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Dagordning vid Mulde VK:s årsmöte
Söndag den 1 mars 2014 Mulde Ridhus
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. Verksamhetsberättelsen 2013
8. Tävlingsprogram Mulde VK 2014
9. Resultaträkningen 2013
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 2015
Årsmötet 2013 beslutade att 150:- per person och ungdomar upp till 18 år
skall vara gratis
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget 2014
15. Val av:
a. Ordförande för en tid av 1 år (ledamot) avgående J-I A
b. Sekreterare för en tid av 2 år (ledamot) tur att avgå J L
c. Ledamot för en tid av 2 år ( 1 år kvar Magnus Stenberg,)
d. Revisor för en tid av 1 år (Anna Stenberg,)
e. Valberedning 2 st för en tid av 1+2 år. Nuvarande Gullvi Larsson,
Klas-Åke Lindström1 år
16. Ombud till GVF:s årsmöte 2015
17. Ombud till FGI:s årsmöte 2014
18. Ombud till GI/SISU årsstämma 2014
19. Utmärkelser, KM,DM, och övriga.
20. Eventuellt övriga frågor
21. Mötets avslutande
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Styrelsen för Mulde VK får härmed avgiva berättelse över verksamheten
2013-01-01 – 2013-12-31

Styrelsens sammansättning.
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Materialansvarig
Antidopingansvarig
Arrangörsansvarig
Webansvarig (Online)
Webansvarig (Laget)
Hemsida
Revisor
Valberedning
Träningsplaner
Klubbfärger
Bankgiro
Organisations nummer

Jan-Inge Ahlgren
Gotlands Idrottsförbund/Bo Johansson
Janne Larsson
Jan-Inge Ahlgren, Janne Larsson, Magnus
Stenberg
Janne Larsson
Jan-Inge Ahlgren, Janne Larsson
Janne Larsson
Janne Larsson, Jan-Inge Ahlgren
www.laget.se/mulde_vk
Anna Stenberg,
Gullvi Larsson, Klas-Åke Lindström
Rävhagen (april-september)
Mulde Ridhus (november – februari)
Orange/Svart
SEB 334-5949
802442-8628

Sammankomster
Styrelsen har under året haft 3 styrelsemöten.

Anslutning
Mulde Varpa Klubb är anslutna till:
Riksidrottsförbundet
Svenska Varpaförbundet
Gotlands Varpaförbund
Svenska Hästsko Kastar Förbundet
Gotlands Hästsko Kastar Förbund
Gotlands Idrottsförbund
Gotlands Idrottshistoriska Förening
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Medlemmar
Antalet medlemmar 2013-12-31 uppgår till 38 st.
Uppvaktning
Mulde VK har uppvaktat Gösta Westergren 70 år.
Mulde VK har uppvaktat Owe Järlö
Mulde VK har uppvaktat Dan Hallenbring 70 år.
Mulde VK har lämnat krans till Bertil Johansson Eksta IF 

Verksamhetsplan 2014









SM
Utveckla och få flera medlemmar till Mulde VK
Arrangera bra tävlingar
Fira 6 årsdag med Mulde VK gemensamt
Stadga vår ekonomi
Vårstädning och röjning i Rävhagen. (Janne Larsson fixar)
Planering av tävlingar , bland annat tunnvarpa.
Valleviken

Varpatävlingar som Mulde VK arrangerar
Smock Nolle Open
Klubbmixen
Mulde World Cup
Rävkulan ( Berith Hoas vpr)
Rävkulan (centimeter )
Valleviks varpan
Stångaspelen ( Mulde VK:s Vpr)
Klintevarpan
Terrängvarpa

Inge Sandström WBK, Janne Larsson Mulde VK
Inga Lindberg, Evert Olsson, Lars-Åke Olsson
Eva Björklöf-Nygren, Evert Olsson, Kenneth Johansson
Bengt Pettersson & Alf Nilsson Garda IK
Lars-Ulle Gadefors Roma IF
Barbro Fohlin, Sandor Bodi, Klas-Åke Lindström
Hannes Sjölander Sanda IF
Janne Larsson & Magnus Stenberg Wisby BK
Rolf Burgesäter Wisby BK

KM Guldgubbe 2013.

KM Terrängvarpa 2013

Rävhagen
1. Janne Larsson (Guldgubbe)
2. Magnus Stenberg
3. Jan-Inge Ahlgren
4. Ulf Stenberg
5. Linda Jakobsson
6. Anna Stenberg
7. Birgitta Stenberg

Rävhagen
1. Janne Larsson 114 p
2. Magnus Stenberg 99
3. Jan-Inge Ahlgren 86
4. Ulf Stenberg76
5. Linda Jakobsson 71
5. Anna Stenberg 71
6. Birgitta Stenberg 45
( Janne & Birgitta fixar 2014 års bana )

KM, CM 2013 Rävhagen

KM Ind Rävhagen 2013

1. Jan-Inge Ahlgren 165 cm
2. Janne Larsson 177 cm
3. Magnus Stenberg 186 cm

1. Janne Larsson 3 vinster 1 förlust
2. Magnus Stenberg 2 vinster 2 förluster
3. Jan-Inge Ahlgren 1 vinst 3 förluster
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KM Hästsko Utomhus 2013 Valleviken

KM Hästsko inomhus

1. Magnus Stenberg 268
2. Janne Larsson 180
3. Klas-Åke Lindström 170
4. Jan-Inge Ahlgren 165
5. Anna Stenberg 134
6. Ulf Stenberg 117
7. Birgitta Stenberg 75
8. Marja Lindström 47

1. Jan-Inge Ahlgren 218
2. Magnus Stenberg 189
3. Klas-Åke Lindström 128
4. Ulf Stenberg 119
5 Janne Larsson 110

DM Hästsko utomhus

DM Hästsko inomhus

Damer
1 DM Guld Anna Stenberg Mulde VK 144 p
2 DM Silver Barbro Fohlin Fole IF 106 p
Herrar:
1 DM Guld Jan-Inge Ahlgren Mulde VK 194 p
2 DM Silver Evert Olsson Bäl IF 157 p
3 DM Brons Magnus Stenberg Mulde VK 138 p
4 Janne Larsson Mulde VK 120 p
5 Ulf Stenberg Mulde VK 111 p
5 Bengt-Arne Andersson Östergarns IK 111 p

Herrar
1. Jan-Inge Ahlgren Mulde VK 218
2. Magnus Stenberg Mulde VK 189
3. Bengt-Arne Andersson Östergarns IK 129
4. Klas-Åke Lindström Mulde VK 128
5. Ulf Stenberg Mulde VK 119
6. Janne Larsson Mulde VK 110

SM EMMABODA Hästsko
Herrklass ind:
Plats 47, Magnus Stenberg 184 p, 11:a i klass 3
Plats 53 Klas-Åke Lindström 163 p, 17:e i klass 3
Plats 62 Janne Larsson 134 p, 25:e i klass 3
71 tävlande i herrklassen
Dubbel klass.
Plats 40 Klas-Åke Lindström / Janne Larsson 297å
47 tävlande i denna klass
Mixed klass
Plats 22 Magnus & Anna Stenberg 303 p
27 tävlande i denna plats

Damklass ind.
Plats 19 Anna Stenberg 119 p
24 tävlande i damklassen

Gotland Open Valleviken
Lag
5:a : Mulde VK 1 (Anna, Magnus, Janne, Jan-Inge) 807 p
10:a Mulde VK 2 (Marja, Birgitta, Klas-Åke, Ulf) 347 p
Dam
Junior
4:a Anna Stenberg 150 p
2: a Fanny Hafdell 54 p
7:a Marja Lindström 94 p
3: a Saga Möller 19 p
9:a Birgitta Stenberg 44 p
Herr
Dubbel
6:a Magnus Stenberg 283 p
7: a Anna & Magnus Stenberg 433 p
15:e Jan-Inge Ahlgren 206 p
11: e Janne Larsson & J-I Ahlgren 374 p
20:e Janne Larsson 168 p
19:e K-Å Lindström & Ulf Stenberg 209 p
27:e Klas-Åke Lindström 132 p
20:e Marja Lindström & Birgitta Stenberg 138 p
31:a Ulf Stenberg 77 p
21: a Fanny Hafdell & Saga Möller 73 p
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Bordtennis Guldracket
6:e placering Janne Larsson, Jan-Inge Ahlgren, Magnus Stenberg, (cirka 60 lag deltog)

Bowling
Janne Larsson var med i GT-klotet och lyckades ta sig hela vägen till final i Stånga, och slutade på en fin
10:de plats av 22 finalister. Totalt var det 176 deltagare från första början.

Mulde ridhus Cm, Ind
Inget KM

Sekreterare rapport
Januari-december
I det kalla januari månad så började vi åter att träna hästsko kastning i Terra-Nova gymnastiksal, vi får
inte flera medlemmar men vi som är där har det trevligt och bra träningar.
Träningarna intensifierades med stundande SM i Emmaboda.
Mulde VK har även varit på 2 informationsmöten angående 2 nya projekt som SISU Gotland/Gotlands
Idrottsförbund startar upp
Det ena är att vi skall få igång flera 60+ att röra på sig och hitta sin sport, det andra är nästan likasinnade
men då barn i årskurs 1-2.
Intensiva träningar och höga förhoppningar på det första SM i hästsko kastning för lilla Mulde VK,
träningarna var hyfsade men vi som kastar har höga förväntningar på oss själva.
Radio Gotland intervjuar DM-mästarinnan Anna Stenberg inför SM. P4 riks med Erik Blix direktsänder
med Mulde VK:s Janne Larsson på plats i Emmaboda.
Inga oldboys eller oldgirls kom tyvärr för att träna med och inte heller några barn under sportlovet, varför
det vet vi inte.
Hela våren var det annars mycket fokus just på hästsko kastning och vi hade många träningar, med ett
fåtal som kom, Vi var även med på Sportis ett projekt med Gotlands Idrottsförbund i Gråboskolan, och
även där var inte heller ungarna så intresserade,, ja i 15 minuter men sedan tröttnade dom.
Januari hade vi även vår första varpatävling i Mulde ridhus som slutade med Mulde seger och då Janne
Larsson tillsammans med Inge Sandström Wisby BK, som kommer att försöka att försvara titeln
kommande år.
Februari hade vi vår andra varpatävling i Mulde ridhus och där vann Inga, Evert, Lars-Åke.
SM i Emmaboda åkte vi till med glada ögon för första gången, resultat finns i berättelsen, Vi hade för
höga förhoppningar tror jag.
Guldracket är vi med på ,,, där kom vi 6:a i år,, och det var mycket trevligt efter närmare 8 timmars spel.
Ett antal årsmöten åkte vi runt på några stycken,, bland annat FGI, GVF, SVF, IF Varpa, GI/Sisu, WBK
Sedan var då våren i gång med alla tävlingar i varpa, Det är svårt nog att hålla reda på alla våra egna så
jag tänker inte räkna upp alla de andra placeringar vi har haft under året.
16 tävlingar har Mulde VK arrangerat under året, och om jag inte misstar mig så kommer vi att arrangera
20 eller flera under 2014. Däremot så är vi med på de allra flesta tävlingar och massvis med
klubbtävlingar i andra klubbar som vi också tillhör. En tävling som vi måste nämna är Terrängvarpan i
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Wisby BK som några Muldekastare är med i. bland annat Samuel Jakobsson, Samuel vann tävlingen och
är därmed den yngsta kastaren som vunnit terrängtävlingen i WBK:s historia. Grattis.
SM i Fole var väl ingen höjdare för oss Muldeiter, men kul hade vi. vi blev dock 2:a i 2:an i laget.
Mästarmötet i Kräklingbo får vi väl ta ett par rader om också, där vi kastade ut Hablingbolagen på
löpande band, först Pehr & Thomas Olofsson & Jacob Nilsson, sedan Ola Nilsson, Berne Appelqvist,
Olof Lithberg, i finalen fick vi ge oss mot Östergarns IK och då den otroliga Torbjörn Lawergren med
Lars Klingvall och Arne Eriksson, fastän vi tog ledningen med 9-6 i första kulan, sedan kom den otroliga
Torbjörn Lawergren i gång. Nu i efterhand får vi va nöjda,, men den dagen var ja inte nöjd.
Klintevarpan på Klintemarknad blev en riktigt bra tävling och slutade med att Magnus & Janne fick ta
hem inteckningen i första pokalen, Härligt
Terrängvarpan var också en ny företeelse som vi i Mulde VK hade i år,, dock endast 9 kastare som var
med men ändå kul att pröva på.
Gotland Grand National var vi också inblandade i och då med parkering på Holmen i fyra dygn. Långa
dagar men gav ett tillskott på 6000: - rakt in i klubbkassan.
Ett otroligt intensivt år med massvis på gång, vi blir bara större och större, och bättre och bättre. ( om ja
får säga det själv)
Och sist men inte minst, vi har nu en kanslist som jobbar för Mulde VK 50% och Gotlands Varpaförbund
50% Mr Mulde = Janne Larsson

Ungdomar.
Endast 5 passiva medlemmar som är ungdomar i dagsläget.

Sponsorer & Tack
Under året har vi haft sponsorer till Rävkulan och andra tävlingar.
Tack till
Jockes Bilservice
Colorama
Klintehamns Kläder, Johanna Svanborg en klippa som fick i gång oss med Klintehamnsvarpan
COOP Klintehamn
ICA Klintehamn
Suderviljan Klintehamn
Klintehamns Skor
Stora Karlsö,
Wisby Ur & Guld, Lennart & Pia Appelqvist
Resestugan Lars & Lena Högdahl
Kultur & Fritid, tack för support i olika frågor och tids bokningar
Sjökrogen Valleviken. Helen & Krister Hafdell, Boende och en mycket trevlig helg, Valleviks varpan, Gotland
Open.

Gullvi Larsson Gravyr av priser
Tage Svanborg hedersmedlem som fixar pinnar & nabbar & priser till våra träningar och tävlingar
Rolf Svensson som har skänkt vandrings pris till Rävkulan 2-manna.
Gotlands Idrottshistoriska förening. För upplåtande av lokal till möten.
Visby Lås & Nyckeltjänst AB, Jonas. för snabb bra service
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Doping.
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 av
doping och vi är den enda klubben 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.
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
individen.
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."

Träningar & Tävlingar 2014
Årsmötet Badvillan 1 mars kl 10.00
3 juli SM kick-off med ungdomar & juniorer
5-6 juli SM 2-manna & Par Rävhagen
DM hästsko utomhus 14 juli
Valleviksdagen 19 juli evenmang Fjaugen!!
Gotland Open 20 juli Hästsko
16 augusti Rävkulan ( Plats inte klar ännu )
27 september Klintevarpan (K2 inbjudna kastare)
28 september Terrängvarpa Rävhagen
Eventuellt kan det tillkomma flera träningar/tävlingar.
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Fond
2009 startade vi upp en Fond till Berith Hoas, ”Berith Hoas Minnes fond”
Några av medlemmarna gick in med 500:- och i dagsläget är den på 10333.54 kronor
Tanken 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.
Fonden är i dagsläget på 10333.54 kr och vi tar tacksamt mot bidrag till detta.
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 6000:- rakt in i klubbkassan

Berith Hoas minnespris 2013
Pristagare 2013 Helen & Krister Hafdell
Motivering:
Valleviken är Muldes paradis där Helen & Krister fixar allt som vi önskar in i minsta detalj.
Helen & Krister går i samma anda som Mulde, de satsar och jobbar hårt på det som de tror på.
Vi i Mulde roar oss under 2 dagar och ni jobbar i det tysta bredvid.
Vi i Mulde VK önskar er god lycka till alla era nya projekt som ni tar er an.
Det är med stolthet som vi delar ut detta pris till er.
Minnespriset är en tavla och 500:-

Helen & Krister Hafdell Valleviken, Foto Sveriges Radio Gotland

Krister & Helen fick även pris på Hushållningssällskapets årsmöte
Fiskerinäringens fond, till utvecklare av fiskerinäringen på Gotland
Helene och Krister Hafdell, Sjökrogen Valleviken, Roland och Bertil Pettersson, VY 242 Vestland.
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Valleviken
Årets Valleviken var lika underbart som alltid när vi är där, lugnt stilla och behagligt,
enda tråkiga var att vi endast hade 1 anmält lag,, och det var vi själva, men med lite trix
och pussel så fick vi ihop 4 lag med det tappra gänget hästskokastarna. Det blev alltså en
Valleviksvarpan men utan priser och medaljer. Valleviksvarpan i nästa år blir något helt
nytt, då med en utflyktsdag på Fjaugen om alla planer går i lås.
Gotland Open på samma plats blev desto bättre tack vare alla fastlänningar som kommer
till oss, och faktiskt 11 gotlänningar, 10 från Mulde VK, inte illa. Här fortsätter vi samma
koncept i nästa år igen.

Utmärkelser.
Årets julgran

Ingen kastade en julgran

Priset står kvar på Gösta Svenssons bokhylla.

Hemsida
Under 2013 har vi publicerat närmare 200 nyheter på hemsida, Facebook och Twitter.

Verksamhetsplan
Några viktiga pusselbitar under kommande år som vi skall lägga lite extra
energi på, för att dels få in 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?
 Organisations grupper, SM?
 Uppvisningar, flera måste hjälpa till.

Mulde VK

Hästsko kastning
Gotland Open

Uppvisningar

DM

Gotland Grand National

SM

SM
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Varpa
Klintevarpan
Fjaugendagen
SM

Ordförandes Slutord. Mulde VK
Det känns lite konstigt att sammanfatta Mulde VK’s varpa år. Meningen med att klubben bildades
var att kasta varpa tillsammans, att arrangera lite varpa tävlingar och att umgås med varandra.
Idag då är vi bara en klubb som arrangerar tävlingar ,de som kastar varpa har bytt klubb och det har
medfört att man har fått ett större utbud att få kasta ihop med någon, eftersom vi var så få i MVK
och därmed känsligare att få ihop lag. Att umgås med varandra har inte heller varit så många
tillfällen, förutom under tävlingsarrangemang där ett fåtal träffas för att genomföra dess tävling.
Att arrangera tävlingar är nog vår gebit, och den som håller i alla trådar är våran Mr Mulde, Janne
Larsson. Hans brinnande intresse får oss andra att mörkna i jämförelse. Men vi få som hjälper till
gör vårt bästa för att kunna genomföra våra tävlingar.
Mulde VK’s största händelse 2013 var nog genomförande av hästskotävlingen Gotland Open i
Valleviken, man kände sig tillfreds när tävlingen var över ! Och den är uppskattad av våra vänner
ifrån fastlandet som kommer till oss och dominerar denna sport , och visar vart skåpet ska stå. Lite
tragiskt att inte mera folk på ön har anammat denna sport, för det är en rolig tävlingsform och
snabba tävlingar. Till 2014-års tävlingar kommer det bli lite annorlunda, med en gemensam dag ute
på Fjaugen , där ska lek å gemenskap infinnas!
Nu har vi inom Mulde VK startat upp en varpatävling under Klinte marknad, varpa i 2-manna metall,
där tanken är att de bästa skall göra upp om titlarna. Då tidpunkten är rätt sent på året så frånträder
en del kastare att ställa upp på detta arrangemang och det gör detta lite beklagligt. Men tävlingen
genomfördes i gott tycke av de medverkande kastarna och vi kan glädjas över att Muldes Janne
Larsson i lag med Magnus Stenberg kastandes för Wisby BK vann premiär tävlingen ! Nu hoppas vi
på en mångårig tradition på Klinte marknad.

Varpa-SM ska åter arrangeras av Mulde VK, nu i dagarna 2 så skall 2-manna och par-SM
arrangeras av oss,7-8 Juli, det ser vi fram emot och jag tror allt att vi fixar detta men hade varit
otroligt skönt om vi hade varit många inom Mulde VK som står bakom liknande arrangemang.
Vi kommer att ro i land detta med hjälp utifrån och det är vi tacksamma för, men trots allt så vill vi att
allt ska ske i Mulde VK’s namn.
Vi inom Mulde VK är tacksamma över att Janne Larsson har fått jobb inom Mulde VK och Gotlands
varpaförbund och vi hoppas att det kan bestå för en lång tid framöver.
Min ställning som ordförande gör mig inte nöjd, jag har fått mindre tid över för att kunna tillföra
någon större nytta i olika sammanhang, men tills någon som vill ta över och göra ett bättre jobb som
ordförande så sitter jag kvar på positionen. Men alla förslag kan vara en förbättring för bättre
framtida evenemang för Mulde VK.
Men till de som håller liv i Mulde VK, lycka till under 2014 hoppas vi får ett gott år å god respons
ifrån kastarna under alla våra arrangerade tävlingar.
Det jag inte har nämt eller missat är ej glömt bara inte medtaget!!

Ordf. Jan-Inge Ahlgren
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Gotlands Hästsko kastar förbund Årsmöte. 1 mars Visby
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. Tävlingsprogram 2014
8. Fastställande av verksamhetsplan och budget 2014, (samma som MVK)
9. Resultaträkningen 2013 (samma som MVK)
10. Revisorns berättelse (samma som MVK)
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser
12.Ordförande för en tid av 1 år (ledamot, tur att avgå J.L)
13. Sekreterare för en tid av 2 år (ledamot, tur att avgå M.S
14. Ledamot för en tid av 2 år (1 år kvar, J-I.A
a. Beslut om firmatecknare, ordförande & kassör
b. Fastställande av föreningsavgift för året 2014
15. Valberedning Gullvi Larsson Smk 2 år, Klas-Åke Lindström 1 år
16. Revisor för en tid av 1 år Anna Stenberg ( omval)
17. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser
18 Ombud till SVHKF:s årsmöte.
19 Utmärkelser
20. Övriga frågor
21. Mötets avslutande
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Ordförandes Slutord. GHKF
Åter igen så kan vi lägga 1 år bakom oss och fundera på vad vi skall göra på för att få ett lyft i hästsko
sporten, just nu går den på konstgjord andning, inga muntra ord men sanning tyvärr,, vi lyckas inte nå ut i
samhället med vår kära sport.
Jag tror själv inte att det kommer att bli så mycket bättre i framtiden,, men kan kanske hoppas på att jag
har fel.
I år har vi i alla fall genomfört de tävlingar vi har utlovat, med få deltagare.
inomhus DM i framtiden, är väl också ett frågetecken?
Nå väl Gotland Open i Valleviken där har vi i alla fall en bra tävling där fastlänningarna ställer upp
mangrant.
Där är vi tillbaka redan 19 juli lite tidigare än i år.
Väl mött med ett nytänkande och intressant 2013.

Janne Larsson Ordförande GHKF

Sekreterarens slutord GHKF
Att sammanfatta hästskokastningen blir lätt eftersom det inte har funnits något intresse för den nya
sporten som vi i Mulde har försökt att få liv i här på Gotland.
Men vi har varit på fastlandet och visat upp oss och fått bra erfarenhet av att utöva denna svåra sport som
det nu är. Vi var och kastade SM inomhus i Emmaboda vi gjorde inga bra resultat någon av oss men
mycket prat och skratt fick vi med oss och lite tips på hur man kan bli bättre inom sporten.
Så har vi haft några enstaka träningar som ett fåtal kom på. Vi tog bort tränings tiderna som vi hade. Men
vi kastade DM inne och utomhus som vi kommer att fortsätta med, förhoppnings om det kommer flera
från andra klubbar. Annars vet jag inte vad vi ska hitta på med denna trevliga sport som vi har tagit till
oss. Vi kanske skall avveckla sporten inte vet jag men något måste göras om vi skall ha den kvar inom
Mulde. Det är kanske dags att någon ny tar tag i spakarna för denna roliga sport som det nu är. Men vi får
inte glömma vår trevliga tävling som vi arrangerar i Valleviken Gotland Open som är en uppskattad
tävling som vi arrangerar så bra och får mycket beröm av våra fastlands vänner. Och i år har vi tänkt
skapa en hel dag ute på den fina holmen Fjaugen. Hoppas på ett bättre 2014 med mycket mera kastning.
Sekreterare: Magnus Stenberg
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BUDGET
Intäkter
Tävlings avgifter SM, mm
Kiosk
Medlems avg
Idrottslyft
GGN
Sponsor

101 000

Utgifter
70 000
7 000
4 000
7 000
8 000
5 000

Priser, SM. Mulde, Valleviken, medaljer
Hyra hall, stuga.
Kansli, tryck, porto, reklam,annons
Avgifter SVF, SVHKF, Id
Kläder
Bokföring
Bank + försäkring
Resor SM. Tävlingar.
Uppvaktningar
102 600
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60 000
7 000
12 000
1 600
5 000
4 000
3 000
7 000
3 000
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