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LEDAREN

INNEHÅLL
I DETTA NUMMER

Lars Henriksen

Ledaren______________________ 2
Varpautsläpp vid

LEDAREN
Ibland känns det som livet alltid skall levas framåt, fortare och fortare. Vi vill bevara förändringarna, för den energi och det
nytänk som de ger oss. Men förändringar
känns alltid bäst när vi själva kan vara med
och styra. Och det tycker jag att vi alla har
möjligheter att göra inom varpasporten.
För att vi ska kunna behålla översikten och
se när förändringar behövs och är på väg,
måste vi stanna upp, reflektera och tänka
framåt. Att reflektera, ladda om våra batterier, och tänka nytt eller göra saker som ger
ny energi, är det viktigt att vi skapar dom
möjligheterna för oss själva. Hitta sin egen
plats och göra saker som skapar ny energi.
När det gäller förändringar tänker jag i
första hand på det nu aktuella uppdraget
gällande översyn av klasser, kastavstånd och
handicap inom varpasporten. Här måste vi
hitta en helhetslösning som kanske inte
tilltalar oss alla, men som gäller en lång
tid framöver, minst 20 år med utvärdering
och justeringar om det behövs under resans
gång. Vi måste få arbetsro och fokusera på
utveckling av varpasporten. Vi måste satsa
på ungdomar som skall ta över efter oss,
som snart är för gamla och inte orkar i föreningar och förbund. Varpafamiljen måste
bli större och utvecklas. Detta arbete kan vi
alla vara med och styra!
Förbundsmöteshelgen är avslutad. En
bra, intressant och givande helg. Tycker
att vi tog ett av många bra beslut, där vi
inte kommer att använda någon form
av handicapsystem gällande alla former
av mästerskapstävlingar. Däremot är det
fritt fram för arrangörer att hitta intressanta handicap vi olika tävlingar. Vi avtackade Anders Bengtsson, Grytgöl och
Marcus Lundberg, Hallstahammar, och
hälsar två nya styrelsesuppleanter välkomna, nämligen Barbro Wettersten,
Visby och Kim Ådefjäll, Hökerum.

Tomsarve Eksta________________ 3

Nya intäkter till varpaföreningarna. Som
vi berättade i förra numret av Nabben
saknar idrotten ett helt eget lotteri, där vi
själva utvecklar nya idéer och produkter.
Därför har Svenska Varpaförbundet gått
med som medlem i Idrottsalliansen, en
organisation av svensk idrotts specialförbund. Varpaförbundet är en av stiftarna
och med från början!
Idrottsalliansen har skapat idrottens eget
lotteri, Klubblo, i samarbete med två starka
samarbetspartners- Cherry och Metro.
Alla föreningar i Svenska Varpaförbundet
kan delta i Klubblo.se med en egen produkt. Varje förening kan också på ett enkelt
sätt utforma sin egen lott på Internet, där
lotterna även finns till försäljning. För varje
såld lott får föreningen provision, som går
direkt till föreningens kassa. Saldot redovisas varje månad och kan således kopplas till
olika aktiviteter inom föreningen. Ingen
hantering av lotter, distribution och redovisning. Allt finns på nätet!
Det betyder att varpaföreningarna och dess
medlemmar kan koncentrera sig på sin
idrott. Lotten säljer sig själv utan personlig
hantering. Så skall nutidens lotteri fungera!
Laganda? Man mår bra av att idrotta. Idrott
fostrar kamratskap? Eller? Nja. Fysisk aktivitet är bra. Men god klubbanda är ingen
självklarhet när man läser idrottssidorna i
tidningarna. Enligt en undersökning från
Friends/Sifo har vart fjärde barn blivit
kränkt av andra i laget. Många idrottsföreningar måste uppenbarligen jobba bättre
med att fostra barnen och de vuxna måste
bli mer observanta. Något att fundera över?
Hoppas vi ses under Almedalsveckan och
under SM-tävlingarna i Rävhagen, Visby
samt SM-tävlingarna i Motala. Skall bli
roligt att komma tillbaka till varpametropolen , Råssnäsfältet i Motala.

Svenska Varpaförbundet 2012
– Stiftat år 1945 –
Adress

Idrottens Hus, 114 73 Stockholm

Varpakonsulent

Göran Fransson

Telefon

08-699 65 18

Möt Suderguten
Stig ”Pigge” Werkelin___________ 4
Ungdomsrådets sidor___________ 6
Temakväll vid Gotlands Bara IF______ 8

Telefax

08-699 65 19

Henriksen frågar!_______________ 9

E-mail

varpa@varpa.rf.se

Plusgiro

25 40 95 - 3

Janne Larsson tar pulsen

Internet

www.varpa.se

på politikerna_________________ 10
Gotlands Idrottsförbund________ 12
Majvarpan 2014_______________ 13
Idrottens Dag i Almedalen______ 14
Uppdatering SM veckan 2015___ 14

Nr 2 · JUNI 2014
UTGIVNINGSPLAN
Nr 2, JUNI 2014
RedaktÖR
Verkställande utskottet (VU) – tel. 08-699 65 18
Ansvarig utgivare
Lars Henriksen – tel. 0730-81 02 00
Manusinlämning till
Svenska Varpaförbundets Kansli,
Idrottens Hus, 114 73 Stockholm.
ManusSTOPP till nr. 3
15 augusti
FOTO PÅ FRAMSIDAN:
Janne Larsson
Grafisk produktion
AM-tryck & reklam, Hässleholm
0451-38 49 50 · www.amtryck.se
GÖR DIN RÖST HÖRD!
Redaktionen tar gärna emot artiklar,
klubbmeddelanden, annonser, brev
från läsarna och synpunkter på
tidningens innehåll men förbehåller sig
rätten att korta ned bidrag. Observera
att innehållet i signerade artiklar är
författarens åsikter och behöver inte
vara Svenska Varpaförbundets
eller redaktionens åsikter.

Beslut från årsmöteskonferensen__15
Varpa-SM i Motala igen________ 15
Världs premiär
med laser utomhus.___________ 16

Varpautsläpp vid
Tomsarve Eksta.
Så var det dags igen, traditionen säger
att vi skall till Wide & Eva Nygren för
att umgås och kasta lite varpa under gemytliga former, och dit åker vi med ett
leende och mår bra.
13 stycken vintergäckare + 7 stycken
Eksta-kastare lottades ihop till 10 stycken 2-manna lag.
Vi kastade alla mot alla i 1 kula från 4-4
och med dubbelstick, efter 3 omgångar
var det dags för dricka och smörgåstårta
och kaffe och bakelse efteråt. Mycket varpaprat blir det vid fika bordet anekdoter
från förr,, likaså även mycket prat inför
kommande säsong.. Klubbarna som var
representerade var följande. Gotlands
Bara IF, Mulde VK, Wisby BK, IF Varpa, Bäl IF, Roma IF, Eksta IF.

Efter den välförtjänta pausen så kastades
det 6 omgångar till med en mätt och
glad mage, det var dock lite motigt att
komma i gång efter att man suttit i lä i
solen. Nu var marken kanon fin att kasta
i men däremot blåsigt, men det har vi
nog nytta av allihopa att träna i.
Vem som vann det vet vi inte i dagsläget,
det rapporteras på återträffen i Rävhagen
när Vintergäck bjuder in Eksta under
hösten. Nu stundar en intensiv varpa
säsong med allehanda träningar och
klubbtävlingar i de olika föreningarna,
även seriekastningen och allsvenskan tillhör traditionerna under våren.
Vi tackar Eksta IF och speciellt Wide &
Eva för en mycket trevlig dag med 100%
glädje, livskvalite.

Pågående varpautredningen.___ 16
Handicap vid tävlingar med
fri lagsammansättning_________ 17
Frågan om handicap skall
användas i mästerskapstävlingar._____________________ 18
Häftiga ungdomsaktiviteter på
U-SM i Motala________________ 19
Jubileumsvarpa i Hablingbo_____ 20

Wide Nygren Tomsarve, Foto Janne Larsson

Foto Janne Larsson

Foto Janne Larsson

Lars Henriksen/Förbundsordförande.
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Janne: Nu lite varpa då Pigge. Vilka är dina varpameriter?
Pigge: Tror det är någon intern tävling vid ett sjö scout läger på 70 talet där jag var med och vann något.
Janne: Om du nu skulle starta upp en varpatävling på Gotland hur skulle du ta tag i det.?
Och vart skulle tävlingen kastas någonstans.?
Pigge: Det skulle bli en udda tävling. Antagligen längdkastning i olika vikt klasser där man skall kasta en mil på
minst antal kast. Eller något liknade där man kastar i familjelag och då pratar vi antagligen ett maraton.
Janne: Om det nu blev en succé tävling hur skulle du fortsätta då?
Pigge: Skulle lämna över den så att jag kunde fokusera på
något nytt

Pigge Werkelin. Foto dromstugan.se

Möt Suderguten
Stig ”Pigge” Werkelin
Familjefadern, medmänniskan, gotlänningen,
entreprenören, företagsledaren.

Pigge följer sina drömmar och förverkligar de på olika sätt,
han har massor av idéer och bidrar med oerhört mycket till
lilla Gotland inom olika branscher, kanske mest besöksnäringen, Vi i Mulde VK har ungefär samma visioner, med
en massa ideér, däremot vill vi ha roliga tävlingar på roliga
platser, nya tävlingsformer och inget är hugget i sten

Janne: Efter mycket byråkrati och motgångar och segdragna möten med diverse personer. Hur får du drivet och kraften att komma tillbaka med en ny otrolig energi igen på
nya projekt.?
En följd fråga på det ,, vart är ditt andningshål där du hämtar energin i sådana fall,?
Pigge: Jag tror på att det goda skall vinna till slut och väntar helt enkelt ut de som inte kan eller vågar fatta beslut.
Jag hämtar väldigt mycket kraft hos min fru och genom att
göra kul saker.

Janne: Pigge, när du väl får en idé om ett projekt, hur tar
du då tag i detta? Berättar du direkt för frun vilka tankar
du har eller bollar du idén med dina medarbetare.?
Pigge: Det varierar. Frun är rätt trött på alla idéer så det
blir oftast inte hon.

Janne: Hur motiverar du dina medarbetare till att fortsätta på
samma linje som du. Om de skulle vackla eller känna sig osäkra?
Pigge: Tillåter att det får bli fel ibland. Försöker få dem att
se saker från en annan vinkel vilket ofta hjälper. Flytta fokus är också bra.

I ett försök att träffa Pigge för att prata lite varpa, så befinner
sig Pigge i Stockholm och jag i Visby, men i dagens tekniksamhälle så löser vi detta genom en mailkonversation.
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ditt tips till oss i föreningen för att rekrytera folket.?
Pigge: Bland in ungdomar och gör varpa lite poppis igen.
Kallis borde ha varpa tävlingar dagligen. Kom och spöa en
Gute.
Janne: Vi avslutar med några snabbfrågor:
Janne: Sittande vid strandkanten vid havet eller uteservering inne i stan?
Pigge: Sitta vid stranden.
Janne: Bio eller familjemys
Pigge: Familjemys
Janne: Kaffe eller te
Pigge: te, har bara druckit kaffe 2 gånger

Janne: Vi i Mulde VK har många idéer om varpa och då
på lite annorlunda platser, exempel Valleviken, Fjaugen,
Tofta strand, Mulde Ridhus, Othem Ridhus. Vad skulle
vara din drömplats att kasta en varpatävling på? (Gotland)
Pigge: Öster gravar så att publiken kan stå och se ner på
deltagarna.

Janne: Promenad eller cykeltur.
Pigge: Promenad

Janne: Minskandet av varpakastare är ett problem som vi
jobbar med inom föreningar och förbund, vad skulle vara

Text & Idé Janne Larsson
Mulde VK

Jag tror på att det
goda skall vinna till
slut och väntar helt
enkelt ut de som inte
kan eller vågar fatta
beslut. Jag hämtar
väldigt mycket kraft
hos min fru och genom
att göra kul saker.

Janne: Visby eller Västervik.
Pigge: Västervik

Pigge Werkelin. Foto sverigesradio.se/gotland
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UNGDOMSRÅDETS SIDOR

Första intrycket
av att vara med i ungdomsrådet
Hej på er!
Sedan senaste årsmötet så har jag blivit inröstad och fått den
stora äran att sitta med i ungdomsrådet! Jag blev varmt välkomnad av alla i gänget och vi har redan hunnit med ett par
möten, så det känns bra.
Ett av mina första uppdrag blev att åka ut till Fole skola tillsammans med de tre glada ungdomarna Rikard Kolmodin,
Johanna och Hampus Gudinge samt Barbro och Sven-Olof
för att lära ut hur man kastar Varpa, under två dagar.

De små energifyllda liven imponerade och var väldigt duktiga, snappade ganska snabbt upp hur man fick iväg varpan
bra! När dagen som jag närvarade vid var över gick vi hem
med positiv feedback och inte minst energin från barnen
som smittade av sig!
Elias Olofsson Bara IF
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Information om enkätsvaren
Enkäten har skickats ut i pappersform till alla ungdomar
vars adress vi hade, och i digital form till alla klubbars vars
e-post adresser vi hade. Dessutom lade vi en länk till enkäten på hemsidan, och skrev om den och vart du hittar den
i Nabben.
11 av 90 ungdomar har svarat på enkäten. 8 av de 11 var
ifrån Gotland. Spridningen mellan åldrarna 10-15 var god
bland de som besvarade enkäten.
Allsvenska CM serien

Häftiga ungdomsaktiviteter
på U-SM i Motala
SM-dagarna i Varpa på Råssnäs i Motala den 24/7-27/7 närmar sig med stormsteg. Anmälningarna har börjat trilla in
och vi hoppas att även våra ungdomar hörsammar inbjudan.
De är ju lite klubbarnas ansvar att försöka locka med ungdomarna, vår framtid, till dessa mästerskap.
Vi i Grytgöls IK, som arrangerar i samarbete med Svenska Varpaförbundet, vill dra vårt strå till stacken för att våra
ungdomar ska lockas att deltaga.
Idag kan vi presentera ett bra samarbete med SISU-Idrottsutbildarna i Östergötland. De kommer bl a att arrangera en
kvällsaktivitet på Råssnäs på lördagskvällen när resterande
deltagare är på Varpa-banketten.
Då blir det ”Mästarnas mästare” för de yngre med många
spännande och häftiga inslag. Segraren koras i samband med
övrig prisutdelning i anslutning till finalarenan dagen efter.
Vidare kommer 4 st. ungdomar från SISU Östergötlands
s.k. ”Polare” att finnas med. Bland andra aktiviteter under
SM-dagarna vill vi slå ett slag för den här:
”Polarna kan och vet inget om varpa men de vill lära sig.
Fyra grupper av varpaungdomar kommer under dagarna att
få var sin Polare som de ska göra till fullfjädrade varpakastare. Den grupp som lyckas bäst, efter en avgörande tävling

Ungdomsvarpaenkät

Polarna emellan, vinner ett ärofullt ”Instruktörspris”. Vem
vet, kanske hittar vi här fyra nya varpakastare till vår idrott.
Dessutom kommer det att finnas en station där alla kan prova på att kasta varpa.
Så till sist en extra bonus till samtliga deltagare och medföljande personer. Ni kommer aldrig att glömma SM-dagarna
i Motala 2014! Det är nämligen så att precis samtidigt med
våra SM-tävlingar så arrangeras ”Stadsfesten i Motala” under tre dagar. Snacka om drag i stan.
Välkomna!
Anders Bengtsson

Visste du vad allsvenska CM serien är?
Ja:		 6
Nej:		
5
Har du fått möjligheten att delta av din klubb?
Ja:		 6
Nej:		
5
Har du någon gång deltagit i allsvenska CM serien?
Ja:		 4
Nej:		
4
Vet inte: 3
Är du intresserad utav att delta i tävlingen?
Ja:		 7
Nej:		
4
Tre av de 7 som var intresserade hade fått möjligheten att
delta av sin klubb.
Varför har du inte deltagit i Allsvenska CM serien?
Ingen förfrågan/information:
4
Inget intresse/tid:		
2

Resultat

Vad tyckte du om att kasta individuell kula istället för
CM?
Inga svar.
Vad tyckte du om att USM låg under SM veckan?
Bra:		
7
Inget svar:
4
En av de som ej svarade visste inte vad USM var.
Varför har du inte deltagit i USM?
Ingen förfrågan/information:
2
Inget intresse/tid:		
2
För gammal:			1
Sammanfattning
Enkäten besvarades bara av en liten andel utav ungdomarna, vilket betyder att resultatet kanske skulle varit annorlunda om alla besvarat enkäten. Därför kan vi inte veta om
trenderna hade stämt väl överens generellt utifrån så få svar.
Bland de ungdomar som svarat hittar man dock väldigt tydliga trender.
Angående USM så uppskattade ungdomarna att tävlingen
låg under SM veckan. De gillade att kunna se de större mästerskapet, och delta i det. Det var relativt få som inte fått information om tävlingen.
Allsvenska CM Serien är en tävling vi diskuterat med ungdomar tidigare också. Då har ungdomar berättat att de inte
känner till tävlingen, och att de inte vet var den går ut på.
De har heller aldrig blivit förfrågade att delta. Detta stämmer med undersökningen. Detta trotts att ungdomarna berättar, både i enkäten och tidigare, att de är intresserade utav
att få delta i tävlingen. Det framgår att informationen om
tävlingen inte går fram till alla ungdomarna, och därför kan
de heller inte delta.

Ungdoms SM
Deltog du i USM 2013?
Ja:		 5
Nej:		
6
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Henriksen frågar!

?

– OLA NILSSON, HABLINGBO IK.

1. Om du fick vara en annan person för en dag,
vem skulle du vilja vara då?
Joe Labero
2. Vad ger dig gåshud?
En riktigt spännande varpafinal.

Diskussioner vid borden under temakvällen. Foto Janne Larsson

Anteckningar från

Temakväll vid Gotlands Bara IF.
Gotlands Bara med ordförande Peter Malmborg i spetsen hälsade oss varmt välkomna till Bara. Han berättade en hel del
intressant om den anrika 85-åriga klubben som alltså bildades
år 1928. De var till en början 33 st medlemmar och den första
styrelsen satt i 30 imponerande år! Klubbstugan har funnits
sedan 1977. Peter framförde även att de är väldigt tacksamma
att Ung Varpa 14 kommer till Bara!
Thomas Jansson från SISU berättade en hel del som man kan få
stöd och utbildning inom. T ex lärgrupper, studiecirklar. Minst 1
h och 3 deltagare. Barnkultur för 7-12 åringar t ex värdegrunder
rätt/fel. Finns många föreläsningar som man kan får hjälp med
ute i klubbarna. Kost, idrottsskador etc. Kulturprogram – kan gå
att få bidrag för tävlingar. SISU står ofta för studiemateriel, lokalhyra, tryckkostnader så som program och annonser. Planeringsgrupper, utbildningstips, föreningskunskap, idrottonline, funktionärsutbildning m.m. Inte ordinarie verksamhet.
Stångaspelen, Alf ”Garda IK” Nilsson ersätter Bernt Jakobsson
som ledamot i FGI.
Som varpaansvarig på Stångaspelen finns det ännu inget namn,
Mattias bad oss att fundera på det och höra av sig till honom.
Info om SVF:s årsmöte, Markus Lundberg & Anders Bengtsson
avgick som ledamöter, In kom Sofia Carlsson, & Janne Larsson,
Kim Ådefjäll som suppleant, Barbro Wettersten som suppleant.
Inget handicap på SM eller DM, Oldboys klassas som seniorer, ett enklare handicapsystem införs på seriekastningen,
och även på Fårövarpan.
Ung Varpa 14 genomförs vid Gotlands Bara IF i juni den 24-

26, Peter Malmborg ser fram mot detta.
Barbro Fohlin ansvarar för maten, vi andra hjälper till så gott
vi kan. Ungdomsrådet med Michel Ådefjäll & Elias Olsson är
ansvariga för utbildningen i varpa.
GVF vill ha hjälp till skol-DM, så som funktionärer till protokollskrivande. All hjälp är värdefull! Ett önskemål från klubbarna är att det finns en folder som barnen kan ta med sig hem och
se vart deras närmaste klubb finns, om de vill fortsätta att kasta
varpa. Folder blir klar till Skol-DM med adresser.
Seriekastningen diskuterades om det skall vara 3 stycken
2-manna lag, eller något nytt, någon föreslog att det kanske
kunde vara ett 3-manna lag. Vi beslutade att det skall vara som
förr. Dvs 3 stycken 2-manna lag. Inbjudan skickas i veckan till
klubbarna. En gemensam avslutning planeras in i kalendern.
• En domarträff anordnas av SVF den 24 maj vid Roma, 		
Brukshotellet.
• Lokstöds utbildning den 14 maj vid Rackethallen kl 18.30.
Gå på den!! Viktigt för hela idrottsgotland!
• Statligt stöd Ledare 24 kr + 1 ledare 6 kr, deltagare 		
8 kr/person max 30 st
• Lokalt stöd sammankomst 33, deltagare 3,85 kr / person,
max 30 st.
• Euro Varpa Tor uttagning kommer att ske på Gotland. 		
Oklart datum i nuläget. Plats i Sthlm där finalen kastas är 		
även där oklart. Mötet slut vid 22.

3. Vad är du rädd för?
Att det ska hända min familj något.
4. Vilken historisk tid skulle du vilja uppleva?
1762 - då byggdes vårat hus och det hade varit roligt att se
hur det gick till.
5. Dold talang?
Luffarschack.
6. Vad får dig att skratta?
Mina barn.
7. Om du vore stadsminister för en dag, vad
skulle du göra då?
Hålla ett stort byggmöte med landets arkitekter för att övertyga
dem om att återgå till murade fasader ( många murare under 40
år har aldrig murat fasad och det är viktigt om yrkeskunnandet
ska leva kvar ).
8. Vad är du riktigt bra på?
Mura fasad.
9. Vilket är ditt roligaste varpaminne?
Seger i Mästarklassen i Stångaspelen år 1998 tillsammans med
Berne Appelqvist och Roger Wickman där vi i finalen slog Garda
IK med Alf Nilsson, Bernt Augustsson och Bengt Pettersson.
Första och hett efterlängtande SM-guldet 2004 i Nynäshamn
som blev i centimeterkastning.
Jag vann på 230 cm, men det var en lång väntan innan jag
vågade ta ut segern.

10. Hur många SM-guld har du?
18 st.
11. Vilken är din största framgång på varpaplanen?
Elitmärket 1997, Stor grabb 2005, att vinna två SM-guld
på hemmaplan under SM 2006 (Par tillsammans med Lotta
Lindby samt cm individuellt) , alla laggulden med Roland
Nilsson i Tvåmanna-SM samt Berne Appelqvist och Olof
Lithberg i lagkula.
12. Vem är din förebild på varpaplanen?
När jag var ungdom var det min 5 år äldre bror Anders Nilsson som var med och tog hem JSM Guldet i lagkula i Hablingbo år 1981 tillsammans med Anders ”Nanne” Nilsson ,Leif
”Ludde” Ahlros. Senare som junior och framåt är det Bengt
”Bamse”Pettersson.
13. Vem anser du vara dagens bästa varpakastare,
dam respektive herre?
Britt-Marie Björklund och Torbjörn Lawergren.
14. Vem anser du vara Sveriges bästa varpakastare, dam respektive herre genom alla tider?
Britt-Marie Björklund och Uno Norman.
15. Vilken är din största framgång i livet?
Mina 5 barn.
16. Vilken känd person skulle du vilja käka
middag med?
Robert Gustavsson.
17. Om du inte blivit en av Sveriges bästa varpakastare, vad hade du då gjort?
Troligen spelat golf.
18. Vilken är din käraste ägodel?
Sängen

GVF Jacob Wallin
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Inger Harlevi Moderaterna, Mats-Ola Rödén Folkpartiet, Stefaan De Maecker Miljöpartiet, Brittis Benzler Vänsterpartiet, Åke Svensson
Socialdemokraterna, Eva Nypelius Centerpartiet Foto. gotland.se

Janne Larsson tar
pulsen på politikerna

inför kommande Almedalsvecka och valår.
Janne: Vad är ditt partis viktigaste fråga för idrotts
Gotland just nu?
Inger Harlevi : En viktig fråga är att se över villkoren för de föreningar som driver en anläggning i egen regi. De har inte fått
kompensation för kostnadshöjningar på många år, vilket gör att
det blir mindre pengar kvar till den så viktiga ungdomsverksamheten. Vi vill också främja dialogen mellan idrotten och politiken
för att ha kontinuerlig information om viktiga frågor för idrotten. I ett lite längre perspektiv så är ju arrangemangen kring Island Games 2017 en stor och viktig fråga.
Mats-Ola: Höj aktivitets- och anläggningsstödet.
Stefaan De Maecker: Vi måste säkerställa att alla och i synnerhet ungdomar får möjlighet att kunna utöva och välja från
ett brett utbud av olika idrotter. Vi måste särskilt tänka på att
resurser fördelas lika mellan traditionella tjej- och kill idrotter.
Brittis Benzler : Stöd till bredd och ungdomsidrott. Slå vakt
om anläggningsstödet.
Åke Svensson: Skapa goda förutsättningar för föreningslivet
på hela Gotland. Bygga sporthallen och se till att den fylls
med god verksamhet.
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Eva Nypelius : Viktigast är ju egentligen det som också är viktigast för Gotland, positiv utveckling, jobb och företagande.
Fler jobb ger mer resurser till vår gemensamma välfärd.
Viktigast för idrotts Gotland är tillgång på bra ledare och rimliga villkor för föreningsdrivna anläggningar samt att man får
vara delaktig i dialogen runt pågående bidragsöversynen.
Janne: Kommer du att besöka SM-Varpan i Rävhagen Visby
den 5-6 juli?
Inger Harlevi : Den 5 juli är jag ännu fullt upptagen av
Almedalsveckan. Möjligen den 6 juli.
Mats-Ola: Folkpartiets dag i Almedalsveckan är den 5/7 så
inte då men kanske den 6e.
Stefaan De Maecker: Antagligen kommer Almedalsveckan
(29/6-6/7) tyvärr lägga vantarna på all min vakna tid.
Brittis Benzler : Troligen inte.
Åke Svensson: Knappast troligt då det sammanfaller med
Almedalsveckan.
Eva Nypelius : Osäkert eftersom det krockar med Almedalsveckan och Centerpartiets dag den 6 juli.

Janne: Har du kastat varpa någon gång och i sådana fall i
vilket sammanhang?
Inger Harlevi : Aldrig som aktiv varpakastare. Bara i samband med företagsaktiviteter och dylikt. Mitt idrottsutövande
handlade om basket och friidrott.
Mats-Ola: Ja. På stranden.
Stefaan De Maecker: Första gången jag kastade varpa var
på min svensexa då mina gotländska vänner tyckte det var
dags att jag - nu när jag skulle gifta mig - även skulle lära
mig att kasta varpa.
Brittis Benzler: På skoj hemma hos vänner.
Åke Svensson: I några pröva-på-sammanhang
Eva Nypelius : Ja, skol-DM någon gång men egentligen bara
på skoj. I Lokrume har vi tunn-varpa varje nyårsafton.
Janne: Om du fick säga några ord till alla Sveriges alla varpakastare, vad skulle det vara?
Inger Harlevi : Varpa är inte bara idrott - det är kulturhistoria.
Värna varpans ställning också i framtiden.
Mats-Ola: Att kasta Varpa är såväl sport som kultur! Håll ut
och försök föryngra er.
Stefaan De Maecker: Ni bevarar och levandegör ett viktigt
kulturarv som dessutom ofta är knutet till vackra platser i
socknarna
Brittis Benzler: Försök nå nya genom att framhålla det sociala
och trevliga i er sport.
Åke Svensson: Kombinera ambition och glädje i sporten!
Eva Nypelius : Kasta inte skräp - kasta varpa....... Nej skämt åsido
Tycker du det är viktigt att HELA landet utvecklas och mår bra?
Att växande företag och ett starkt miljöengagemang är grunden för grön omställning till ett hållbart samhälle?
Gillar du öppenhet och självbestämmande?
Det gör jag och Centerpartiet också. Vi prioriterar jobb och företagande i hela landet med ett starkt miljöengagemang. Vi kallar

det närodlad politik. Vi är övertygade om att miljö och tillväxt i
hela landet är varandras förutsättningar. Det handlar om att skapa förutsättningar för att kunna leva, bo och jobba i hela landet.
Det handlar om vardagsnära frågor som vägar, bra skola, vård
och omsorg, tillgång till fritidsaktiviteter samt utbyggt bredband
för att ge dig förutsättningar att bo och leva där du vill.
Janne: Almedalsveckan är lite som årets händelse för de
olika partierna, vad kommer du inte att missa förutom ditt
eget partiets dag?
Inger Harlevi : Jag går väldigt flitigt på seminarier av många
olika slag. Det är ett utmärkt tillfälle att lära sig om alla politikområden. Jag går gärna på seminarier om Ösersjönfrågor. Dessutom är jag kyrkvärd på de s.k. Nikodemussamtalen i domkyrkan, där varje parti har sin dag precis som i Almedalen.
Mats-Ola: Jag skall försöka se samtliga partiledare och gå på så
många Östersjöseminarier som möjligt.
Stefaan De Maecker: Jag förväntas i olika sammanhang representera Gotland i hälso- och sjukvårdsfrågor vilket jag
givetvis prioriterar. Och idrottens dag sammanfaller med
Miljöpartiets dag vilket jag tycker är ett mycket trevligt inslag
i Almedalen!
Brittis Benzler : Finsam, (samverkan mellan arbetsförmedling, försäkringskassa och regionen) har alltid flera intressanta
frukostmöten om hur personer med svårigheter av olika slag
ska kunna komma i jobb. Dem brukar jag inte missa.
Åke Svensson: Många möten med olika viktiga företrädare
på det nationella planet. Ett fantastiskt tillfälle till att lyfta
Gotland och kunna påverka.
Eva Nypelius : Centerpartiets mötesplats på St Hansplan
under veckan, debatter där jag skall medverka samt alla härliga spontana möten som sker på gator och torg den veckan.
//Janne Larsson Mulde Varpa Klubb

En viktig fråga är att se över villkoren för de
föreningar som driver en anläggning i egen regi.
De har inte fått kompensation för kostnadshöjningar på många år, vilket gör att det blir mindre
pengar kvar till den så viktiga ungdomsverksamheten.
Inger Harlevi
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Gotlands Idrottsförbund,
SISU, Riksidrottsförbundet,
Idrottens dag 2 juli Visby Almedalen

Mats: Alla idrotter som lyckas hålla hög kvalité på sin ledare och
sitt ledarskap kommer att vara framgångsrika i sitt rekryteringsarbete så satsa på ledarutbildning. Annars är väl en bra väg att verkligen lyssna med ungdomarna själva hur de vill utveckla/förändra
varpasporten och då kanske även med de som inte redan är frälsta.
Pia: Ha så öppna, välkomnande, flexibla och tillgängliga förutsättningar och aktiviteter som möjligt. Utgå från gemenskap och
allas rätt att vara med.
Karin: Jättesvårt för mig att svara på, men jag skulle vilja uppmana till två saker. Dels att vara med så mycket som möjligt i
vårt strategiarbete (som är ett uppdrag från RF-stämman 2011)
för det handlar mycket om precis denna problematik – hur är
och blir vi attraktiva för barn och ungdomar?! Och dels att fråga
ungdomarna – de som slutat, de som är kvar och de som aldrig
börjat. Vad får dem att vara kvar, eller lämna?
Janne: Inför kommande SM i varpa så bjuder Mulde VK
in ungdomar & juniorer till en smygstart för dessa några
dagar innan SM med lekar och föreläsning med SISU, vad
skulle ni säga till ungdomarna & juniorerna inför kommande säsong?
Mats: Att det viktigast måste vara att idrotten innehåller en
hög ”kulfaktor”, idrott ska vara roligt.
Pia: Försök att alltid ha roligt i första hand, bry er om varandra

Mats Ladebäck
Ordförande GI
Foto: sr.se/gotland

Pia Zätterström
Ordförande SISU
Foto: Janne Larsson

I några korta frågor svarar 3 ordföranden på lite frågor om varpa.
Karin & Pia har kastat varpa förut och då för 5 år sedan i samband med RIM mötet i Visby, vi kastade då vid residenset. Mats
har deltagit många gånger i Stångaspelen då som pärkspelare.
Janne: Almedalsveckan och då främst Idrottens dag 2 juli är
ett välbesökt evenemang, Vad kommer du INTE att missa
under Almedalsveckan?
Mats: Jag kommer inte att missa tillfället att ha kontakt med alla
SF som är på plats för att diskutera specifika Gotlandsfrågor med
dem. Kommer naturligtvis även att gå på RF och SISU:s seminarium samt att föra samtal med ledamöter från Riksidrottsstyrelsens och SISU:s förbundsstyrelse.
Pia: Självklart Idrottens dag samt seminarier och aktiviteter som
ideell arena arrangerar.
Karin: Självklart missar jag helst inte något på Idrottens
Dag, även om det är svårt att hinna med allt. Sedan ska jag
själv medverka i ett antal seminarier om frågor som ligger
idrottsrörelsen nära – framförallt handlar de om villkoren för
vår verksamhet och våra behov, men också om hur idrottsrörelsen bidrar till samhället på olika sätt. Kvinnligt ledarskap
är temat för ett annat seminarium där jag medverkar. Sedan
försöker jag att försöka ha tid för planerade och spontana
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Karin Mattsson-Weijber
Ordförande RF
Foto: Janne Larsson

möten, och kanske också för att slinka in på något seminarium jag inte alls planerat för.
Janne: I samband med årets Almedalsvecka så är det SM i
varpa i Rävhagen 5-6 juli. Vad är dina erfarenheter av varpa?
Och kommer du att besöka evenemanget?
Mats: Mina erfarenheter av varpa är mest radio, med Ove Järlö
och hans kunniga expert kommentatorer vid sidan om. Detta
får jag nu ändra på och fysiskt besöka evenemang. Stångaspelen
har jag deltagit i mellan 5-10 gånger, men då har det varit pärk.
Pia: Har inte planerat att besöka SM. Tyvärr inga egna erfarenheter av varpa. Har vid en rundtur på Gotland en gång
fått grundlig genomgång av förutsättningar och regler. På
Bengt Wallins tid!
Karin: Personligen har jag inte så mycket mer erfarenhet än att
jag provat på för länge sedan. Tyvärr kommer jag inte att besöka
varpa-SM, det krockar med SM-veckan i Borås som jag ska åka
till på torsdag kvällen. Självklart skulle vi gärna vilja ha med även
varpa på SM-veckan.

och stötta varandra både när det går bra och kanske inte så bra
som man skulle vilja eller önska.
Karin: Kom alltid ihåg varför du började – glädjen att idrotta!
Den är lika viktig att ha med sig hela tiden, och oavsett mål och
ambitionsnivå.
Janne: Som med många andra sporter så kan varpa kastas
året runt i olika miljöer, vart skulle du vilja se en varpatävling
och i vilken tävlingsform?
Mats: Varför inte i ett ridhus, som ni brukar träna i. Då det gäller
tävlingsformen, passar jag och överlåter åt er.
Pia: Kan för lite för att uttala mig om detta.
Karin: På SM-veckan såklart, men också i parker i stadsmiljö –
gärna en tävling med både barn- och ungdom och elit, plus pröva
på-verksamhet såklart.
Janne: Ungdomar & Juniorer vill ha mera fart och musik
under tävlingar. vilken musik skulle du tycka vara optimalt
under en varpatävling.?
Mats: Det tror jag juniorerna vet bäst.
Pia: Överlåter till ungdomarna att tycka här!
Karin: Något man blir glad av! Inte för rockigt, men inte
heller för lugnt.
//Janne Larsson

”Majvarpan - 2014”
Årets första tävling gick av stapeln i soligt väder, lördagen den 3/5.
Det var 24 st kastare från 6 st klubbar och Västra Frölunda VK arrangerade tävlingen.
Kul att så många hade rest lång väg, allt från Västerås, Varberg, Vårgårda ,Landskrona till Göteborg och vår gotländska göteborgare
”Lasse Havdelin” som bor i Habo, representerar Gotlands Bara.
Det bjöds på en 12:a centimeter och 2–manna lag i två grupper
med många bra och roliga matcher. Västra Frölunda vill tacka alla
tävlande, publik och alla inblandade som hjälpte till att få en härlig
dag med ett leende på läpparna i den något kalla vinden. Vi önskar
alla välkomna till Göteborgsvarpan den 30-31 augusti, då hoppas
vi det kommer ännu mer kastare.
Stefan Olsson
Ordförande Västra Frölunda VK

Janne: Varpan har just nu svårt att fånga upp ungdomar
& juniorer, vad skulle ditt tips vara för att få tillbaka de
till kastplanen?
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Idrottens Dag i Almedalen
den 2 juli.
Under den riksbekanta Almedals veckan i Visby så arrangeras
det onsdagen den 2 juli en dag som heter Idrottens dag och
då finns givetvis varpan representerad. Varpan har varit med i
många år och det är många som har prövat att kasta varpa där.
Mellan klockan 10-16 så finns det instruktörer på plats för att
lära ut hur det går till, i år kommer det även att visas upp en
nyhet inom sporten.
Det pågår ett försök med laser pekar som skall visa den exakta banmarkeringen och då var pinnen skall vara placerad,
meningen är att det inte ska behövas några nabbar. Klockan 11.00 och 13.30 kommer denna produkt att visas och
det kommer att snackas lite kring detta. Bland är Ordförande Lars Henriksen på plats som tillsammans med Owe Järlö
kommer att diskutera detta.
Så ni är alla Välkomna till Almedalen den dagen och se laserpekaren eller bara komma dit och prata med andra varpakastare som finns i parken den dagen.

Schema Idrottens Dag,
Almedalen
Kl. 10.00–16.00
		
Kl. 11.00
		
		
Kl. 13.30
		
		
		

Prova-på aktiviteter:
Kastning i däck m.m.
Presentation av en teknisk 		
nyhet samtidigt kastar
elitkastare. lagkula
Presentation av en teknisk
nyhet samtidigt kastar
elitkastare.
Centimeterkastning

Göran Fransson, Varpakonsulent

Uppdatering SM veckan
2015 i Sundsvall.
Sedan förra numret av Nabben har det inte hänt något speciellt
för varpans del. Förbundet väntar på att fylla i den tekniska
specifikationen som arrangörerna skall ha in.
Anledningen att det inte har hänt så mycket är att när anmälningstiden gick ut den 1 maj för idrotterna att anmäla sitt
intresse så hade endast 11 idrotter anmält sig. RF förlängde då
anmälningstiden till i slutet på maj och där är vi nu.
Jag kan inte rapportera så mycket mer än detta och återkommer
i ärendet när det finns mer information att delge Er.

Beslut från årsmöteskonferensen i Stockholm
21- 23 mars 2014
1

Förslag till ersättning vid USM-tävlingarna 2014.

I likhet med förra året förslår vi att vi lämnar ett bidrag till klubbarna för att få fler deltagare till USM-tävlingarna under 2014.
Under förra året fick vi c:a 30 deltagare till USM i Fole. Förslaget blir likadant som föregående år.
Ersättning eget distr.
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.
Obs! Detta kommer att tillämpas både vid tvåmanna-SM i
Rävhagen och vid ”SM-veckan” I Motala.
Vi kommer att göra en utvärdering av detta efter säsongens slut.

2

Utskick av Nabben till fler än de licensierade
kastarna inom varpan.
För att få flera delaktiga inom varpan föreslår styrelsen att varje klubb får skicka ut Nabben till 5 mottagare utöver de som
har licens i klubben. Vill klubben skicka till ytterligare kan
man prenumerera på Nabben genom att betala 100 kr per år
och prenumeration.
Tanken är att dessa ex skall skickas direkt till mottagarna och
inte i första hand hamna hos klubbarna. Kontakta kansliet med
adressuppgifter så kommer tidningen till rätt adressat.

Göteborg 13/5 2014
Lasse Håkansson
Kassör
Svenska Varpaförbundet

Göran Fransson, Varpakonsulent
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Världs premiär
med laser utomhus.
Så var då den stora dagen här då vi skall testa laser utomhus
för första gången.
Lite grått och mulet väder behaglig temperatur och underbar
kastmark.
Laser fungerade mycket bra.. över våra förväntningar så överlag är vi nöjda med detta.
Det är så mycket lättare att se vem som är ”noll” och vem som
inte är ”noll” med denna teknik. Den röda punkten fungerar
mycket bra.
Finns även en liten film på yotube som man kan se.
https://www.youtube.com/watch?v=0QUEcvquGMY
Däremot så kan vi utveckla den ännu mera till nästa evenemang den 2 juli Idrottens dag Almedalen.

Pågående varpautredningen.
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Fas1. Delrapport i utredningen om ”Översyn av klasser, avstånd och handicap”.
1. Bakgrund
I takt med att antalet utövare och tävlande minskat inom varpan har tävlingar med fri lagssammansättning alt blandade lag
ökat. Problemet som uppstår är att det gynnar tävlande som
kommer från klasser som statistiskt når bättre resultat än från
andra klasser.
I mindre omfattning har man därför vid vissa tävlingar börjat med handicap. T ex vi Euro Varpa Tour och Gotlandsserien (2014). Det man då använder sig av är att enskilda kastare i laget får ett antal stick i handicap utifrån klassning (Elit,
A, etc..) och tävlande klass (ungdom, senior herr, senior dam,
etc). Från planen för Fas1 kan utläsas:
”Ta fram styrande eller frivilliga handicap-regler med ”stick”
som grund för tävlingar med blandade lagsammansättningar
(gällande tävlingar med blandade 2- och 3-mannalag). Utredning ska utgå ifrån det tidigare regelverket gällande för Euro
Varpa Tour och den klassning av kastare som tas fram inför
varje säsong.

Jan-Inge Ahlgren funderar på vidareutveckling av
ställningen till lasermätaren. Foto Janne Larsson

Nu har turen kommit till Juniorerna i den pågående utredningen om klassindelning och kastavstånd som Bernt
Augustsson och Henric Lawergren håller i.
Ett antal utvalda personer har fått en enkät hemskickat till sig
och det är viktigt att Ni som fått den också skickar in svaren.
Syftet med denna enkät är att ni som målgrupp ”juniorer”
ska få tycka till hur ni anser att juniorklassen bör se ut vad
gäller åldersindelning och kastavstånd. Samtidigt vill vi också veta så mycket som möjligt om vad ni har för idéer, hur
varpasporten bör utvecklas i allmänhet och då givetvis ungdoms- och juniorklassen i synnerhet, d.v.s. de klasser som ni
har erfarenhet av.

Handicap vid tävlingar med
fri lagsammansättning

Det är viktigt att ni tar tillfället i akt och svarar och därmed
deltar i att påverka varpans framtid och inte minst er egen
framtid inom varpan. Nu har ni chansen!
Har Ni ännu inte fått in svaren så gör det omgående
(det fanns ju med ett frankerat och adresserat kuvert med)
Lycka till och tack på förhand för ditt svar!
Hälsningar Bernt och Henric
genom
Göran Fransson
Varpakonsulent

Beslut vilken användning 2014:
VU- möte 23/4 (ev. 22/5)
Utvärdering av användningen 2014. Komplettera förslaget.
Beslut förslag gällande för 2015 (sedan årlig översyn av
förbundet)” Höstmötet 2014”
2. Analys och överväganden
Utredningen förordar ett enkelt handicapsystem för 2014

som helt bygger på det som har prövats i Euro Varpa Tour och
Gotlandsserien. Dock med justeringar för att klassning har
återinförts för oldboys/veteraner. Framtiden får sedan utvisa
hur det föreslagna regelverket kan vidareutvecklas och bl a
göras mer rättvisande.
3. Förslag helt fri lagsammansättning – gällande för såväl
metall som sten
Seniorer (H och D), yngre och äldre oldboys: E = 0, A = 1,
B = 2, C = 3, D = 4
Oldgirls = 3
Junior = 3
Ungdom = 4
Totalt kan ett lag ha max 8 p i handicap.
Utredningen överlåter till SVF att besluta om användningen
2014 – frivilligt eller vilka tävlingar.
I framtagande av detta förslag har även varpakonsulenten
Göran Fransson deltagit.
2014-03-23
Bernt Augustsson
Henrik Lavergren
Vid Svenska varpaförbundets styrelsemöte den 23 mars
fattades beslut att vid hcp. tävlingar är det denna mall som ska
användas. Vidare beslutade styrelsen att det inte ska kallas för
blandade lag i fortsättningen utan FriLagSammansättning
förkortat FLS

HEJ ALLA LÄSARE
Nu är äntligen varpa säsongen 2014 igång på allvar, med laserteknik och nya glada ansikten, men också återvändare.
Lite kort om mig själv.
Jag heter Hampus Gudinge och kastar för Gotlands Bara IF, fyller 18 år på våran nationaldag och bor i Vallstena och
Visby. Sitter även med i Valberedningen till Undomsrådet.
I år har jag bestämt mig för att vara mer aktiv i varpan, har hjälpt till att vara med och lära ut varpa i Fole skola, och
är mera peppande på och utanför planen.
Hoppas på en bra säsong och att det blir mycket folk på tävlingarna och träningarna.
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Frågan om handicap skall
användas i mästerskapstävlingar
Fas. Delrapport i utredningen om ”Översyn av klasser, avstånd och handicap”.
1. Bakgrund
Den övergripande frågan rörande handicap inom varpan är
om det ska införas någon form av handicap-regler i tävlande
klasser i mästerskap. Den frågan har starka styrsignaler i uppdragsbeskrivningen (direktivet) och behöver ett ställningstagande tidigt i utredningen då den frågan är väldigt avgörande
för hur utredningen kan/får gå vidare.
Exempel på handicap:
• Regelverk med plus- eller minusstick utifrån individers
klassning för att utjämna skillnader i skicklighet mellan
olika individer
• Begränsa vikten på varpan för att förbättra oddsen för
kastare med mindre varpor
• Olika avstånd, tex efter ålder i klassen för att utjämna
skillnaden i skicklighet som följer av ålder (olika regelförslag har inlämnats till förbundet som berör detta exempel)
• Någon annan form av handicap för att sämre kastare/lag
ska få större chans mot skickligare kastare/lag, tex 		
begränsande regler för lagsammansättningar
2. Analys
Enligt uppdragsbeskrivningen (direktivet) måste följande
beaktas som berör denna fråga:
(1) Förslag avseende handicap måste utformas med ett regelverk som möjliggör stor flexibilitet och enkelhet, dvs att det
lätt kan ändras och justeras administrativt och dessutom inte
blir besvärligt för berörda utövande varpakastare.
(2) Utredningen måste dessutom beakta att varpan kan behålla status som fullvärdigt idrottsförbund med bl a idrottsmässiga regelverk som möjliggör utslagsgivande tävlingar och mästerskap i linje med tradition inom svensk idrottsrörelse.
Regelförslag som lämnats in till förbundet som skulle innebära
exempel på handicap om de införs:
• Från Östergarn, Hablingbo, Fole, Garda och Eksta: Har
föreslagit olika kastavstånd för dels äldre och yngre oldboys
och dels yngre och äldre oldgirls. Äldre och yngre oldboys/
oldgirls tävlar i mästerskap i vissa grenar tillsammans.
Samtliga ”motioner” har olika syn på vilka olika avstånd
och vad som är mest rättvist (maa vilket ”åldershandicap”
som är mest rättvist så att de yngre inte skall bli skickligare
än de äldre). De olika avstånden som lämnas förslagen är
dels 9m och 11m för oldgirls i två åldersklasser samt 13m,
15m, 17m och 18m för oldboys uppdelade i två ålders18 | Nabben

klasser (med nuvarande regler tävlar de båda klasserna tillsammans i vissa grenar i mästerskap)
• Från Fole: Förslag på begränsning av vikt på varpor till 3
kg gällande för övergångsregler för yngre oldboys tills de
blir äldre oldboys (68 är) först då ska vikten släppas fri igen.
Det finns också förslag som lämnats in till förbundet som helt
är emot att det införs olika avstånd i samma tävlande klasser. Helt emot är Mulde som vill att en övergripande princip
ska gälla som säger att det alltid ska vara samma kastavstånd i
varje tävlande klass (dock vill Mulde att hela frågan om klasser
och vilka kastavstånd i varje klass ska utredas bättre). Garda är
också inne på samma linje men inte så tydlig. De pekar på att
frågan om olika kastavstånd i samma tävlande klass bör övervägas ett varv till innan man bör ta ställning till Gardas förslag
på olika kastavstånd för tävlande i samma klass.
Utredningen har också tittat på hur andra idrotter inom
Svenska Idrottsförbundet har det rörande denna fråga. De
uppgifter utredningen har fått fram är att ingen sport i Sverige
har någon form av handicap i mästerskaptävlingar. Inte ens
golfen har några handicapregler när det gäller mästerskap.
De olika sporterna löser helt enkelt frågan genom att dela in
i separata klasser (som ej tävlar tillsammans) och i varje klass
har man enhetliga regler.
3. Överväganden
Utredningen kan konstatera att om det införs handicap inom
varpan i mästerskap så kommer varpan att bli unik inom
Svensk idrott. Det kan inte idag överblickas vilka följder det
kan få på sikt vad gäller centrala idrottsbidrag och möjlighet
för varpan att behålla status som fullvärdigt idrottsförbund.
Detta talar starkt emot att handicap införs i mästerskapstävlingar inom varpan.
Det andra övervägandet gäller att införande av handicap innebär ständiga diskussioner och förslag på regeländringar vad
som är bäst och mest rättvist (mest rättvisa handicap). Det visar
inte minst den mängd motioner om olika ”rättvisande” avstånd som kommit in på senaste tiden. Det skapar inte arbetsro
för varpan. Detta talar också emot att handicap införs.
4. Förslag
Utredningen finner starka skäl för att föreslå att
”Inga former av handicapregler ska finnas inom samtliga
tävlande klasser i mästerskap”.

Skäl, se överväganden ovan. Exempel på handicap, se bakgrund ovan.
Det innebär bl a att de delar av förslagen på regeländringar
som inkommit från Östergarn, Hablingbo, Garda, Fole och
Eksta (motion nr 1) som berör någon form av handicap inte
kan genomföras. Utredningen förslag är ”stänga dörren” för
att införa klasser där tävlande i samma klass står på olika avstånd. De delar som berör förslag på olika avstånd måste då
hanteras i den fortsatta utredningen inom frågeställningen
vilka tävlande klasser det ska finnas inom varpan och vilka
enhetliga avstånd det ska finnas i varje klass.
Regelförslagen om övergångsregler blir i och med detta förslag
ej relevanta eller genomförbara (Hablingbo, Fole och Eksta
motion nr 2).
Eftersom beslut i denna fråga är en förutsättning för hur utredningen kan gå vidare behövs ett beslut i närtid. För att få

en viss förankring innan beslut föreslås därför att detta förslag
dras för SDF–ombuden och andra deltagare vid årsmötet den
22 mars 2014 för inhämtande av eventuella synpunkter. Vid
det efterföljande styrelsemötet kan så Svenska varpaförbundet
med fördel fatta beslut i denna viktiga principiella fråga.
2014-03-08
Bernt Augustsson
Henrik Lavergren
Svenska Varpaförbundet beslutade vid styrelsemötet
2014-03-23 att helt gå på utredningens förslag att - inga
former av handicapregler ska finnas inom samtliga tävlande
klasser i mästerskap - SDF-konferensen dagen innan var
också enig om detta.

Gotlands Annonsblad och Hablingbo IK

INBJUDER ALLA VARPAVÄNNER TILL
”Lassemans TOLVA” Onsdag 16 JULI kl15.00
KLASSER: Dam- herrseniorer, oldgirls, oldboys,
dam- och herrjuniorer samt ungdom upp till 15 år (UDM).
Startavgifter: 150 kronor för seniorer – 50 kronor
för ungdom.
OBS nytt ! BG 536-1340 går även bra att betala
på plats
Anmälan senast 13 juli,till Ola Nilsson tel. 0736-87
65 10 eller 48 13 56.
Förfrågningar: Ola Nilsson 0736 – 87 65 10 och
Berne Appelqvist 0736 – 26 08 74
Tävlingsdag: Onsdag 16 juli med start klockan 15
00.
Plats: Idrottsplatsen i Hablingbo.
Hablingbo IK och Gotlands Annonsblad hälsar tävlande, publik och massmedia välkomna till en gemytlig kastdag i varpans tecken

På bilden ser vi Evert Olsson Bäl VK.
Som tog en dubbel i fjol
19 cm (LassemansTOLVA)
160cm (Vandringspriset ”Varpatävling”)
Foto: Owe Järlö
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Posttidning B

Returadress:
Svenska Varpaförbundet
Idrottens Hus
114 73 Stockholm

Missa inte!

JUBILEUMSVARPA

I HABLINGBO I AUGUSTI

foto: Berne Appelqvist

HABLINGBOVARPAN återuppstår som jubileumstävling
2014, då klubben vill uppmärksamma att det är 30 år sedan
Varpa-SM i Hablingbo avgjordes.
Ett av de största SM både publikt och antal deltagare som ägt
rum inom varpasporten. På olika sätt kommer vi minnas detta
SM under Hablingbo-varpan och Lassemans-tolva.
Boka redan nu in lördag 23 augusti. En heldag med varpaminnen, varpakastning och trevlig samvaro.
Efter tävlingen öppnar restaurang magazin1 i Hablingbo sina
dörrar för varpa-pub och fortsatt gemenskap i goda (varpa)
vänners lag.
Tävlingen är öppen för alla, där man har möjlighet att blanda
sitt lag fritt oavsett klubbtillhörighet och kastlängd. Tävlingen
kommer vara licensfri (även olicensierade kastare är välkomna)
och lagning av varpor tillåten. Klassiska varparegler för 3-manna
lag kommer tillämpas.
Hablingbo IK

foto: Restaurang Magazin1

Bilder från Varpa-SM 1984 i Hablingbo
Nabben kan använda bilderna som de vill men gärna anknyta
till vår jubilumstävling.
För bilderna från Varpa-SM 1984 ska fotograferna Kalle
Melander och Tommy Söderlund stå gemensamt.

