter för
herrar är 9.58. Världsrekordet för damer
är 10.49. Till och med det svenska rekordet för herrar slår det med en halv sekund. Det innebär inte att damidrott är
sämre eller tråkigare, bara att damer och
herrar har olika förutsättningar. Tillräckligt olika för att tävla var för sig. Ingen
stor sak som sagt. Men intressant! När
jag skriver denna ledare är idrottsgalan
nyligen avslutad. Jag var inbjuden men
kunde inte deltaga på grund av sjukdom.
Helt rätt att Lisa Nordén nominerades till idrottsgalan och vann flera priser.
Bland det finaste och mest eftertraktade
priset, nämligen Jerringpriset, det fick
Lisa, och jag tycker det var helt i sin ordning. Svenska folkets röster gick till en
charmig tjej i en tuff sport!
Glöm inte att anmäla Er till varpasportens höjdpunkter under säsongen,
nämligen SM-veckan i Fole och Tvåmanna-SM i Göteborg med massor av
spännande tävlingsdagar. Ta del av unika
varpaupplevelser där du kommer riktigt
nära det bästa varpasporten har att erbjuda.
Lycka till med varpasäsongen 2013!
Förbundsordförande/Lars Henriksen
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Krönika
När detta skrivs har jag jobbat som Generalsekreterare i en dryg månad. Jag
kan inte nog poängtera hur skönt det
känns att ha fått ett så varmt och positivt bemötande från varpafamiljen. För
en familj har jag redan nu förstått att ni
(VI får jag väl säga nu) är. I en mindre
idrott, som varpan trots allt är, tror jag
att just gemenskapen är viktig. Vi måste
hjälpa varandra och alla behöver dra sitt
strå till stacken om sporten ska komma
tillbaka dit den än gång var. För dit kan
vi komma!
Redan under min första ”riktiga” arbetsdag ringde telefonen och Lasse Håkansson var givetvis där med kameran
(se bilden). Lasse och Lasse (Henriksen och Håkansson) gjorde ett besök i
Stockholm för att hjälpa mig med installationen på kontoret och i arbetsuppgifterna.
Sedan dess har jag haft fullt upp med
att lära mig sporten, sätta mig in i verksamheten i stort, vara med på utbildningar och andra träffar som blir en del
av att jobba inom den svenska idrottsrörelsen. Bara en sån sak som att lära mig
hur allting fungerar i Idrottens Hus tar
sin tid, jag har visserligen jobbat i byggnaden tidigare men det var inom en helt
annan verksamhet och med helt andra
förutsättningar. Dessutom har vi hemsidan som jag försöker uppdatera när tid
och möjlighet ges.
Idrottslyftet, eller Varpalyftet som jag
föredrar att använda, och andra utbildnings- och utvecklingsmöjligheter som

är otroligt viktiga för
varpan som helhet är
ytterligare en sak som
jag kommer att arbeta
mycket med. Där är
jag en naturlig länk
gentemot RF och SISU
som ni gärna får utnyttja. För att inte tala
om kontakten med vårt
Ungdomsråd och de
olika arbetsgrupper jag
sitter med i. Utvecklande och spännande arbete, men det gäller att
vara strukturerad och att planera noga
för att hinna med allt och inte tappa
bort sig på vägen. Det som blir viktigt
för mig är att hitta mina rutiner och
mitt sätt att arbeta, samtidigt som jag
måste lyssna på människor som har varit med förr och vet hur saker och ting
har fungerat inom varpan. Jag har fortfarande mycket att lära, precis som alla
människor har, men med hårt jobb och
en hög ambition är jag övertygad om att
jag snart är där. Min bakgrund inom såväl den ideella idrottsrörelsen som den
kommersiella sidan av idrotts-Sverige
kombinerat med det stora kunnande
som redan finns inom varpasporten kan
förhoppningsvis bli en succéartad kombination.
Samtidigt som jag avslutar den här
texten så sitter jag och funderar över
mitt första besök på Gotland sedan
jag började jobba med varpa. Gotlands
Varpaförbund har bjudit in mig till sitt
årsmöte och det ska bli ett nöje att få
träffa alla människor under kvällen
i Fole. Jag kommer också att besöka
Stockholms Varpaförbunds årsmöte
och SM-veckan i sommar. Att få se varpa på riktigt, och inte bara bilder och
videos blir en upplevelse jag verkligen
ser fram emot!
Väl mött
Generalsekreterare, Michel Sundell
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Lär känna

det nya ungdomsrådet
Årets ungdomsråd består utav 5 personer. Det är två mindre än åren innan. Vi
tror själva att detta lär fungera bättre eftersom vi blir en kompaktare grupp, vilket i sin tur leder till att det bli enklare
att samarbeta EFFEKTIVT.
Sofia Carlsson, vår nya ordförande
är en stark ledare med en positiv attityd och ett bra tänk som gör att man

vill jobba.
Amanda Jona vår trogna sekreterare och också en väldigt inriktad person
som vill få saker gjorda på ett så bra sätt
som möjligt.
Lucas Bäckvall är vårt egna datorsnille. Vad du än vill få gjort på en dator, resultat, presentationer eller protokoll, så
är han personen som kan fixa det!

Michel Ådefjäll, det nyaste tillskottet
i ungdomsrådet. Han har kommit in i
styrelsen bra och har fattat galoppen om
allt vi gör och står för.
Johan Olsson agerar idéspruta, och
berättar alla idéer som han kommer på.
Vissa idéer är ganska tokiga, men en del
av de tokiga idéerna är de bästa idéerna!
Johan Olsson

[KEX VS SCHEX]
Amanda Jona: amandajona@hotmail.com
Emma Wennerberg: emma.s.wennerberg@gmail.com

Så uppstod varpan Trots flera år som aktiv inom varpan finns
det en fråga som består obesvarad. En fråga som inte ens de
mest erfarna och insatta kan besvara. En fråga som människan
längtar efter ett svar på. Hur uppstod varpan? Och då undrar
man ju även: Hur gammal är sporten? Vi kan med glädje meddela att vi två har slagit våra kloka huvuden ihop, och kan nu
med hjälp av logiskt tänkande och historiska fynd lägga fram en
teori som förhoppningsvis kan svara på frågan.
För att ta reda på hur det gick till när varpan uppstod måste
vi tänka oss tillbaka i tiden, ungefär 65 miljoner år för att vara
exakta. Klimatet var varmt och havsnivån var mycket högre än
vad den är idag. Trots det lyckades ändå Gotland hålla sig över
vattenytan, ett fenomen även de mest insatta forskarna ännu
inte hittat någon förklaring på.
Hursomhelst kryllade det av dinosaurier på Gotland under
den tiden. En Tyrannosaurus Rex gick omkring ensam eftersom att han var väldigt missförstådd av de andra på ön. Allt han
ville ha från de andra var omtanke och en kram, men hans korta armar gjorde det omöjligt. I ett drastiskt försök till en kram
tog han istället till sin mun, vilket gav en dödlig utgång.
Vad har Tyrannosaurus Rex brist på kramar med varpa att
göra? Jo, den här T-Rexen mådde så dåligt över det han hade
gjort och ville bevisa för de andra dinosaurierna att han inte
alls var så hemsk som han verkade. Han gick omkring ensam i
skogen när han plötsligt hittade en platt sten som han plockade
upp och beundrade. Tjugo meter framför honom stod ett litet
träd. Han kastade iväg stenen mot trädet, sen en gång till, och
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en gång till... Hans korta armar och starka ben gav honom så
mycket precision att han träffade det - i förhållande till honom
- lilla trädet gång på gång.
T-Rexen gick till alla de andra dinosaurierna och berättade
om sin upptäckt. Som alla vet talade alla dinosaurier svenska
och de kom fram till att de skulle kalla T-Rexens påhitt för varpa. T-Rexen blev nu accepterad av alla de andra dinosaurierna
och de blev som en stor familj.
Hur gick det för sporten? Jo, den blev snabbt populär och
spred sig genom hela Sverige, för dinosaurierna visste redan på
den tiden var landsgränserna skulle gå på 2000-talet. Tyvärr utplånades alla dinosaurier, och så även sporten, i samband med
den stora meteoriten som sedan kom att kollidera med jorden.
Sporten var död i flera miljoner år, faktiskt ända fram tills
när vikingar hittade några av dinosauriernas gamla varpor. De
förstod direkt vad de var gjorda för, vi menar, det är väl helt logiskt att man ska kasta stenar på pinnar? Det började som en
lek, men ju längre tiden gick desto allvarligare blev leken, och
tävlingsformerna vi har idag växte fram.
Vi vill avslutningsvis återigen nämna att vi inte har byggt
denna teori på lösa grunder. Det har exempelvis hittats en varpa under markytan i en trädgård 1,5 km från Västra Frölundas
plan Lemmingvallen i Göteborg. Visserligen har det aldrig hittats några dinosauriefossiler i samband med denna upptäckt,
men ibland måste man dra egna slutsatser.
Amanda Jona & Emma Wennerberg

[Michel vs Lucas]
På många sätt skulle vi kunnat presentera Michel, våran nya representant i Ungdomsrådets styrelse, och
att jämföra hans svar med förra årets
nykomling Lucas verkar som en väldigt bra idé!

Michel Ådefjäll (till vänster) och Lucas Bäckvall

Michel

Lucas

Hund eller katt?

Hund, det har jag alltid haft.

Katt. Hund tar sjukt mycket tid!

Godis eller
chips?

Godis, av de två äter jag
mest godis.

Godis. Chips är ju i all ärlighet bara
gott de första få chipsen. Sen äter
man för man har tråkigt.

Cola eller Fanta?

Cola, Fanta är inte så gott.

Cola, 96 fall av 100. Mest för att
Cola är jättegott. Båda dryckerna
är goda.

Kaffe eller te?

Te. En viss person lärde mig
att dricka det. Och så är inte
kaffe gott.

Kaffe! Är det här ens en fråga?

Tävling/Träning?

Träning, jag blir nervös och
kastar dåligt på tävlingar.

Tävling. Det är ju anledningen till
att man tränar!

Pojkbandet
One Direction
eller Justin
Bieber?

Justin Bieber. Gillar ingen av
dem, men Justin kan sjunga
i alla fall.

Justin Bieber. Han förtjänar sina
pengar, även om jag inte gillar
hans musik personligen.
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SM i Varpa
Fole skola 21-27 juli 2013

Program
Söndag 21/7

kl 15.00

Invigning

Måndag 22/7

kl 08.30

Individuell kula – senior, junior, par-oldmix

Tisdag 23/7

kl 08.30

Partävling – junior, senior
Individuell kula – oldboys, oldgirls

Onsdag 24/7

kl 09.00

Final individuell kula – junior dam, herr

kl 11.00

Final individuell kula – senior dam, herr

kl 13.00

Final individuell kula – oldboys

kl 15.00

Final partävling – junior, senior

Onsdag 24/7

kl 10.00

Ungdoms-SM – individuell kula

Torsdag 25/7

kl 08.30

Centimeter – samtliga klasser, ej ungdom

Torsdag 25/7

kl 13.00

Lagkula – junior, senior, ungdom, oldboys

Fredag 26/7

kl 08.30

Lagkula – fortsatt kastning

Fredag 26/7

kl 10.00

Mini-SM – hoplottade 2-mannalag

Lördag 27/7

kl 09.00

Final lagkula – junior

kl 11.00

Final lagkula – oldboys

kl 13.00

Final lagkula – senior
Prisutdelning och avslutning
Reservation att tävlingsledningen
gör ändringar i programmet.

Fole IF och Svenska Varpaförbundet hälsar
alla välkomna till Fole ”hjärtat på Gotland”
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2-manna SM 31/8 informerar:
Frölunda har i år glädjen att bjuda in till
2-manna SM på Lemmingvallen i Göteborg.
Vi hoppas att Göteborg visar sin bästa
sida även vädermässigt! Förutom att
kasta varpa finns massor av andra trevliga aktiviteter t ex
Liseberg.
Vi planerar även att ha en tävling på söndagen 1/9. Den
kommer att anpassas tidsmässigt så att resande till Got-

land hinner med sin färja och så att det inte blir försent
för dem som skall åka långt. Du kommer att tävla om
fina priser!
Mer om själva tävlingen kommer i officiella inbjudan i
nästa Nabben.
Än en gång hjärtligt välkomna till Göteborg och 2-manna
SM 2013
Västra Frölunda Varpa Klubb

Svenska Varpaförbundet
söker lottningsansvarig!
Vi vill hitta någon som kan gå med under SM-tävlingarna i sommar och lära sig arbetet för att sedan på sikt ta
över själv kommande år. Är du intresserad eller vet någon som kan vara det, kontakta förbundskansliet på mail:
varpa@varpa.rf.se

5 bra saker med varpaåret 2012
Mini Varpa Camp – Jag och Lucas hade kontakt under helgen och allt fungerade bra.
Varpa-SM – Allting flöt på bra och vad jag kunde höra så fanns det inga klagomål.
Stockholmsklubbarna – Villiga att sammarbeta, även över Östersjön. Satsar starkt på ungdomarna.
Inställningen till ungdomar – Varpans alla ungdomar har nog växt i allas ögon denna säsong.
Beslutet om ej tävlingar under MVC – Så att ungdomarna inte behöver välja mellan läger eller tävling.
3 mindre bra saker
Krock - Tävling som krockade med MVC, automatiskt försvann deltagare på tävlingen.
Rökning på plan – Alldeles för mycket rökning på tävlingsområdet!
CM på stånga – Centimetertävlingen under Stångaspelen är kul att den finns, men tiden är inte bra.
Önskemål om förmiddag finns bland deltagare.
Johanna Gudinge

Länkar till hemsidan
Som ni kanske har noterat har en ny flik lagts till på Svenska Varpaförbundets hemsida, ”Länkar”.
Vi vill nu ha er hjälp med att hitta hemsidor, bloggar och annat varparelaterat som vi kan lägga in under den fliken.
Har ni något tips, kontakta förbundskansliet på varpa@varpa.rf.se
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Förändring av SM 2014 och
översyn av handicapsystemet
vid Euro Varpa Tour inför 2013
Vad är nu detta? – Jo det är dessa två frågor vi i tävlingsgruppen just nu arbetar med inför vårkonferensen 2013 i Mars.
Vi fick dessa båda frågor på vårt bord ifrån Förbundsstyrelsen och UR vid höstkonferensen 2012. Det är två lite ”heta”
och inte helt enkla frågor, men också två mycket viktiga frågor och vi känner ett stort ansvar att bereda frågorna väl och
att inte ha för bråttom.
SM 2014
Bakgrunden är att många i förbundsstyrelsen och framför allt
vi i tävlingsgruppen har ”känt av” av att många ute i landet
funderar över hur våra SM ska se ut framöver. Ingen vill bli
av med SM-veckan men samtidigt är den lite för lång. Dagarna blir för korta, för långa, många kan inte delta hela veckan, deltagarantalet på fastlandet är lågt. Arrangörer tror inte
dom klarar av en hel vecka osv. Synpunkterna och tankarna
är många!
Vi kan redan nu berätta att det förslag vi lutar emot är att
korta ner SM-veckan med 1-2 dagar och att flytta en disciplin
till söndagen i samband med 2-manna-SM, då flyttar vi inga
tidpunkter för våra SM men vi fördelar disciplinerna och arrangörsskapet tidsmässigt. Vi hoppas att en sådan förändring
ska leda till att det blir lättare att få arrangörer och representanter till våra SM och lättare för deltagarna att delta i de discipliner de vill och kan delta i, men ändå behålla de två fina
SM-tävlingarna vi har och gemenskapen ikring dessa.
Vi vill poängtera att vi inte har för avsikt att ”förstöra” våra
SM-tävlingar och förslaget kommer att bearbetas grundligt
under Förbundsstyrelsens nu kommande Vår-konferens. Därefter - oavsett om beslut tas av förbundsstyrelsen eller ej - så
är det mer än ett år till 2014 års SM och distrikten och klubbarna kommer att ha möjlighet att lämna in synpunkter på
förslaget som kommer att publiceras i Nabben och på SVF’s
hemsida. Dessutom kommer kommande arrangörer och representanter, domare och andra funktionärer att veta om detta i god tid inför 2014.

Nu till sommarens SM-vecka i Fole så är ju första gången
som alla våra SM går samtidigt och det tror vi är en bra förändring. Det ska givetvis utvärderas efteråt och den utvärderingen ska förstås också tas i beaktan inför SM 2014. Vi är
jätteglada att Fole IF med Barbro Fohlin i spetsen med glädje
tar sig an även våra ungdomar i år.
Handicapsystem Euro Varpa Tour
Här fick vi i uppdrag att se över om vi kan ”jämna ut” handicap-systemet något inför sommarens tävling. Detta pga att arrangörerna från Ungdomsrådet har fått in en hel del synpunkter från deltagarna 2012 tex att det är stor skillnad på olika
juniorer som inte är klassade och om ojämna matcher överlag.
Vi har däremot inte fått in några förslag ifrån någon om hur
det skulle kunna förbättras.
Att göra ett perfekt handicapsystem som garanterar exakt
rättvisa i samtliga situationer och lagsammansättningar är
som vi ser det i stort sett omöjligt. Vi vill inte heller här göra
en alltför stor förändring eller en alltför detaljerad lista med
massa olika poäng. Vi tror att handicapsystemet ska vara relativt enkelt och vi tror också att det blir för svårt (och för kort
varsel) att börja klassa våra juniorer inför sommaren 2013
men vi har ett par förslag som vi ska lämna fram till Förbundsstyrelsen och UR att besluta om vid kommande vårkonferens. Bla funderar vi på om det ska finnas ett max antal
hcp-poäng som ett lag kan ha oavsett vilka som är med i laget.
Det beslut som förbundsstyrelsen och UR fattar kommer
att läggas ut på hemsidan och i Nabben så snart som möjligt
så att alla hinner ta del av det innan sommarens tävlingar.
Det var lite om vad vi sysslar med just nu!
Är det någon av er som vill delge oss några förslag kring dessa två
frågor så gör gärna det och gärna skriftligt. Våra mailadresser
hittar ni på SVF’s hemsida under fliken förbundet.
/Bästa hälsningar från SVF’s Tävlingsgrupp;
Kristina Eriksson, Henric Lavergren och Marcus Lundberg.
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Beslut gällande Kastavstånd
för yngre Oldboys (Män)
Vid Svenska Varpaförbundets Höstkonferens i Stockholm den
9-11 november fattade styrelsen beslut utifrån de regelförslag
som inkommit ifrån Östergarn, Hablingbo och Mulde gällande kastavstånd för våra Oldboys.

Följande beslut gäller från och med 2015.

Vid beslutet fanns två av de förslagsgivande klubbarna närvarande; Östergarn - Henric Lavergren samt Mulde - Janne
Larsson. Vår revisor tillika aktiv Oldboys Bernt Augustsson
hade också berett frågan med ett omfattande underlag.

För år 2013 och 2014 kan således de yngre oldboysen (från 60
-67 år) kasta på avstånd mellan 15 och 18 meter efter eget val.

Yngre Oldboys 58-67 år kastar 18 meter
Äldre Oldboys 68 år och uppåt kastar 15 meter

Lasse Håkansson
förbundskassör

Förslag till ersättning
vid USM-tävlingarna 2013
Efter diskussioner i VU med utgångspunkt i de kostnader som betalades ut för 2012 års tävling har detta förslag tagits fram:
Den budget som vi lägger för ersättningen 2013 hamnar på drygt 25000 kr.
För Fole IF innebär ungdomarna ingen ytterligare kostnad eftersom förbundet står för medaljerna till pallplaceringarna. Om
arrangörerna vill dela ut en minnessak är vi villiga att bidraga till detta. Vi tycker att klubben inte ska ta ut några startavgifter
för ungdomarna.

Ersättning eget distrikt
300 kr per deltagare

Ersättning övriga distrikt
1200 kr per deltagare

Detta förslag innebär att det blir en större del som resebidrag eftersom startande från omkringliggande regioner/distrikt får ett
större bidrag. Om det skulle bli fler än ca 40-50 deltagare kommer det naturligtvis bli större kostnader för tävlingen, men det
är egentligen bara positivt för varpan som helhet.
Vi hoppas att vi får många deltagare i på USM-tävlingarna i Fole i sommar!
Eftersom detta är första gången som USM arrangeras ihop med SM-veckan får vi göra en utvärdering efter årets tävlingar och
komma med nya förslag framöver.
Göteborg 20/1 2013
Lasse Håkansson
Kassör
Svenska Varpaförbundet

Resultatsammanställning
Svenska Varpaförbundets officiella resultatsammanställningar för 2010 och 2011 finns för beställning från förbundskansliet, dock i begränsad upplaga. Skicka ett mail till varpa@varpa.rf.se eller ett brev till: Svenska Varpaförbundet,
Idrottens Hus, 114 73 Stockholm, med ditt namn och adress för att beställa ditt exemplar.
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Till minne av
Göran Åkerman

Göran som nyss fyllde 70 för några månader sedan avled på
grund av ett svagt hjärta på Juldagen.
Göran var en man som oftast hade väldigt bestämda åsikter
och som när han ägnade sig åt någonting gjorde det helhjärtat, faktiskt med en energi som få förunnats. Många tänker på
Görans livsverk, prylboden i Burs, som han ägnat mycket stor
del av sitt liv, och som fått berättigad uppmärksamhet. Kanske endast Gudrun, Görans fru, egentligen vet hur mycket tid
som har lagts ned i jakten på vissa objekt. Jag vet att Skärholmens loppmarknad bl a var ett av de ställen Göran gjorde sina
fynd, men det innefattade också längre resor ibland. Varje
sommar fanns han och Gudrun sedan i Burs vid Görans föräldrahem, där prylboden är belägen. Vissa av oss har dessutom haft privilegiet att få en kopp kaffe med dopp i samband
med besöket. Det krävdes minst ett par timmar för att hinna
se hela muséet och prylboden.
Mina och med mig flera andras minnen, innefattar också
”Gula huset”. Vid ett flertal tillfällen sedan åtminstone slutet
på 70-talet fick vi campa i detta hus, som ligger precis bredvid
boningshuset. Det första man gjorde var att dra upp ett varpamål på gräsmattan utanför. Ett och annat bad intogs nere
vid Herta, där de dessutom har ett mindre hus. Görans far,
Seth Åkerman som var snickare till yrket, har byggt flertalet
av dessa hus som ligger nere vid stranden.
Ett annat av mina minnen av Göran går tillbaka till den tid
när han arbetade som kvarterspolis i Skärholmen. Han gjorde sig känd för att han hela tiden hade kontakt med och därmed en viss kontroll på ungdomarna och även en del vuxna.
Det var ingen som vågade göra något brottsligt i den förorten
när kvarterspolisen var där och patrullerade mest hela tiden!
Tänk er själva Göran, med sin ekande basstämma, i sin polisuniform och med sitt vakande öga. Man skulle bara tänka
”respekt”.
Vad Göran gjorde för varpan? Jo han fick genom sitt engagemang både sommar och vinter ett stort gäng ungdomar att

kasta varpa. På vintern var det gummivarpa i Skärholmens
centrum, med centimeterkastning och tävlingar med efterföljande prisutdelning. En gång i veckan, och det var i princip
varenda vecka, med uppehåll för jul och andra helger. Ända
tills det var dags för utomhuspremiär på våren. Han var också
den som startade Concordia cup, som var en ren ungdomsoch juniortävling som lockade deltagare från många ställen i
landet. Den tävlingen förknippas med övernattningar i varpakåken med stor gemenskap och tillfällen att lära känna
ungdomar från andra klubbar. Man kan lugnt säga att Göran
var en eldsjäl, som brann för ungdomarna. Han hade trots sitt
respektingivande yttre, ett mycket stort hjärta.
Vi är många som kommer minnas och sakna Göran. Våra
tankar går till Gudrun, Görans fru, och hans son Björn.
Gunilla Keegan
(Vice ordf. i Stockholms Varpaförbund och vän)

Svensk Varpa har blivit
en profil fattigare
Svensk och skånsk varpa och hela idrottssverige har blivit
en profil fattigare. Helge Johansson från Malmö har avlidit.
Den 31 mars skulle han fyllt 86 år.
Helge Johanssons hjärta klappade starkt för varpaidrotten.
Han var till att börja med stark engagerad i Korpen i Malmö,
då framför allt inom varpan men även inom friidrotten minns
man hans förtjänster.
När jag träffade honom första gången, det var i slutet av
1970-talet, var han aktiv SJ IF i Malmö, en förening som
senare bytte namn till Järnvägsfolkets FF. När denna förening lade ner sin verksamhet flyttade Helge till Malmö Varpaklubb, en förening som han blev trogen.
Jag hade förmånen att få två och ett halvt decennium tillsammans med Helge i förbundsarbetet och vi blev med åren
goda vänner. Han fick för sitt engagemang sin första utmärkelse av Skånes Varpaförbund 1972. Under största delen av
1990-talet var han ordförande i såväl Malmö VK som Skånes
VF och han tilldelades den högsta möjliga utmärkelsen, guld
med stjärna, år 1997.
Helge Johansson var en färgstark man som jag tror alla
minns från idrottsfälten. Han hade en enastående förmåga att
se till att allting avlöpte smidigt vid olika arrangemang, stora
som små, och vi kan nog alla inom oss höra hans starka stämma kalla till invigning eller prisutdelning.
En engagerad och varm idrottsvän har gått ur tiden. För oss
skall Helge Johanssons minne vara bestående.
Tim Andersson
Ordförande Skånes Varpaförbund
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Mr Radio Gotland
Barbro Wettersten
Ordförande Gotlands Idrotts Förbund

Foto sverigesradio.se Owe Järlö en vanlig arbetsdag i SR:s buss.
Klas Owe Järlö. En stor radioröst tonar ner i radion och på
diverse tävlingar, men är säker på att vi får höra han i något
sammanhang framöver på någon idrottsplats.
Owe har jobbat på Radio Gotland sedan 1984.
Han har även ett eget valspråk ”man födds till AIK:are, allt
annat är förlossningsskador”.
Kanske vi kan få höra Owe intervjua idrottsprofiler framöver i något media.
Efter att ha ringt runt och pratat med nedanstående personer så förstår man hur omtyckt han är och hur mycket han
har gjort för all sport på Gotland, inte minst varpan och Island Games.
Vi inom Mulde tackar för alla gånger du har kommit till
våra tävlingar, ringt och hört dig för om tävling och anmälda,
för gott samarbete med 100,2 för allt.
Tack för allt Owe
Janne Larsson / Mulde VK.

Patrik Oscarsson idrottschef

Foto sverigesradio.se Patrik Oscarsson
Ditt första möte med Owe: I samband med att jag började på
Gotlands Idrottsförbund 1986. Sedan har det varit mycket
gemensamt dels med alla Island Games.
Beskriv Owe: Engagemang, ett stort varmt hjärta.
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Foto helagotland.se Barbro Wettersten
Ditt första möte med Owe: det måste ha vart på Puma i något
sammanhang.
Beskriv Owe. Owe är institution inom sporten på Gotland, en
helgjuten person, en härlig personlighet

Barbro Fohlin
Ordförande Gotlands Varpa Förbund

Foto sverigesradio.se. Barbro Fohlin
Ditt första möte med Owe: kan ha varit något DM i Gothem
eller på SM 1997 Hemse.
Beskriv Owe: En stor entusiast för varpasporten, spontan rak
och trevlig.

Lars Henrikssen
Ordförande Svenska Varpa Förbundet

Bengt Boström
Frilansande journalist Radio Gotland

Foto sverigesradio.se Lars Henriksen

Foto gt.helagotland.se Bengt Boström

Ditt första möte med Owe: Vi träffades någon gång på 80 talet, minns att han var med på resan till Slovenien och då även
Fred Klingval och Harry Klingvall och hans fru
Beskriv Owe: Glad, tjatig, positiv, trevlig, en ”go gubbe”

Ditt första möte med Owe:Det var på bysarnas speedway runt
1989 när jag satt som speaker, då kom Owe fram och bjöd på
fika och tyckte jag gjorde ett bra jobb och undrade om inte
jag kunde börja arbeta för honom och få lite betalt också,, och
på den vägen har det fortsatt.

Sylve Gillerfors
F.d Polis och kamrat till Owe

Beskriv Owe: Owe är noggrann, ödmjuk, ambitiös, har kontroll på allt och en fantastisk person, han är likadan privat
som på jobb.

Göran Fransson. Expertkommentator
Radio Gotland & varpakastare
Ditt första möte med
Owe: Tror att det var
SM 1990 i Västerås
Beskriv Owe: Alltid roligt med Owe, alltid
”på”,
glädjespridare,
Det finns bara en Owe,
Owe Järlö
Foto helagotland.se Sylve Gillerfors
Ditt första möte med Owe: Vi träffades första gången genom
frugan Britt och Owes fru Gun när de jobbade tillsammans,
sedan har våra vägar mötts genom Puma där Owe jobbade
och polisen hade bra samarbete med Puma. Ungdomarna
hade stor respekt för Owe och ville inte göra bort sig inför
honom.
Beskriv Owe: Owe är en stor idrotts entusiast för många sporter. Första gången jag var hemma vid Owe så tittade man lite
extra. Där sonen Micke hade gjort om stora rummet till en
idrottshall där de spelade innebandy. Mickes kamrater spelade och tjoade runt omkring, och de var väl inget konstigt med
det tyckte de. Kortfattat, Han är bra.

Foto sverigesradio.se Göran Fransson

Sivert Nordström, Teknisk producent,
OB-tekniker Radio Gotland
Ditt första möte med Owe: Genom jobbet på radion
Beskriv Owe: Stort hjärta, bra
lyssnare, energisk, planerar
allt väl, noggrann.
Foto: Malin Nordström/SR
Gotland. Sivert Nordström.
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12-åring fick varpa i huvudet
En 12 årig stenkastare från Hablingbo, son till en av öns
mest kända stenvarpakastare råkade ut för ett missöde i söndags på Hamravarpan.
Han råkade komma in under ett mål, få en sten i huvudet och fick föras till lasarettet i Visby, detta kunde man läsa
i Gotlands Allehanda 1972, Journalisten var givetvis Lasseman Larsson.
Nu 40 år senare så ringer jag upp den 12-årige stenkastaren
och frågar lite om just denna dag. Roland Nilsson, Hablingbo
IK, berättar att de höll på med provkasten innan kulan skulle
starta och Roland kastade sin sten och skulle gå fram och ta
bort varpan så den inte blev sönderkastad innan nästa kastare.
Dock så hade redan en kastare ställt sig på plats och kasta, och
det observerade inte Roland utan han fick stenen nästan mitt

i huvudet. Ambulans tillkallades och det blev direktfärd till
Visby och sedan vidare till Karolinska Sjukhuset, där fick Roland vara kvar 1vecka-14 dagar.
En skada i huvudet på cirka
4x5 cm blev det av varpan, men
det mesta har växt samman. Än
i dag så kastar Roland varpa så
det avskräckte i alla fall inte, i
skrivande stund så packar Ro12 åringen i dag,, betydligt
land & Cattis väskan för 14 daäldre. Foto Owe Järlö
gars semester i Thailand.
Janne Larsson

De va då de, eller lite av varje
1967 fanns det 185 klubbar.
Gotlands varpaförbunds årsmöte 1963.
I protokollet kan man läsa följande:
§ 20 övriga frågor:
1 Från Ljugarns VK förelåg en motion om kortare kastbana
för oldboys. Denna diskuterades livligt. Herman Wahlberg
var rädd att flera längder på kastbanan skulle skapa förvirring. Till slut enades mötet om att motionen skulle ändras till
följande: banans längd 18 meter för oldboysyllda 60 år. Efter
denna ändring tillstryks motionen. Oldboysen vill även ha
tävlingar i samband med SM både i kula och centimeter, dock
ej gällande SM-tecken.

Motionen gick vidare till Svensk Varpaförbundet
och svarar följande:
Årsmötet avslog motionen och man beslöt enligt styrelsens
förslag, att protokollsanteckning skulle göras på följande uttalande, som dock icke har stadgekaraktär.
”Man är villig att acceptera en veterangräns på 60 år vid
speciella veterantävlingar och att kastning kan då få ske på 18
metersbana. Därest extratävling vid SM eller JSM önskas arrangeras, skall arrangör hos Svenska förbundets styrelse göra
särskild framställning härom”

Bison, den stolta segraren
Till flydda tider återgår
hans tanke än så gärna
då ärans högsta tinn han når
och lysande i zenit står
hans idrottsliga stjärna

Ej var väl Bisons namn så hett
som pretendent till priser,
men skickligt hade han försett
sitt varpalag från Bäl med ett
par ”sticksinta” poliser

Det var år -88 ren
han efter timmar långa
bland paddingtuber, sprucken sten
med flådda fingrar, möra ben
tog första pris i Stånga

För alltid finnes nu bevis
hur han en gång urladdat
i hemmets stora öppna spis
den glasbit som vart förstapris
han vederbörligt paddat

Julextra 1990 Gotlands Tidningar, Foto Tommy Söderlund,
Text Risto Leino.
Uppdaterad Janne Larsson 2013
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Frågor och svar
Det dök upp ett mail på kansliet för ett tag sedan som jag tyckte är värt att ta upp även här.
Det är Mattias Ek från Sätravik VK som vill ha svar på några frågor angående klubbyte:
• När måste det ske senast på året?
• Medför det någon kostnad?
• Behöver någon annan instans än berörda föreningar informeras av bytet?
• Behövs det ett formellt formulär?
• Är det någon skillnad, i till exempel tidpunkt, vid byte av förening inom samma distrikt?
Svar: Övergång mellan två föreningar ska ske före första tävlingsstart på säsongen, dvs. i början på maj om
inga förändringar i det nuvarande tävlingsprogrammet sker (tävlingsprogrammet kan ses på baksidan av
Nabben). Det kostar ingenting att byta klubb. De parter som ska underteckna och godkänna övergången
är de båda föreningarna samt berört SDF. Svenska Varpaförbundet ska sedan underrättas för kännedom
om detta. Formuläret för övergångar finns på hemsidan under ”Förbundet” och ”blanketter”. Så länge bytet
sker inom samma distrikt påverkar inte tidpunkten någonting.
Exakt vad som gäller i frågor som dessa kan läsas i Svenska Varpaförbundets Officiella Tävlingsregler.
Dessa kan hittas på hemsidan, under fliken ”Detta är varpa”, eller beställas från förbundskansliet.

Varpalyftet
Vi från Svenska Varpaförbundet vill än en gång uppmana er att söka medel från Varpalyftet. Gå
in på vår hemsida och läs igenom vår utvecklingsplan gällande Idrottslyftet och fundera på hur
ni kan utnyttja detta inom er verksamhet.
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Svenska Varpaförbundets
internationella ambitioner
Svenska Varpaförbundet har en längre tid haft som ambition att sprida varpasporten på den internationella
arenan. Att kunna bilda ett europeiskt varpaförbund är ett mål som i dagsläget inte känns helt främmande.
Men varför denna ambition kanske någon undrar? Räcker det inte med att vi kastar varpa i Sverige? Ja, det
finns t o m vissa individer som tycker att sporten skall begränsas till Gotland.
Att INTE ha som ambition att växa och sprida idrotten skulle vara förödande för varpan. Den yngre
generationen behöver morötter som ett större och bredare utbyte skulle innebära, alltså är det viktigt med en
spridning av sporten även för vår inhemska rekrytering.
Vi har varit framgångsrika i våra kontakter med framför allt Lettland och Frankrike de senaste åren. Många
bra och gemensamma aktiviteter över gränserna har sått ett frö men också gett oss blodad tand att gå vidare
i den här riktningen.
Strax efter jul hölls ett telefonmöte där de internationella frågorna avhandlades. Mötet enades om att bilda
en ”Internationell grupp” med en bred sammansättning. Gruppens övergripande syfte formulerades så här:
”Gruppens syfte är att presentera en handlingsplan över hur vi på bästa sätt kan ”värna” om de internationella
relationer vi redan har etablerat, ”bevara” de aktiviteter vi redan har byggt upp och som visat sig vara positiva
samt ”utveckla” fler och nya relationer och aktiviteter till fromma för det framtida internationella arbetet.”
Fram till förbundsmötet i mars kommer gruppen att formera sig och inleda sitt arbete för att kunna
presentera en handlingsplan. Vi ska fokusera på ett par saker, som exempelvis att vända oss till RF för att
söka speciella medel för vår ”internationalisering”, ta fram en enkel broschyr som beskriver gruppens och
Svenska Varpaförbundets intentioner vad gäller internationaliseringen samt producera en kontaktkarta över
länder, kontaktpersoner och tidigare aktiviteter över gränserna.
Här behöver vi definitivt hela Varpa-Sveriges hjälp! Alla Ni som har kontakter eller har haft kontakter med
andra länder och intresserade grupperingar där, ombedes dela med sig av detta.
Vi kommer att undersöka och dra i varje tråd för att hitta nya vägar till spridning.
Vi uppmanar också alla som vill bidraga till gruppens arbete med goda råd och tips och idéer på hur vi kan
komma framåt i frågan att höra av sig. Gruppen består av följande personer:

Anders Bengtson SVFs styrelse, Sammankallande
anders.bengtson@finspang.se Tel: 072-544 33 70

Rickard Kolmodin
94rikard@live.se

Lina Eriksson SVFs styrelse
linaeriksson88@live.com

Kim Ådefjäll		
kim.adefjall@hotmail.se
Tel: 070-224 50 75

Tel: 073-500 48 73

Bengt-Arne Andersson Idrottslyftsansvarig
lereendre@gmail.com
Tel: 0498-26 14 79

Tel: 073-994 74 44

Michel Sundell Generalsekreterare
michel.sundell@varpa.rf.se
Tel: 08-699 65 18

Vi har fått ett spännande uppdrag som vi verkligen ser fram emot. Det blir ingen lätt uppgift men vi hyser
gott hopp om att vi ska vara framgångsrika.

18 | Nabben

Vad händer 2013?
Svenska Varpaförbundets årsplan
Januari
9
VU-möte
Februari
1
Sista dag att lämna in namnförslag till 		
Valberedningen
8
Sista dag för återbud Vårkonferensen
13
VU-möte; Fysiskt Möte med revisorerna
15
Valberedningens slutrapport
(till samtliga föreningar o SDF)
15
Manusstopp Nabben nr 1
25
Sista dag för inlämnande av underlag
till Vårkonferensen
Mars
13
VU-möte
22-24 Vårkonferens; Förbundsstyrelsen och 		
Ungdomsrådet sammanträder
23
Förbundsmöte
April
17
VU-möte
Maj
9-12
22
15

Varpa Edition, Bosön Stockholm
VU-möte
Manusstopp Nabben nr 2

Juni
19
VU-möte
28-30 Ung Varpa ’13 Eksta, Gotland samt 		
Ungdomsledarträff
?
Valberedningen sammanträder

Augusti
14
VU-möte
15
Manusstopp Nabben nr 3
September
1
Sista datum för inlämnande av regelförslag
11
VU-möte
Oktober
9
VU-möte
15
Sista dag för tävlingsansökan kommande år
15
Sista dag för återbud till höstkonferensen
25
Sista dag för inlämnande av underlag till
höstkonferensen
November
1
Sista dag för inlämnande av motioner till
kommande Förbundsmöte
6
VU-möte
9-10 Höstkonferens; Förbundsstyrelsen och
Ungdomsrådet sammanträder
15
Manusstopp Nabben nr 4
15
Slutdatum för till Valberedningen från 		
Förbundsstyrelsen
December
4
VU-möte
15
Valberedningens delrapport
(till samtliga föreningar o SDF)
20
Sista dag att lämna in reseräkningar
för detta år
31
Sista dag för nomineringar till 			
Ungdomsrådets Valberedning

Juli
21-26 FörbundsmästerskapSM-JSM-USM Fole, Gotland
2?
Uppföljning Ungdomsledarträff
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Posttidning B

Returadress:
Svenska Varpaförbundet
Idrottens Hus
114 73 Stockholm

Tävlingsprogram 2013

Svenska Varpaförbundet

Dag		Arrangör	Plats	Tävling
Lör

6/5

Västsvenska VF

Lemmingv

Majvarpan

Lör

11/5

Vårgårda VK

Varpaplan

Vårgårdavarpan

Tor-Sön 9-12/5

SVF

Bosön

Varpa Edition

Lör

Hellvi SK

Stubbhagen IP

Hellvivarpan

Lör-Sön 1-2/6

Södertälje VK

Pershagen

Kringelvarpan

Sön

2/6

IF Varpa

Rävhagen

GT/IV varpan

Lör

8/6

Fårö

Sudersand

Fårövarpan

Sön

9/6

Fårö

Sudersand

Fårövarpan

Lör

15/6

Roma IF

Lärkparken

Veterantävling

Sön

16/6

Gotlands Bara IF

Bara Ödekyrka

Muldegranen

Lör

29/6

Sätravik VK

Varpaplan

Sätraviks 2 manna

Fre-Sön 12-14/7

FGI

Stangmalmen

Stångaspelen *

Ons

Hablingbo IK

Hablingbo

Lassem. Tolva

Sön-lör 21-26/7

Fole IF

SM

SM,JSM,USM

Tor

1/8

Västsvenska VF

Lemminv

36-an

Lör

10/8

Banda VK

Mästerbyänget

Mästerbyvarpan

Lör-Sön 10-11/8

Leksands IF Varpa

Hembygdsgård

Dala Hästen

Sön

Mulde VK

Rävhagen

Rävkulan

Lör-Sön 27-28/8

Västsvenska VF

Lemmingv

Göteborgsvarpan

Lör

31/8

Frölunda VK

Lemmingv

2-manna SM

Lör

7/9

Int.ungdomsrådet

Bosön

Euro varpa tour

Lör

14/9

Östergarns IK

Kräklingbo

Mästarmöte

Lör

21/9

Västsvenska VF

Lemmingv

Göteborgsvarpan

Lör

28/9

Mulde VK

Klintehamn

Klintehamnsvarpan

Sön

29/9

Mulde VK

Rävhagen

Terrängvarpa

18/5

17/7

17/8

Stångspelen går alltid andra hela helgen i juli vilket även 2013 kommer väldigt nära SM vecka 29.				
Tävlingen Dalahästen är osäker liksom Vårgårdas tävling.
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