Mulde VK
Verksamhetsberättelse
2019

Föreningen bildad 14 juli 2008.

Dagordning vid Mulde VK:s årsmöte
Söndag 15 mars 2020 RF SISU Gotland Kopparsvik.
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av två justeringsmän
7. Verksamhetsberättelse 2019
8. Tävlingsprogram Mulde VK 2020
9. Resultaträkningen 2019
10. Revisorns berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser
12. Beslut om firmatecknare, ordförande & kassör
13. Fastställande av medlemsavgift för året 2021
Förslag
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget 2020
15. Val av:
a. Ordförande för en tid av 1 år (ledamot) avgående Jan-Inge Ahlgren, (val ber förslag omval)
b. Ledamot för en tid av 2 år, (avgående Jan Larsson) (val ber förslag omval)
d. Revisor för en tid av 1 år (avgående Bertil Westberg) (val ber förslag )
e. Valberedning 2 st för en tid av 1st 2 år. Nuvarande Linda Ahlgren (1 år kvar), och
Magnus Sundqvist. (omval 2 år)

16. Mötets avslutande. Kaffe & prisutdelning.
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Styrelsen för Mulde VK får härmed avgiva berättelse över verksamheten 2019-01-01 – 2019-12-31
Styrelsens sammansättning.
Ordförande		
Jan-Inge Ahlgren
Kassör			
Gotlands Idrottsförbund/Bo Johansson
Sekreterare		
Janne Larsson
Ledamot		
Samuel Jakobsson
Materialansvarig
Jan-Inge Ahlgren, Janne Larsson, Samuel Jakobsson
Servering Mulde
Annie Buskas, Gilla Hafdell
Antidopingansvarig Janne Larsson
Arrangörsansvarig
Jan-Inge Ahlgren, Janne Larsson
Webansvarig (IdrottOnline) Janne Larsson
Webansvarig (Laget) Janne Larsson, Jan-Inge Ahlgren Nedlagd sommaren 2019
Hemsida		 www.muldevk.se
Revisor		
Bertil Westberg
Valberedning		
Magnus Sundqvist, Linda Ahlgren.
Träningsplaner
Rävhagen (april-september)
			
Mulde Ridhus (november – februari)
Klubbfärger		
Orange/Svart
Bankgiro Mulde VK		
Länsförsäkringar 334-5949
Berith Hoas Minnesfond
Länsförsäkringar 9023 4791537
Inge Olssons Minnesfond
Länsförsäkringar 9025 1369805
Organisations nummer
802442-8628
Sammankomster
Styrelsen har under året haft 4 styrelsemöten, 3 SM-möten,
Mulde VK har haft 1 medlemsmöte och även SISU Gotland har varit med.
Mulde VK har haft flertal möten med sponsorer.
Anslutning
Mulde Varpa Klubb är anslutna till:
Riksidrottsförbundet
Svenska Varpaförbundet
SISU Idrottsutbildarna
Gotlands Varpaförbund
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Medlemmar
Antalet medlemmar 2019-12-31 uppgår till 50 st. Det blir någon ny medlem varje år, och det är positivt.
Uppvaktning
Mulde VK har uppvaktat Boa Johansson 60 år
Mulde VK har uppvaktat Alf Nilsson 70 år.
Mulde VK har uppvaktat Peter Ahlqvist XL Bygg Visby 60 år
Mulde VK har uppvaktat Claes Randlert Mäklarhuset 70 år.
Mulde VK har uppvaktat Örjan Sandsjö XL bygg Hemse 50 år.
Mulde VK har uppvaktat Bernt Augustsson 70 år.
Mulde VK har uppvaktat Kenneth Almgren 70 år
Mulde VK har deltagit vid Inge Olssons bortgång.
Mulde VK har deltagit vid Lars-Oskar Stenbergs bortgång.
Mulde VK har deltagit vid Barbro Fohlins bortgång.
Varpatävlingar som Mulde VK arrangerat 2019
Smock Nolle Open			
Anders Johansson & Evert Olsson
Klubbmixen		
		
Leo Karlsson, Gösta Westergren, Jan-Erik Wickman
Mulde World Cup			
Viktor Söderström, Torbjörn Hansson, Evert Olsson
Sandhamnsvarpan (vår)		
Helena Eskedahl & Janne ”Mulde” Larsson
Sandhamnsvarpan (sommar)		
Henric Almgren & Roland Nilsson
Rävkulan ( Berith Hoas vpr)		
Alf Nilsson & Bengt Pettersson
Rävkulan (Centimeter )		
Bengt Pettersson
Stångaspelen ( Mulde VK:s Vpr)
Lucas Gustavsson
November varpan (Mulde ridhus) Rune Wahlgren & Anders Dyplin

Idrottsgalan Gotland är alltid trevligt att vara med på. I år så var vi 13 stycken från
Mulde VK som tog sig till galan.
Det enda tråkiga med galan är att det spelas så hög musik just under middagen, ett stort
minus.
I kategorin ”Årets evenemang” så var Mulde VK & Svenska Varpaförbundet nominerade.
De övriga som var nominerade var
Gotlands Bro SK med ”helg utan älg”
Gotlands Motorförening, Rally Gotland.
Vinnaren blev

Helg utan älg.
3.

Sekreterare rapport
2019
Först av allt, tack till alla medlemmar som har hjälpt under året.
Året började med riktigt dåliga nyheter. Vår käre vän/kamrat/kompis Inge Olsson lämnade oss den 14 januari,
alldeles för tidigt. Inge blev bara 70 år. Inge var en vän till många av oss med ett mycket stort hjärta för oss medlemmar i Mulde VK och för Mulde VK, En enkelhet som passade Inge och oss i föreningen, kan man hjälpa till
så skall man göra det, så resonerade vi tillsammans. Ganska snabbt efter vi fick beskedet så var styrelsen enig om
att sätta upp en minnesfond i Inges namn. Det blev även en tävling i Inges namn och ett fint pris. Inge Olssons
gamla bowlingklot placerat på en varpa blev ett ständigt vandrande vandringspris och en summa pengar varje
år.
Det kom in del pengar också till denna fond och den ligger i dagsläget på 19615:- kronor. Även medlemmar har
lagt in pengar på denna fond.
Under våren 2019 började ett nytt kapitel för oss i Mulde VK, ungdomar som ville träna och tävla för Mulde VK.
Vi fick in en ungdomstränare Kenneth Johansson som ställde upp många dagar och tränade dessa ungdomar
så väl så det blev ett antal SM guld, silver och brons, och även guld i andra tävlingar. Inte illa för att vara första
säsongen. Ungdomarna gjorde så att Mulde VK blev en ”riktigt” förening, det blev lite annat fokus på tävlingarna nu. Nu ville man veta hur det gick för våra barn, skulle de kunna slå de etablerade ungdomsföreningarna som
Västergarn, Sanda, Hablingbo och Vallstena. Det blev många tävlingar mot dessa föreningar, ibland gick det bra
och ibland mindre bra. Det man skall tänka på är att detta är första året för våra ungdomar, och de har ännu lite
att lära sig om och vad varpa är. Det blev i alla fall lite nerver i gungning under några SM finaler för våra ungdomar. Den sista SM finalen för året var i Oskarshamn, med par kastning Clara och Lucas Gustavsson kastade
final, Clara var ganska nervös, men efter några kast i final hagen så lugnade nerverna ner sig och då började
Claras tävling, Lucas var mest taggad för att vinna tävlingen mot SM guldet. De förlorade första kulan med 8-12
och vann den andra med 12-8, en tredje kula skulle avgöra detta, en jämn början och efter 10-12 minuter så var
det klart. Clara & Lucas vann med 12-9 och det efterlängtade guldet var äntligen deras. En riktigt fin avslutning
på denna säsong. Allt är ju inte bara rosenrött när det gäller våra ungdomar, det har även varit lite kommunikationsproblem under säsongen, det hör väl till och vi tar lärdom av detta. Vi siktar på att ha roligt trevligt tillsammans under nästa säsong med många fina tävlingar och alltid med ett leende.
Vi har kastat klubbmästerskap i Tomsarve Eksta med härligt väder och där hade vi fika med oss, och avverkade 3
tävlingar för ungdomar och lika många för oss vuxna. Resultat finns lite längre fram i häftet.
Vi har klarat av vårt femte SM på 9 år. Inte illa så långt men detta var nog vårt sämsta SM, dels för att Jannarna
Ahlgren och Larsson satt på dubbla stolar, Kanske inte så många som märkte av detta, men detta fick oss att
inte le så mycket som vi skulle. Det blev även så att vi drog tillbaka vår anmälan om att arrangera SM 2021, det
funkar inte så bra då Ahlgren sitter som ledamot i förbundet och Larsson jobbar som anställd i förbundet. Sitter
man i förbundet eller jobbar för förbundet så blir det konstigt om Mulde VK skall arrangera SM. Nu är det ju
inte bara Jannarna som arbetar på ett SM men vi har lite svårt att delegera arbete vidare och det får vi skylla oss
själva.
Vi hade som vanligt en SM avtackning med några kluriga frågor på Fröjel Resort. Ett lätt sätt för oss i Mulde VK
att tacka de som hjälper till under året. I år var det fritt att anmäla sig till detta. Vi åt och drack och var glada.
Vi har klarat av 2 Sandhamnstävlingar och det är alltid lika kul att komma till Britt & Kenneth Almgren och
känna sig som hemma. Vi kommer tillbaka 2020.
Gotland Grand National 2019 var som vanligt, blåsigt och regnigt. Det blev inte samma summa pengar i år, vi
tappade cirka 7500, men landade ändå på 17000: - helt okej. Det vi återigen önskar är att flera ställer upp om det
så ändå bara är några timmar. Så slipper Janne Larsson stå där i 12–14 timmar i sträck.
Vi avslutar säsongen med den 18 upplagan av Mulde World Cup i Mulde ridhus den 27 december och titelförsvarare där är styrelsen i Mulde VK, Jan-Inge Ahlgren, Janne Larsson och Samuel Jakobsson.
Detta var bara lite som vi gjorde under 2019, vi hade ju även Ungdomsutvecklingsläger vid Traume och flera
andra uppvisningar och flertal pröva på,, och även med hästsko som vi nu har köpt in material till.
Tack för ett fantastiskt år. I mina ögon, inte en dag utan tanke om Mulde VK,, men det har blivit min livsstil.
Tack för att ni är med oss och ger oss inspiration, idéer, tankar, och frågeställningar som gör att vi alltid kommer
med något annorlunda. Det är lite som Dan Klingvall sa i jultävlingen, Mulde VK är ingen vanlig förening, det
är en trivselförening. Det är så vi vill ha det.
/Janne Larsson sekreterare Mulde VK
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Ungdomar.
Nu är det 10 stycken ungdomar under 25 år.
Sponsorer & Tack
Under 2019 hade vi cirka 60 sponsorer till SM varpa 2019
Huvudsponsor för Mulde VK har varit Mäklarhuset till den 31-12-2019

Doping.
Mulde VK var en av de första föreningarna på Gotland som gick kurs mot doping, och vi blev vaccinerad mot
doping. Doping kan vara allt från att ta förbjudna preparat för att höja prestationen till att förtära alkohol under
tävlingar.
Som dopingsansvarig i Mulde VK har jag blivit ombedd att skriva lite om doping till årsberättelsen om vad vi i
Mulde tycker om doping. Efter som doping är förbjudet så tycker jag att det är bra att vi håller avstånd mot doping och vi är den enda varpaklubben på Gotland som har vaccinerat oss mot doping. Det är fusk om vi tar till
olika medel för att bli en bättre idrottare man måste tävla på lika villkor det ska gälla alla utövare.
Doping är farligt också om man tar olika preparat, så kan det vara mycket skadligt för kroppen och olika typer
av droger hör inte ihop.
Då vi inom Mulde VK inriktar oss på en ungdomsverksamhet är det viktigt att vi har tydliga riktlinjer, inte minst
när det gäller droger. Denna policy har blivit framtagen för att på ett tydligt sätt markera vårt ställningstagande
i dessa frågor, då det kan leda till allvarlig skada för Mulde VK och dess samarbetspartners. Men framför allt vill
vi värna om våra medlemmar.
2019 så uppdaterade vi vår policy och den är giltig fram till 2021-05-12

Doping
Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. Argumenten för det är många men kan sammanfattas i fyra punkter:
•
Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst
att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler.
•
Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för indivi
den.
•
Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt hot mot idrotten som
ungdomsorganisation och folkrörelse.
•
Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet
och kan ge upp till fyra års fängelse.
RF:s antidopingpolicy
”Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel
kan försvaras.”
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Minnesfonder.
Berith Hoas minnesfond 2019

2009 startade vi upp en Fond till Berith Hoas, ”Berith Hoas Minnes fond”
Några av medlemmarna gick in med 500:- var och i dagsläget är den på 16 788Tanken med denna fond är att vi skall kunna glädja någon med en föreläsning eller något
annat som kan ge uppskattning, eller fri tävlingsavgift eller något annat.
Medlemmar kan nominera kandidater till förslag för utdelning av ”Berith Hoas Minnesfond”
Motivera varför och hur ni tycker kandidaten skall glädjas.
Styrelsen har beslutat att Mulde VK skall sätta in 1000 kronor per år till denna fond, sker i
samband med utdelning av priset.
Vill ni sätta in pengar på kontot Berith Hoas Minnesfond Länsförsäkringar 9023 4791537
så betyder det mycket för Mulde VK.
Berith Hoas Minnespris
2010 Herman Hafdell
2011 Anna Stenberg
2012 Klas-Åke Lindström
2013 Helen Hafdell & Krister Hafdell
2014 Samuel Jakobsson
2015 Berne Appelqvist
2016 Maria Mattsson & Kristina Mattsson
2017 Eva Björlöf-Nygren & Wide Nygren
2018 Ulrica Pettersson, Anna Pettersson, Sofie Nilsson
2019 Johanna Ahlin
2020 Vem skall ha priset detta år, nominera namn till oss.

Inge Olssons minnesfond 2019

2019 startade vi upp en fond till Inge Olsson, ”Inge Olssons minnesfond”
Bidrag från Inges vänner i samband med begravning och medlemmar i föreningen har
resulterat i 19 615:Inge Olssons minne är en klubbtävling och ett ständigt vandrande vandringspris samt en
summa pengar som vinnaren får.
Vill ni sätta in pengar på kontot Inge Olssons Minnesfond Länsförsäkringar 9025 1369805
så betyder det mycket för Mulde VK.
Inge Olssons minne.
2019 Rune Wahlgren
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Berith Hoas minnespris 2019
Motivering:

En glad tös som har suttit otaliga timmar på sidan av planen och hejat och

uppmuntrat barnen i deras fritidsintresse. Regnkläder, täckjackor, filtar och
täcken, solglasögon och sommarklädsel, kaffe, vatten och mobil. Den här
tjejen är alltid rustad för en heldag med varpa på åskådarplats.

Föreningen har en stor plats i Johannas hjärta och så även pärk, varpe och
siffror och familjen.

För hennes stora engagemang och intresse för den gutniska idrotten.
Det är med stor glädje och stolthet som vi i Mulde VK vill ge Berith Hoas
minnespris 2019 till
Johanna Ahlin
Jan-Inge Ahlgren ordförande Mulde VK
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Inge Olssons minne 2019

Första inteckningen i Inge Olssons minne Rune Wahlgren 2019
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Gotland Grand National
Gotland Grand National var vi också inblandade i och då med parkering på Holmen i fyra dygn dagar som gav
ett tillskott på 17 000:- rakt in i klubbkassan, en minskning med 7500:- om man jämför med föregående år.
En stor saknad i år var Inge Olsson som alltid har stått längst ut på Holmen och dirigerat in fordonen i fina raka
led. Samtidigt har han alltid tagit några ord med varje person som parkerat, och alltid med ett leende trots regn
och blåst.
I år var vi då utan Inge men vi fick ut Kenneth Johansson som gjorde likadant som Inge gjorde tidigare och
Kenneth skötte det med bravur i regn och blåst. Tack alla som var med och hjälpte till under dessa 74 timmar.
Inför Gotland Grand National 2020 är ordförande Jan-Inge Ahlgren ledig dessa dagar.. Boka in 22-25 oktober2020. Då behöver vi åter hjälp.
Hemsida
Under 2019 har vi släckt ner vår hemsida som vi har haft i Mulde VK (Laget.se), Vi har bedömt att Riksidrottsförbundets hemsida IdrottOnline har varit krånglig och svårhanterlig.
Janne Larsson hade bestämt sig att ta tag i just IdrottOnline hemsida och lära sig den ordentligt.
Det första som var lite krångligt var när man skulle länka den till ett mail eller skriva den på hemsidan så var det
en svår adress www.idrottonline.se/muldevk/varpa.
Nu är den borta och nu är det så enkelt som www.muldevk.se detta domän namn är inköpt och ägs av Mulde
VK
Vi har alla aktiviteter och minsta lilla nyhet eller händelse vi har läggs ut ganska fort på hemsidan.
Alla bidrag som LOK-stöd och idrottslyftsansökningar och lärgrupper och sktiviteter sköts enkelt på vår hemsida.

Medlemsblad
En ny sak som vi började med 2018 var att skriva ihop några få artiklar till ett häfte, ett så kallat medlemsblad.
Vi har fått lite positiva reaktioner på detta. Givetvis fortsätter vi med detta.
Det sekreteraren gillar är att det är i pappersformat och kommer hem till brevlådan. Kommer det in på data så
är det lätt att det kastas bort med en gång.
Så skrev vi i förra årets verksamhetsberättelse. Nu har medlemsbladet blivit digitalt och finns på hemsidan. Vi
sparar cirka 7000:- per år på detta. Vill ni ha i pappersform så löser vi givetvis detta mot en ringa peng i utskrift.
Vissa trycksaker kommer givetvis att skickas ut i pappersform ändå som verksamhetsberättelse och andra viktiga
papper.
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Ordförandes slutord 2019
I skrivande stund har vi redan gått in på det nya året 2020.
Att se framåt i tiden kommer jag tillbaka till i slutet av rapporten.
Att minnas 2019 ska egentligen inte vara så svårt med alla nya framgångar med Mulde VK.
Men att sammanfatta det med några skrivna rader här är ibland inte det lättaste.
Men skall göra ett försök.
Det nya med Mulde VK är att vi fått ungdomar i vår förening, och det är mycket positivt för oss som förening. Vi
har nu kunnat ha med ungdomslag i olika tävlingar samt under varpa-sm i Eksta och Oskarshamn.
Vi har haft fina framgångar med medaljer i alla kulörer. Guld lyser alltid vackert men även silver och bronsmedaljerna är välförtjänta utav våra kastare.
Ett stort tack till er alla ungdomar, Clara, Lucas, Loke, Eddie, Stanley, Noah, Malva och hjärtligt välkomna till oss
och hoppas ni har trivts hos oss och ska trivas hos oss i fortsättningen.
Ett stort tack till alla som hjälpt till och tränat ungdomarna, speciellt tack till Kenneth som varit helt underbar
med våra ungdomar. Jag har själv inte räckt till att få vara så mycket till hjälp men hoppas att det kan förbättras.
Som vanligt så har vi arrangerat många tävlingar för våra kastare under det gångna året. Är väldigt nöjd med att
kunna erbjuda våra kastare fina tävlingar. Vi arrangerade SM ute vid Tomsarve Eksta för en sista gång, vi hade
Svenska varpaförbundet som medarrangör. Är nöjd med vårt upplägg, men insåg kanske att man ibland hade för
många uppgifter så att man inte fick riktig full koll på allt runt omkring SM-tävlingen. Med facit i hand så rodde
vi i land det även denna gång. Självklart hade det inte gått att arrangera utan alla medhjälpare och sponsorer. Ett
stort tack till Eva och Wide Nygren för att vi fick låna änget än en gång. Under året så har vi har vi haft ett samarbete med Mäklarhuset och är väldigt tacksam över det. Stort tack Erik Randlert med besättning, det har varit
ett nöje att ha er med på resan och så klart hoppas vi på nya resor tillsammans i framtiden.
Till styrelsen i Mulde VK vill jag bara säga att ni är bäst tillsammans med våra medlemmar. Vi är en guldklimp
tillsammans och den blir svår att spräcka. Naturligtvis vill jag tacka våra nytillkomna medlemmar välkomna till
oss i Mulde VK och jag önskar oss alla i Mulde VK nya framgångar och ett gott nytt varpa år tillsammans under
2020.
Nu åter till min inledning om framtiden. Vi kommer så klart även i fortsättningen arrangera tävlingar, kanske
kommer något att läggas ner eller så kommer någon ny tävling att utformas. Det vi vet i nuläget är att vi kommer
att vara förvaltare av nya varpaplanen i Rävhagen.
Nyttjanderättsavtalet är påskrivet i 3 år från och när varpaplanen är klar för att kasta varpa på. Ser fram emot
detta projekt och kanske kan vi få nya kastare och även nya tankar inom Mulde VK och att det därmed kan bli
lite förändringar. Men allt vi gör det är med glädje och ett leende på våra läppar. Vi är den glada och goa klubben där ingenting är omöjligt utan allt görs efter bästa förmåga. Liten som stor hjälp är en tillgång för oss alla i
slutändan. Mulde VK får oss inte att växa utan det är vi medlemmar som får Mulde VK att växa. Så jag ser en fin
framtid för oss med nya spår att följa. Med dessa ord vill jag tacka för förtroendet under 2019 som ordförande
för Mulde Varpa Klubb.
Ordförande Jan-Inge Ahlgren
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Verksamhetsplan
2020-2025
Inom Svensk Idrott det vill säga Riksidrottsförbundet lägger man nu upp en strategi för fem år i taget.
Kan ju vara kul att se om vi även kan göra det i lilla Mulde VK.
SM i framtiden.
Några viktiga pusselbitar under kommande år som vi skall lägga lite extra energi på, för att dels få in flera ungdomar till klubben och dels stärka klubbens ekonomi och även få mera gemenskap tillsammans i klubben.
Vad vill ni hjälpa till med?
Hur skapar vi lyckade evenemang?
Ungdomar, här behöver vi verkligen hjälp att stötta vår ungdomstränare Kenneth Johansson.
Uppvisningar, flera måste hjälpa till.
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Resultat:
Västergarnmixen.
Gr 1
1. Hannes Sjölander & Kenneth Johansson
4. Lucas Gustavsson & Janne Larsson
Gr 2
3. Leo Karlsson & Rune Wahlgren
Gr 3
1. Freja Sjölander & Tage Svanborg
Gr 4
1. Clara Gustavsson & Samuel Jakobsson
Sandhamnsvarpan 1
1. Roland Nilsson & Henric Almgren
2. David Wiman, Leo Karlsson, Roland Lindqvist
3. Anton Forsman & Anders Dyplin
4. Alexander Dyberg & Bengt Pettersson
5. Stanley Sagnia & Janne ”Mulde” Larsson
6. Kjell Swartling & Daniel Norrby
7. Stefan Cedersten & Tage Svanborg
8. Karl-Erik Norrby & Tony Karlsson
9. Kenneth Johansson & Åke Berggren
10. Clara Gustavsson & Jan-Inge Ahlgren
11. Anders Johansson & Leif Tingström
12. Janne ”Eksta” Larsson & Loke Almgren
13. Kenneth Almgren & Samuel Jakobsson
Gardavarpan DM lag.
1. Clara Gustavsson, Lucas Gustavsson, Stanley Sagnia
2. Leo Karlsson, Freja Sjölander, Hannes Sjölander
3. Sara Kysinger, Viktor Söderström, David Kysinger

Vinst vid Helenas Eskedahls premiär kastning.
Första gången Helena tävlar
i varpa.
Dert blev en dag att minnas
för Helena.
Vinsten blev en hängmatta.

Sandhamnsvarpan 2
Resultat grupp 1
1. Helena Eskedahl & Janne ”Mulde” Larsson
2. Karl-Erik Norrby & Jimmy Malmqvist
3. Tony Karlsson & Tommy Malmqvist
4. Ella Stenman & Samuel Jakobsson
5. Leo Karlsson & Rune Wahlgren
6. Palle Palento & Erik Holmqvist
Gr 2
1. Leif Tingström & Bo Lautin
2. Wilma Gillerfors & Jan-Inge Ahlgren
3. Karin Hansson & Torbjörn Hansson
4. Tina Rahamani & Kenneth Johansson
5. Kenneth Almgren & David Wiman
6. Titti Eliasson & Gustav Eliasson

Klubbmästerskap i Tomsarve Eksta 2019
12.

DM Centimeter Hablingbo
Smid-Gustens minne Bästa 36:a, Ungdomar					
Namn			Klubb		Lic.		Kula 1 Kula 2 Kula 3 Resultat
Hannes Sjölander
Västergarn IF P 07-04
287
212
152
651
						
Rolf Nordins minne Bästa tolva , Ungdomar								
Stanley Sagnia
Mulde VK
143
			
						
Yngre Flickor 		
Klubb		
Lic.
Kula 1 Kula 2 Kula 3 Resultat
Freja Sjölander
Västergarn IF F>08 512
524
581
1617
Minja Söderberg
Hablingbo IK F>08 871
1014 973
2858
Ronja Andersson
Västerås VK F>08 1110 855
1059 3024
						
Äldre Flickor		
Klubb		
Lic.
Kula 1 Kula 2 Kula 3 Resultat				
Ella Stenman		
Sanda IF
F 07-04. 528
Wilma Gillefors
Sanda IF
F 07-04. 615
Clara Gustavsson
Mulde VK
F 07-04. 722
						
Yngre Pojkar 		
Klubb		
Lic.
Kula 1
						
Liam Johansson
Hablingbo IK P>08 851
Ture Lind		 Västergarn IF P>08 728
Lucas Gustavsson
Mulde VK
P>08 715
Loke Almgren		 Mulde VK
P>08 774
Timmy Jacobsson
Hablingbo IK P>08 776
Eddie Edman		
Mulde VK
P>08 978
						
Äldre Pojkar 		
Klubb		
Lic.		
						
Hannes Sjölander
Västergarn IF P 07-04
Stanley Sagnia		
Mulde VK
P 07-04
Leo Karlsson		
Västergarn IF P 07-04

505
518
650

437
380
718

1470
1515
2090

Kula 2 Kula 3 Resultat
674
768
691
954
945
967

440
555
703
702
755
1065

1963
2051
2109
2434
2476
3010

Kula 1 Kula 2 Kula 3 Resultat
287
170
453

212
314
462

152
143
283

SM final Eksta Tomsarve 2019
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651
687
1198

SM Tomsarve Eksta
CM pojkar
1. Stanley Sagnia 814 cm
5. Lucas Gustavsson 2111
6. Loke Almgren 2643
7. Eddie Edman 3126
CM flickor
3. Clara Gustavsson 2466
4. Malva Hoffman 3275

2-manna DM.
Ungdomar:
1. Leo Karlsson, Anton Westergren Västergarn IF
2. Ella Stenman, Wilma Gillerfors Sanda IF
3. Emy Westergren, Edith Ahlby Västergarn IF
4. Ture Lind, Lucas Gustavsson Västergarn/ Mulde VK
5. Timmy Jacobsson, Dennis Mattsson Hablingbo IK
6. Freja Sjölander, Clara Gustavsson Västergarn/ Mulde VK
7. Minja Söderberg, Fanny Ekdahl Hablingbo IK
8. Mira Söderberg, Clara Jacobsson Hablingbo IK

Lagkula pojkar
2. Lucas Gustavsson, Loke Almgren, Stanley Sagnia

Stångaspelen centimeter.
Där segrade Lucas Gustavsson Mulde VK
med 1514
Loke Almgren 7:a på 2750
Eddie Edman 9:a på 3084
Lucas Gustavsson vann även Mulde VK:s
vandringspris för bästa kula 12 kast. på 397
cm

Individuell pojkar
2. Lucas Gustavsson
Individuell flickor
3. Clara Gustavsson
SM Oskarshamn
2-manna flickor
4. Clara Gustavsson & Malva Hoffman
2-manna pojkar
2. Lucas Gustavsson & David Kysinger (Vallstena
IF)
Par
1. Clara Gustavsson & Lucas Gustavsson

CM stångaspelen
Varpa
Centimeter, Flickor & Pojkar 12-13 år
(Smasårkar & Smatöisar)
1 Stanley Sagnia Mulde VK 735
4 Clara Gustavsson Mulde VK 2642
Individuellt Stångaspelen
Smasårkar/Smatöisar
1 Stanley Sagnia Mulde VK
4 Clara Gustavsson Mulde VK
Lag smaksorkar
4 Mulde VK Clara Gustavsson, Lucas Gustavsson, Loke Almgren
Allmän klass
1 Mulde VK Jan Larsson, Jan-inge Ahlgren,
Stanley Sagnia

14.

Ungdomsutveckling Traume IP 2019

I samarbete med Idrottslyftet, Svenska Varpaförbundet och Mäklarhuset så har Mulde VK genomfört en rolig
utvecklingsträff för ungdomarna på Gotland.
Vi samlades på lördagsmorgonen med 14 entusiastiska barn.
Vi började med att kasta varpa och träna i några timmar, sedan lunch.
Efter lunch kom Alf Nilsson en legendarisk varpamästare från Garda IK och pratade om mental träning.
Oliver Söderström, Barbro Wettersten pratade med ungdomarna om varpa och vad som är bra och hur man
skall uppföra sig, vara som ledare, och allämn info om just varpasporten.
Lördagskvällen svslutades med terrängvarpa,,, ända fram till spöregnet kom.
Vi gick in och några spelade kort, några spelade pingis och nya bekanskaper blev det mellan barnen.
Söndag morgon skulle det vara väckning 07,30 men det var nog ingen som sov så länge, från klockan 06,00 kom
barnen upp en efter en.
Söndagen var det tävling hela dagen, med lottade 2-manna lag. 10 kulor kastade dessa härliga barn.
Sedan var det lunch och avslutning.
Vi i Mulde VK vill tacka Kenneth Johansson, Oliver Söderström, Henric Almgren, Barbro Wettersten, och övriga som har gjort detta möjlig för oss att arrangera detta härliga läger, Nu skickar vi passningen vidare till nästa
varpaförening.
Tack alla barn som var med oss, Tack alla föräldrar som låter oss få låna barnen några timmar en helg.
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KM centimeter Mulde VK
1. Stanley Sagnia 126 cm
2. Leo Karlsson 296 cm
3. Lucas Gustavsson 694 cm
4. Clara Gustavsson 836 cm
5. Loke Almgren 907 cm
6. Eddie Edman 1080 cm
7. Noah Ahlgren 1117 cm

KM centimeter Mulde VK
1. Jan-Inge Ahlgren 47 cm
2. Tage Svanborg 135 cm
3. Rune Wahlgren 142 cm
4. Janne Larsson 226 cm
5. Kenneth Johanson 228 cm
6. David Wiman 321 cm
7. Tony karlsson 342 cm
8. Samuel Jakobsson 390 cm
9. Kenneth Almgren 551 cm
10 Henric Almgren 570 cm
11. Anki Gustavsson 919 cm

KM Guldgubbe Mulde VK
1. Stanley Sagnia vinnare
2. Leo Karlsson
2. Lucas Gustavsson
2. Clara Gustavsson
2. Loke Almgren
2. Eddie Edman
2. Noah Ahlgren

KM individuell kula Mulde VK
1. Stanley Sagnia 5 vinster ingen förlust
2. Leo Karlsson 4-1
3. Lucas Gustavsson 3-2
4. Clara Gustavsson 2-3
5. Loke Almgren 1-4
6. Eddie Edman 0-5

KM individuell kula Mulde VK
1. Samuel Jakobsson
2. Janne Larsson
3. Jan-Inge Ahlgren
4. Rune Wahlgren
övriga 5 plats. Tage Svanborg, Tony
Karlsson, David Wiman, Anki Gustavsson, Kenneth Johansson, Henric
Almgren, Kenneth Almgren

Mästarmötet Kräklingbo
2.a Clara Gustavsson, Malva Hoffman, Lucas
Gustavsson
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Skampålen . den som kastar det
första 1-meterskastet i centimeter.
Vinnare 2019.
Kenneth Almgren

Lite av varje.
Andra saker som hänt under året är bland annat:
Vi har en liten större verksamhet i föreningen i år vilket gör det till att det skall fram kläder till alla oavsett ålder.
Vi har bra kontakt med Thomas Berglund på Intersport där vi köper kläderna och Kalle på Visby Screen som
trycker våra jackor. Tröjorna köper vi från Kastås Reklam och trycker gör Kent Kastås.
De fantastiskt snygga muggarna är köpta på ”nätet” som bara är 50 till antalet.
En av de största,, eller till och med den största nyheten för Mulde VK var nog att ”vår” egen Stanley Sagnia blev
historisk redan som 12 åring. tänk att få pryda en medalj 12 år in i livet. Detta är helt fanatastikt i våra ögon.
Vi har dessutom lockat in lite flera ”nya” kastare som vi tror blir etablerade kastare i framtiden, kanske för Mulde
VK eller någon annan förening.
Nya medlemmar tillkommer nästan varje månad. Några faller ifrån.
Under SM middagen på Fröjel Resort så delade vi ut ett pris till Kenneth Johansson som har varit och är en klippa med våra ungdomar. Årets Ungdomstränare.
Mulde World Cup 2019. Vi hade ett helt gäng med nya kastare som aldrig kastat inomhus med för första gången.
En av dessa var Torbjörn Hansson som kastade tillsammans med Viktor Söderström och Evert Olsson. De gick
hela vägen till vinst, kul premiär för Torbjörn och så även Evert Olsson som vann sin 10:e silvervarpa. Imponerande av hela laget. I sista kulan så tog dom 3 dubblar och då springer siffrorna iväg fort. Grattis än en gång.
Som traditionen lyder så möter Mulde laget de i första omgången vid nästa års Mulde World Cup.

Stanley Sagnia
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Tävlingsprogran 2020

17 maj Roma, Varplöse. Rävkulan, 12 kast cm + blandade 2-manna lag. Mulde VK
27 juni Sandhamnsvarpan blandade 2-manna lag. Mulde VK
Klubbmästerskap någonstans på Gotland under våren/sommaren. Mulde VK
23-25 juli SM Varpa i Ronneby, Ind, cm, lag. Svenska Varpaförbundet
28-30 augusti SM Varpa Västergarn, par, 2-manna. Svenska Varpaförbundet & Västergarn IF

Verksamhetsplan
2020-2025

Rävhagen

Mulde ridhus
Ungdomar
Tävlingar

Ekonomi

Först och främst utveckla föreningen med nuvarande ungdomsverksamhet och rekrytera fler ungdomar
samt fler tränare.
Några viktiga pusselbitar under kommande år som vi skall lägga lite extra energi på, för att dels få in flera ungdomar till klubben och dels stärka klubbens ekonomi och även få mera gemenskap tillsammans i klubben.
Ungdomar, här behöver vi verkligen hjälp att stötta vår ungdomstränare Kenneth Johansson.
Uppvisningar, flera måste hjälpa till.
Viktigt för att få föreningen att överleva och få en bra balans i föreningen.
Mulde ridhus där har vi ett stort intresse för att kasta de tävlingar vi själva bjuder in till och får fler och fler nya
kastare.
Rävhagen är ett stort projekt som kommer att ta tid att få färdigt. Bygget av en ny klubbstuga med samlingsplats
sker under våren 2020. Gräset kommer inte att vara färdigt förrän 2021.
Rävhagen kommer att bli en ny samlingsplats för vår verksamhet och där vi kan ha våra möten samt andra evenemang.
Få ekonomin i balans.
Utveckla tävlingar och dess form som vi gjorde lite i början av 2010 talet. Göra tävlingar attraktiva för kastare
oavsett ålder.
Ha kul tillsammans med andra medlemmar i föreningen. Trivsel och gemenskap.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till Mulde Varpa Klubb Org: 802442-8628
Jag har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Mulde Varpa Klubb för
räkenskapsåret 2019. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Jag tillstryker:
-

Att resultatet och balansräkningen fastställes
Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

Visby den 4 mars 2020

Bertil Westberg
Av årsmöte utsedd revisor.

Mulde VK - Budget 2020
INTÄKTER

BUDGET

Tränings/tävlingsavg
Sponsorer
Idrottslyftet
Medlemsavgifter
Bidrag
GGN
Övrigt

Summa

27 000
5 000
20 000
7 000
7 000
20 000
5 000
91 000

KOSTNADER
Reklam/Annons
Material mm
Inköp/förtäring
Kläder, Funktionärer
Priser/Gravering
Medlems avg/Årsmöte
Övrigt
Lokalhyra inkl Mulde
Drivmedel, Skatt, Försäkr
Porto/tryck
Mobil
Bokföring
Uppvaktningar, Gåvor

2 000
4 000
10 000
6 000
15 000
3 000
10 000
8 000
2 000
10 000
3 000
8 000
10 000
Summa

Ytterligare Information angående budgeten redovisas på årsmötet
söndagen den 15 mars Idrottens hus Kopparsvik av styrelsen

91 000

Tryck, texter, lauout, Mr Mulde 2020

Stort tack till Mäklarhuset Gotland med
Eric Randlert & Håkan Eriksson i spetsen.
Tack till alla medlemmar och stödjande som hjälper till under
åren.
Tack till alla sponsorer som har varit med oss under SM varpa i
Tomsarve.

