
Hasse och Asta från Roma tog hem par-DM-et i 
varpkastning. 

 

 

Asta Jacobsson var i kasttagen ordentligt igår. Hon och maken Hasse (ses i bakgrunden) 

blev distriktsmästare i par-DM:et. 

– Av Lasseman Larsson - 

Väskinde (GA) Hasse och Asta Jacobsson heter årets segrare i DM: ets parvarpa. Paret 

Jacobsson mötte i finalen Tore Pettersson och Solveig Löfgren som kastades ut i två raka 

kulor. Tore vann för övrigt i fjol men kastade då ihop med Dagny Jansson som på grund av 

skada inte kunde vara med igår. Tretton par ställde upp däribland fem gifta. De fem var, 

Hasse och Asta Jacobsson, ”Gusten” och Inga-Lisa Hederstedt, Lennart och Ella-Lisa 

Karlsson, Eivor och Arnold Österberg samt Ingegerd och Olle Broberg. 

INGEN ÖVERRASKNING 

Att Hasse och Asta skulle triumfera denna gång kom inte som någon överraskning precis. 

Båda är ju erkänt duktiga varpkastare. Asta hade som vanligt siktet rätt inställt och kastade 

många nollor. Man hade nog väntat sig att paret Hederstedt - ”Gusten” och Inga-Lisa skulle 

bli Jacobssons farligaste motståndare. Så blev nu inte fallet och tydligt är att ”Gusten” ännu 

inte hittat formen. Men den kommer väl lagom till SM kan man förmoda.  

BRA FÅRÖ-PAR 

Hasse och Astas hårdaste matcher kom mot Fårö-paret Hans Karlström och Majvor Östergren 

samt Lennart och Ella-Lisa Karlsson. I det förstnämnda fallet blev det 12-9 och 12-10 och i 

det andra 12-11 och 12-9. 22-årige Hasse är en kastare som vi kan vänta oss stora saker av. 

Hasse kastade tidigare för Bunge men nu är det Fårö som drar nytta av hans kunskaper. 

Främsta meriten hittills är segern över ”Gusten” Hederstedt i årets individuella DM. 

Väskinde under ledning av Lennart Karlsson svarade för arrangemangen och var snälla nog 

och bjöd kastarna på kaffe efter två avverkade omgångar. 

Resultat: 1) Hans och Asta Jacobsson, Rone, 2) Tore Pettersson – Solveig Löfgren, Roma, 3) 

Harald Schultz – Anna-Lisa Hedman, Väskinde, 4) K. G. och Inga-Lisa Hederstedt, Roma. 

Tröstomgången: 1) Hans Karlström – Majvor Östergren, Fårö, 2) K. G. Ahlberg – Kerstin 

Volter, Väskinde, 3) Hilding Hansson – Britt Öström, Roma. 



 

Fårö-paret i DM-varpan, Majvor Östergren och Hans Karlström pustar ut efter det att första omgången 

är avverkad.  

Gotlands Allehanda. Måndagen den 14 juni 1965. 


