
Varpa, sporten utan begränsning.

Årsberättelse 2022



Styrelsen för Svenska Varpaförbundet får 
härmed avge berättelse över verksamheten 

under arbetsåret 2022.
Förbundets 77:e arbetsår.

Kansli:
Adress: Idrottens Hus, Box 1030, 621 21 Visby

Besöksadress: Färjeleden 5 J, 621 58 Visby
Varpakonsulent: Jan Larsson

Telefon: 08-6996518
Mail: varpa@varpa.rf.se

Bankgiro: 5861-1963
Organisationsnummer: 802003-6748

SF-nummer: 41
Bildad: 1945-01-01

Hemsida: www.varpa.se
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Dagordning.
Svenska Varpaförbundets ordinarie förbundsmöte, lördagen den 25 mars 2023, klockan 11.00 

1. Förbundsmötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd enligt den upprättade röstlängden och upprop av ombud.
3. Fastställande av föredragningslista för mötet.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Val av mötesordförande.
6. Val av protokollsekreterare för mötet.
7. Val av 2 protokolljusterare för mötet att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt erforderligt 
antal rösträknare.
8. Behandling av verksamhets - och förvaltningsberättelser:
 a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
 b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
 c) Revisorernas berättelse för samma tid.
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
10. Behandling av:
 a) Styrelsens förslag.
 b) Motioner som givits i den ordning som sägs i 2 kap. 2 §.
11. Behandling av:
 a) Förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.
 b) Frågor gällande fastställande av styrelsens arvoden för kommande verksamhetsår.
 c) Frågor gällande fastställande av föreningarnas medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
12. Antagande av officiellt kungörelseorgan för förbundet.
13. Val av:
 a) Förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år, i tur att avgå Lars Henriksen  
 Göteborg.
 b) Tre övriga styrelseledamöter för en tid av två år, i tur att avgå Lina Falk Bua, Barbro Wettersten Vis-
by, Ylva Mellin Uppsala
 c) En styrelsesuppleant på en tid av 2 år, i tur att avgå Tomas Holmqvist Klintehamn
 
14. Val av:
 a) Två revisorer, varav en auktoriserad, för en tid av ett år, i tur att avgå Emma Järlö Visby, auktoriserad  
 samt lekmannarevisor Bernt Augustsson Visby.
 b) En ersättare för auktioriserad revisor, i tur att avgår Barbro Hallgren Visby.
 c) En ersättare lekmannarevisor för en tid av ett år, i tur att avgå Johan Lindberg Stockholm.
 d) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en utses till sammankallande, i tur att avgå 
Göran Fransson Romakloster sammankallande, Sara Broberg Karlsson Södertälje, Bernt Augustsson Visby
15. Beslut om val av ombud och erforderlig ersättare till Riksidrottsmöte 26-28 maj  Uppsala.
16. Förbundsmötets avslutning.
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 Beslutsprotokoll - valberedningen 2023 - SVF 

Valberedningens förslag till Svenska varpaförbundet styrelse 2023 i samband med förbundsmötet. 

 

Ordförande  Lars Henriksen För en tid av 1 år, omval  

Ledamöter  Lina Falk  För en tid av 2 år, omval 

  Ylva Melin   För en tid av 2 år, omval 

  Margareta Sasse För en tid av 2 år, nyval 

  Lars Håkansson 1 år kvar 

  Dan Törnlind  1 år kvar 

  Mikael Nilsson  1 år kvar 

Suppleanter  Elin Sjöman  För en tid av 2 år, nyval 

  Henrik Lavergren 1 år kvar 

Revisorer 

Auktoriserad  Emma Järlö  För en tid av 1 år, omval 

Lekmanna   Bernt Augustsson För en tid av 1 år, omval 

Revisorssuppleanter  

Auktoriserad  Barbro Hallgren För en tid av 1 år, omval  

Lekmanna  Johan Lindberg För en tid av 1 år, omval 

Valberedningen 

Sammankallande Göran Fransson  

  Sara Broberg Karlsson  

  Bernt Augustsson 

Valberedningen har frågat samtliga föreningar om förslag på namn som valberedningen skulle kunna 
kontakta och fråga om de skulle kunna tänka slig att ställa upp. Ingen förening har inkommit med 
förslag, dels har vi skickat förfrågan till kontaktpersonen i föreningen, dels ställt frågan i 
förbundstidningen Nabben nr.4 2022, inte heller den vägen kom det in förslag på kandidater.     

Med anledningen av skrivningen ovan så finns det inga flera namn som valberedningen skall redovisa 
utan ovan namn som valberedningen avser föreslå skall ses som valberedningens beslut. 

 

För valberedningen 

Göran Fransson, sammankallande 

Sara Broberg Karlsson 

Bernt Augustsson    
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Förbundsmötet 2022
Förbundsordförande Lars Henriksen inledde förbundsmötet. Ordförande pratade om att det är viktigt att alla 
aktiva som  ledare måste med energi och kraftsamlingar flytta fram varpans positioner inom rekryteringsarbetet 
ytterligare, det gäller alla åldrar och inte minst på ungdomssidan. Som jag brukar säga måste vi se möjligheter i 
stället för svårigheter.

Mats Ladebäck ordförande RF-SISU Gotland var inbjuden som mötesordförande att leda det fysiska och digitala 
mötet. 

Förbundsmötet avlöpte smidigt från punkt till punkt.

Styrelsen ser nu ut på följande sätt:
Förbundsordförande Lars Henriksen 
Vice ordförande Ylva Mellin (ledamot)
Sekreterare Lina Falk (ledamot)
Mikael Nilsson (ledamot
Vice sekreterare Barbro Wettersten (ledamot)
Kassör Lars Håkansson (ledamot)
Dan Törnlind (ledamot)
Tomas Holmqvist (suppleant)
Henrik Lavergren (suppleant)

Till valberedningen valdes Göran Fransson Romakloster som sammankallande och Sara Broberg Karlsson Sö-
dertälje, Bernt Augustsson Visby 

Vi avtackade Sofie Nilsson för hennes arbete i Svenska Varpaförbundet och även mötesordförande Mats Lade-
bäck som har skött förhandlingarna bra.



Förbundet
Svenska Varpaförbundets tidning ”Nabben” som trycks på Exackta Creative, Hässleholm, har under året 2022 
utkommit i 4 nummer. ( 1 per kvartal) Manusinlämning sker till Svenska Varpaförbundets kansli varifrån allt 
material sänds elektroniskt till förlaget.

- Under året har förbundet representerats enligt nedanstående:

- Vid de öppna Svenska Mästerskapen, JSM samt vid USM, FM i Varpa och hästsko har representerats av Lars 
Henriksen, Lars Håkansson, Jan Larsson, Dan Törnlind.  Garda IK, Klintehamns IK, Ingmårs HVK, Mora HVK  
som medarrangör.
SM har arrangerats i Garda med Garda IK och Svenska Varpaförbundet (lag)
SM har arrangerats i Klintehamn med Klintehamns IK och Svenska Varpaförbundet (2-manna och par )
SM har arrangerats o Klintehamn med Svenska Varpaförbundet (individuellt och CM)
SM har arrangerats i Sunne med Svenska Varpaförbundet och Svenska Hästskoförbundet (2-skor och CM)
SM har arrangerats i Vinäs med Mora HSK (Lag-cm)
 
- Vid RF dialoger av Lars Henriksen, Lars Håkansson, Jan Larsson.

- Har genomfört fysisk träff med konferens i Visby. Samt via Teams.  
- Vid Riksidrottsforum har Lars Henriksen och Ylva Mellin deltagit.
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Svenska Varpaförbundet 2022
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande     Lars Henriksen   Göteborg
Vice ordförande    Ylva Mellin    Uppsala
Kassör      Lars Håkansson   Göteborg
Sekreterare     Lina Falk    Bua
Vice sekreterare    Barbro Wettersten   Visby
Ledamöter     Dan Törnlind    Lima
      Mikael Nilsson   Visby
     
Suppleanter     Henrik Lavergren   Nacka    
      Tomas Holmqvist   Klintehamn

Auktioriserad Revisorer   Emma Järlö (auktoriserad)  Romakloster
Auktioriserad Ersättare   Barbro Hallgren   Visby
Lekmannarevisor    Bernt Augustsson    Visby
Lekmannaersättare    Johan Lindberg   Stockholm

Valberedning     Göran Fransson (smk)  Romakloster
      Sara Broberg Karlsson   Nykvarn
      Bernt Augustsson   Visby
Verkställande utskottet (VU)
Ordförande     Lars Henriksen   Göteborg
Vice Ordförande    Ylva Mellin    Uppsala
Kassör      Lars Håkansson   Göteborg
Sekreterare     Lina Falk    Bua
Adjungerade tjänsteman   Jan Larsson    Visby
Adjungerande Gotländska idrotterna  Mikael Nilsson   Visby
Adjungerande Hästsko   Dan Törnlind    Lima

Metallvarpa Stenvarpa Gummivarpa  Bernt Augustsson   Visby
 
Gotländska Idrotterna    Mikael Nilsson    Visby

Hästskovarpa     Dan Törnlind (smk)   Lima
      Mats-Olov Mattsson   Mora    
      Claes-Göran Standar   Arvika
     
Projektstöd IF Barn-ungdomsidrott  Mikael Nilsson (smk)   Visby
      Lars Håkansson   Göteborg
      Jan Larsson    Visby
      
Sekreta utskottet    Jan Larsson (smk)   Visby
      Lars Henriksen   Göteborg

      
Ungdomsgruppen    Tomas Holmqvist(smk)  Klintehamn
      Barbro Wettersten   Visby

Domaransvarig    Henrik Lavergren    Nacka    
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Sponsring     Jan Larsson (smk)   Visby
      Lars Henriksen   Göteborg

Digitalisering     Per-Ola Nilsson (smk)   Visby
      Mikael Nilsson   Visby
      Jan Larsson    Visby

Redaktionskommitté    Jan Larsson     Visby
      

Strategifrågor     Styrelsen

Antidoping     Jan Larsson    Visby

Jämställdhet/utbildning   Ylva Mellin    Uppsala

Pressansvarig     Lars Henriksen   Göteborg
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Antidoping
Svenska Varpaförbundet har under året tagit del av information från Antidopingen.
Vid SM tävlingar har det tagits utandningstester för alkohol och de har varit negativa. 
Detta sker slumpmässigt och det är domarna för respektive tävling som både lottar fram vilka som skall 
testas och genomför testerna.
Vill passa på att påminna alla ledare och enskilda kastare att det är deras ansvar att ha koll på vad man 
får ta för mediciner och vilka man måste söka dispens för.
Ny lista från den 1 januari 2023  finns på antidoping.se       
Se på hemsidan www.antidoping.se vad som gäller.
/Jan Larsson

Sekreta utskottet
Sekreta utskottet har uppvaktat  Ylva Mellin 50 år och Mikael Nilsson 60 år.

Rapport från Digitaliseringsprojektet   
Nu lanseras den nya hemsidan! Kolla på www.varpa.se. Denna sida är på inget sätt klar, utan kommer att för-
ändras efter det att medlemmar och övriga användare inkommit med synpunkter. Dock ska de viktigaste funk-
tionerna och informationen vara på plats. Det kommer finnas möjlighet för de föreningar som vill starta egen 
hemsida att förbundet kan vara behjälplig med information om hur man kan gå till väga. 
Anmälningssidan tävlingar
Arbetet med anmälningssidan lyftes på höstkonferensen, och där framkom efter tidigare diskussion i den utö-
kade gruppen (med Bernt Augustsson och Henrik Lavergren) att detta inte är möjligt att genomföra just nu på 
grund av en för liten nytta i jämförelse med kostnaden. Dock finns möjligheten ännu kvar att man i framtiden 
lyfter denna fråga igen, om nyttan ökar och om kostnaden skulle minska. 
LOK-stöd och IdrottOnline
Under det kommande året gäller det att fokusera på att föreningarna använder sig av IdrottOnline, i synnerhet 
när det gäller LOK-stödsrapporteringen. Dock finns det ännu inget upplägg för detta arbete hur det ska gå till. 
Per-Ola Nilsson, Mikael Nilsson och Janne Larsson för Digitaliseringsprojektet

Återstartstöd under 2022 
Förbundet har erhållit 250.000 kr för 2021 och 350.000 kr för 2022 
Under året har vi använt 238.420 kr av del 2 och fördelat om 30.500 kr till del 1. 
Det betyder alltså att alla medel av återstartstöd del 1 är förbrukat, och att det återstår 111.760  kr att 
fördela av återstartmedel del 2. Dessa medel kan vi använda till mars 2023. 
Under hösten 2022 har vi fått återstartstöd del 3 på 370000 kr. Dessa medel kan användas under 2023 
respektive 2024.

Utbetalningar har under året skett till Hästskovarpaförbundet för instruktionsfilm, Gotlands Varpaför-
bund Stenvarpatour och varpor för instruktion, VK Björken medel för Gävlebocken och hemvändar-
dag.
FGI har erhållit 81.300 kr för utbildningsmateriel i skolor,  klubbar och idrottsplatser, samt medel för att 
konstruera en ny hemsida och utbildning i Indesign.
I övrigt har 10 klubbar erhållit 120.540 kr  varav 33.600 har gått till ungdomskastarnas deltagande i 
USM under 2022. I förbundstidningen Nabben har man kunnat se vad föreningarna har gjort för åters-
tartstöds pengarna.
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Verksamhetsberättelse Svenskahästskovarpaförbundet 2022

Årsmötet hölls digitalt den 15/2-2022 och styrelsen som blev vald har bestått av ordförande Dan Törn-
lind, vice ordf. Kåre Färnlöf, sekreterare Ingemar Larsson, vice sekreterare Torbjörn Larsson, kassör 
Kjell-Arne Ehrefjord samt ledamöterna Hans-Ove Carlsson och Henrik Persson, suppleanter har varit 
Mats-Olov Matsson och Lars Sundqvist.
SHVF har under året arrangerat Svenska serien och Distanscupen samt tillsammans med Mora HVK 
SM i par poäng och lag cm och individuella SM i Sunne tillsammans med Ingmårs  HVK.
Informations- och instruktionsfilmen ”Hur man kastar hästsko” som blev inspelad i Mora i början på 
juli är framtagen av arbetsgruppen inom SHVF.

Sammanfattning av hästskovarpasäsongen 2022
Hästskokastarna har gjort som björnen och gått in i vintervila. Om man blickar tillbaka på säsongen 
som varit finner man flera glädjeämnen. Distanscupen blir mer och mer populär för varje år och denna 
säsong deltog 91 stycken kastare, varav 20 stycken damer vilket är en ökning med 150 % på damsidan 
från 2021. Kan vi hoppas på 100 startande 2023?               
Den geografiska kartan har utvidgats genom nya klubbar i göteborgstrakten och på Gotland. Distanscu-
pens resultat räknas inte in i rekordtabellerna men om så varit fallet hade Peter Mattssons fina 30 cm i 
sista deltävlingen fört in honom på andra plats i alla tiders rekord för gräs cm, han får trösta sig med att 
hans resultat på 169 cm i Tomthults terrängtävling lägger honom på tredje plats i terränglistan.
SM helgerna i Mora och Sunne genomfördes arrangörsmässigt på en mycket bra nivå med många nöjda 
deltagare och fina prisbord.
Svenska serien har, efter pandemin, haft svårt att locka samma deltagarantal som innan pandemin. 
SHVF har därför beslutat att pausa svenska serien på obestämd tid. Som alternativ kommer alliansklub-
barna i Värmland och Dalarna att arrangera västsvenska serien. Tävlingen är öppen för alla som inne-
har licens inom Svenska Varpaförbundet.
Dan Törnlind ordförande Svenska hästskovarpaförbundet

Gotländska Idrotterna.
Gutnisk idrott 
Äntligen fick vi börja tävla igen, som vi längtat. Men att gå från att inte få tävla till att försöka återgå till det vi 
hade innan är inte så lätt som det låter. Vid våra månadstävlingar i pärk med Majpärken 14 maj, Junipärk 11 juni 
hade vi nedgång Augustipärken 6 augusti fick ställas in. Pärklägret med Östergarn IF 20-22 maj hade bra delta-
gande men Ungdomslaiken 28 maj fick ställas in. 
Stångaspelen blev som vanligt igen under 5 dagar. Nyhet med Parasport med nya deltagare. Tävlingen minskade 
särskilt inom pärk där 146 lag kom till start vilket ändå är bra. Gutnisk femkamp, stångstörtning och arenaidrot-
terna hade ingen nedgång och hela programmet kunde genomföras. I varpan var även där deltagandet som 
vanligt och särskilt kastmarken fick beröm. 
Mästarmöte i stångstörtning hölls på Lövsta i samarbete med Skördefestivalen. 
Vi har jobbat i skolan vecka 20 vid Solbergaskolan pärk på 30 gymnastiklektioner lite ruggigt väder. Den 30 sep-
tember deltog vi i Västerhejde skola med pärk för eleverna. 
Omstarten har visat sig gå mycket trögare än vi hoppats. Det ekonomiska hindrar oss från att bara gasa på vi har 
ändå klarat av denna pandemin utan några större negativa konsekvenser men det kommer ta åtminstone tre år 
innan vi är tillbaka på den nivån vi vill vara. 
Vårt arbete med att återfå deltagare och att bilda lag och nya föreningar är efter pandemin mycket svårare än vi 
tänkt oss. Vi behöver ner och göra ett djupare jobb i skolor och med föreningar få igång rekrytering. Skolor för-
svinner personer flyttar och barnen blir äldre, faktorer vi behöver förhålla oss till. Jobbet inleds i höst men först 
måste vi ha hela projektet finansierat. 
Ändå att få ”ses igen” och få tävla var härligt. 
Mikael Nilsson 
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Tävlingsverksamheten för Metall-, Sten- och Gummivarpa

Ansvarig för tävlingsverksamheten för metall-, sten- och gummivarpa har under året varit Bernt Au-
gustsson, som vid behov haft möjlighet att adjungera lämpliga personer för arbetet. 
Vidare erhåller gruppen administrativt stöd av Jan Larsson för sådant som ligger inom kansliets ansvar-
sområde. 
Huvuduppgiften för tävlingsgruppen innebär utredning och beredning av ärenden till SVF gällande 
tävlingsfrågor och regelverk. Detta innefattar dock inte ansvar för tävlingsarrangemang såsom SM och 
andra tävlingar som SVF tar ansvar för.
Tävlingsgruppen fick ett extra uppdrag vid styrelsemötet 2 juni att tillsammans med VU och Henrik La-
vergren skyndsamt se över möjligheterna att arrangera SM i Metallvarpa på Gotland efter att styrelsen 
ställt in motsvarande tävling i Sunne. Uppdraget löstes snabbt med förslag på arrangeman som styrelsen 
redan kunde besluta om den 8 juni. 
Tävlingsgruppen fick vid höstmötet 2021 i uppdrag att under 2022 fortsätta att utreda en eventuell över-
syn av reglerna för tillverkning av stenvarpor.
Tävlingsgruppen har i en särskild rapport beskrivit att det finns många skiftande åsikter om hur da-
gens regler efterlevs (mycket misstro) och hur tillverkning av stenvarpor i stället bör regleras. Eftersom 
åsikter är så skiftande finns ingen entydlig lösning som kan bygga på enbart utredning utan behöver 
någon form av försök (testa och utvärdera synpunkter för att få större acceptans för någon riktning). 
Utredningens förslag är därför att förmå någon arrangör av stenvarpatävling att under 2023 arrangera 
en tävling som inte tillåter några tag alls. Störst genomslag skulle det vara om den tävlingen kan vara 
Stångaspelen. Styrelsen beslöt enligt förslaget.
I januari 2022 fick styrelsen en skrivelse från en tillsatt Utvecklingsgrupp som gällde förslag att tillåta 
lagsammansättning över klubbgränser. Styrelsen överlämnade sedan förslaget vid möte den 2 juni på 
remiss till tävlingsgruppen för mer utrett beslutsunderlag till höstmötet 2022. 
Förslaget har huvudsakligen till syfte att ge möjlighet för kastare i klubbar som inte får ihop lag att kun-
na ställa upp på tävling genom att kasta med kastare från andra klubbar.
Tävlingsgruppens har i särskild rapport gjort bedömningen att förslaget som fullt genomförd princip 
kommer att äventyra intresset för att arbeta för klubbverksamhet vilket är idrottsrörelsen grundbult för 
verksamhet och bidragssystem. Vidare görs bedömningen att ett införande endast har vissa fördelar för 
mycket små klubbar på fastlandet som idag har svårt att delta md lag på SM.
I rapporten var därför med ett diskussionsunderlag till styrelen om de såg fördelar med att utreda vidare 
om det går att hitta ett fungerande regelverk som tillåter fastlandsklubbar med få kastare att kunna 
ansöka om tillstånd hos SVF att få låna in kastare eller om det sker med tillfällig övergång så att man 
kan delta med 3-mannalag vid SM. I sammanhanget bör också övervägas om det finns fördelar med att 
fritt tillåta övergångar under löpande år till fastlandsklubbar. Styrelsen beslöt vid höstmötet att avslå alla 
förslag att tillåta lagsammansättning över klubbgränser med motivering att det äventyrar klubbverk-
samhet. 
Vidare lämnade tävlingsgruppen in ett par egna förslag till styrelsen gällande ändrade tävlingsregler, 
vilket också antogs av styrelsen. 
Förslag på tävlingsprogram 2023 har sammanställts av Jan Larsson.
// Bernt Augustsson 
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Domaransvarig.
Årets SM tävlingar har genomförts med huvuddomare på plats på samtliga discipliner. Alkotes-
ter har tagits vid ett flertal tillfällen utan anmärkning. Kontroll av tidsgräns har gjorts löpande 
under tävlingsdagarna. Vill tacka alla som ställt upp som finaldomare under året. Det minskade 
antalet deltagare gör att det blir allt svårare att få tag på finaldomare under tävlingsdagen vilket 
vi måste ha i beaktande framöver. Vi kommer att ha extra kontroll på rasterna mellan omgång-
arna för att hålla ner tiden för varje tävlingsdisciplin. Vill också passa på att ge en eloge till alla 
ungdomar för deras trevliga och skolade uppträdande på varpaplan, när man träffar på ungdo-
marna ger det ett gott hopp om framtiden. Hoppas de blir fler framöver.

Utbildning
Översyn fortsätter av förbundet utbildningar där alla sporter som ligger under Svenska Var-
paförbundet ingår. Förbundet har genom åren tagit fram mycket och bra utbildningsmaterial 
som tittat på att göra både digitalt och möjlighet att även lätt att uppdatera materialet. 
Både den gotländska sporten och Hästsko har tagit fram egna instruktionsfilmer som kan an-
vändas både i instruktionssyfte men även presentera sorten mer och också en del av en digital 
satsning.
18-20 november 2022 representerade vår förbundsordförande Lars Henriksen och Ylva Mellin 
Riksidrottsforum. Även vår kanslist Jan Larsson och Lars Henriksen har deltagit på ett antal oli-
ka träffar både fysiskt och digitalt med  olika typer av möten med RF.

Jämställdhet
Vi arbetar efter RF/SISU:s riktlinjer om jämställdhet och har en jämställd styrelse. Någon särskild sats-
ning har inte gjorts med jämnställdhetstanken finns alltid med i vårt arbete.

Ungdomsgruppen
Året 2022 blev inte riktigt som det var tänkt i tävlingsväg. Med sent återbud för stora SM, samt en ”nöd-
lösning” på följande tävlingar kom ungdomarna i kläm. Men trots detta har vi upplevt året som positivt 
med nya stjärnor som börjar lysa! Antalet ungdomar har varit ok när tävlingarna hållits och det finns 
ett mörkertal av utövare som inte kommit ut på tävlingar än. SM i Klintehamn (tvåmanna) får ses som 
årets höjdpunkt. Vi hade tänkt att anordna ett läger i Lärbro men tidsbrist kom emellan då vi inte skul-
le ge våra ungdomar på fastlandet en chans att vara med! I övrigt har vi bollat med olika klubbar om 
framdriften för ungdomar men det arbetet blir för omfattande enbart för denna grupp, där kommer vi 
behöva hjälp från förbundet. 
Tomas Holmqvist & Barbro Wettersten

Sponsring
Projektgruppen sponsring har under året varit Jan Larsson som sammankallande och Lars Henriksen.  
Under året har vi samarbetat med Sportlotteriet  50412 och även Tillsammans för fler i rörelse (Svenska 
Spel)  60000
och Städa Sverige.
Vi fortsätter under året med våra möten och nya uppslag.
/Jan Larsson, Lars Henriksen
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Projektstöd IF Barn-ungdomsidrott (idrottslyftet) 2022

Projektstöd IF Barn-ungdomsidrott (idrottslyftet) 2022 
Projektstöd för Idrottsföreningar har under 2022 bedrivits av förbundsstyrelsen med Mikael Nilsson 
som ansvarig. I Arbetet finns även förbundsvarpakonsulent Jan Larsson och förbundskassör Lars Hå-
kansson. 
Förbundets utvecklingsplan för projektstöd till Barn och ungdomsidrotten har legat till grund för arbe-
tet tillsammans med den verksamhetsplan som förbundsstyrelsen tidigare arbetat fram.
Det handlar om att ”Få fler att stanna kvar i den organiserade idrotten”, ”Utbildade ledare i föreningar-
na” och ”Idrottssvaga områden”. Vi har några fokusområden med inriktningen som ”Rekrytera fler barn 
och ungdomar till idrotten” arbeta efter ”Idrotten vill”. Det är även med om intergration, Fler tjejer och 
parasport.
Riksidrottsförbundets idrottslyftsmedel till varpaidrotten finns fördelade på förbundsstöd och fören-
ingsstöd.
 
Då riksidrottsförbundet ändrat villkoren har det medfört svårighet att uppfylla de nya villkoren främst 
med 50 föreningar och vi skulle behöva ha ett fruset stöd under tre år för att återhämta oss då stora 
delar legat helt nere. 
Utöver förbundets medel kan föreningar ansöka hos sina respektive distriktsförbund om ytterligare 
projektmedel återstartstöd. 
För årets uppföljning blir sammanställningen i samband med årsskiftet.  Inför 2021 räknar vi med att 
RF kommer godkänna vårt klubbantal till 50 stycken så att projektmedlen blir administrerade från vårt 
förbund.
 
Hela förbundets verksamhet kom igång och all övrig tävlingsverksamhet. Varpan har ju till skillnad från 
andra sporter pärk och arena kunnat genomföra delar av tävlingsverksamhet trots Corona. 
Ett nytt arbetet startar med att få rekrytera, bilda lag, skapa förutsättningar för föreningar för att upp-
fylla förbundets krav för att vara fullvärdiga vilket stödet kräver. Vår arbete med digitalisering och ny 
hemsida ser vi fram emot som stöd att rekrytera och bilda nytt. Vi behöver jobba med att få medlem-
mar och klubbar mer hemma i att arbeta digitalt. 
/Mikael Nilsson, Lars Håkansson 

Parasport 
Inom Parasport rör det på sig. Första tävlingen var på årets Stångaspel där Parasport blandades med tu-
rister som lämpade sig mycket bra. Formatet av en Gutavåg lämpar sig utmärkt. Inom området behöver 
fler föreningar intressera sig. Material finns och handledare går att få del av. 

/Mikael Nilsson 
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SLUTORD.

När vi summerar verksamhetsåret 2022 inom Svenska Varpaförbundets verksamheter kan vi konstatera 
att inom Metallvarpa-Stenvarpa och Hästskovarpa samt Gotländska Idrotterna såsom pärk kopplat till 
våra föreningars verksamheter inte har återhämtat sig efter de tunga åren då pandemin härjade.

Det har märkts tydligt under året och det gäller framförallt på ledarsidan och ungdomsverksamheten 
samt att även aktiva har minskat på våra tävlingar trots uppskattat ekonomisk hjälp i form av åter-
starts-stöd från RF. Tävlingsverksamheten och aktivt arbete i föreningarna har inte återhämtat sig i 
önskad utsträckning.

Förbundsmötet genomfördes både fysiskt och digitalt, lördagen den 19 mars 2022 i Visby med Mats 
Ladebäck från RF/SISU Gotland som ordförande. Mats lotsade oss igenom förhandlingarna på ett upp-
skattat och föredömligt sätt. Stort tack Mats! Sammanfattnings fanns 13 röster representerande 13 olika 
föreningar.

Vi kan i alla fall glädjas åt att vi efter många och långa möten med bra och intressanta diskussioner till 
sist lyckades genomföra våra SM-tävlingar i metall-varpa under tävlingssäsongen. Stort tack till Garda 
IK och Klintehamns IK och alla ledare och aktiva för väl genomförda arrangemang i positiv idrottslig 
samvaro. Och stort tack till Svenska Varpaförbundets arbetsgrupp som också i egen regi genomförde 
positiva och lyckade SM-tävlingar i Klintehamn. Stort tack till våra duktiga och trevliga ungdomar som 
förgyller och sprider glädje med sin närvaro under arrangemangen.

Hästskovarpa-SM genomfördes i Sunne och i Mora. I samband med SM i Mora spelades en film in hur 
man kastar hästsko. Filmen finns tillgänglig på vår hemsida. Stort tack till Ingmårs HVK och Mora HK 
för fina och uppskattade arrangemang.

Stort tack till våra hästskokastare med Henrik Persson Ingmårs HVK i spetsen som under åtta veckor 
jobbat och sammanställt resultat från den mycket populära distans-cupen, nytt deltagarrekord under 
året med 91 deltagare.

Vi tackar Gotlands Varpaförbund för arrangemanget centimeterkastning under fyra veckor. (Tidigare 
Corona Centimetern och Allsvenska Centimeterserien).

Vi tackar också Gotländska Idrotter för genomförande av ”Gutarnas Olympiad” Stångaspelen som ge-
nomfördes i år. Samtidigt tackar vi arbetsgruppen för det nya projektet Gotlands Stenvarpa Tour 2022.

Svenska Varpaförbundet räknas i dag som ett mindre förbnd i RF. SVF måste ha minst 50 föreningar 
och minst 15 föreningar som redovisar LOK-stöd med + 10 sammankomster per idrottsförening (IF). 
Detta arbete har under verksamhetsåret haft högsta prioritet, och det gäller även fortsättningsvis. Målet 
är att uppnå ekonomisk trygghet såsom fullvärdig medlem I Riksidrottsförbundet (RF).

SVF har under verksamhetsåret haft en bra verksamhet som vilar på en relativt god ekonomisk grund, 
mycket tack vare återstarts-stöd till våra föreningar från RF. Ett uppskattat och bra samarbete med RF 
och Svenska Spel ”Tillsammans för fler i rörelse” med fokus på barn, ungdomar och vuxna och äldre i 
rörelse. Samt Städa Sverige och Sportlotteriet som stödjer varpaidrotten.
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Vår tidning ”Nabben” fortsätter att komma till oss med fyra nummer per år! Uppskattad av många 
varpakastare! Här uppmanar vi fler att göra sin röst hörd! Vi tar gärna emot artiklar, föreningsmedde-
lande,  annonser m.m.

Våra föreningar är grunden till bra och utvecklande verksamhet i vårt förbund. Därför bör alla våra 
föreningar verka för att rekrytera fler medlemmar oavsett ålder till vår fantastiska fina idrott.

Svenska Varpaförbundet framför efter ett lyckat och givande verksamhetsår ett stort TACK för upp-
skattat samarbete till: Sveriges Riksidrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna. Svenska Spel. Städa Sveri-
ge. IdrottsAlliansen. Sportlotteriet. Samt press, radio och television, Tidningarnas Telegrambyrå och 
framförallt Radio Gotland med Owe Järlö med sitt stora intresse för varpaidrotten samt våra Gotländ-
ska Tidningar.

Avslutningsvis tackar Svenska Varpaförbundet alla sina medlemmar, varpaföreningar och förbund 
samt våra samarbetspartners och sponsorer för ett bra, uppskattat och utvecklande samarbete under 
2022.

Vi lämnar verksamhetsåret 2022 bakom oss och fokuserar på nya utmaningar med tillförsikt och för-
hoppningsvis ett givande och positivt 2023.

//Svenska Varpaförbundet.

På förbundsstyrelsens vägnar Lars Henriksen/Förbundsordförande.
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