Rapphönan nytt nätverk
för tjejer som vill satsa
Av EVA STENVÅNG LINDQVIST

Den 28 februari bildades ett nytt skådarnätverk, öppet för kvinnor som skådar aktivt.
Initiativtagare är Gigi Sahlstrand, nyvald ledamot i StOFs styrelse och även den som ligger bakom
föreningens resor för enbart tjejer. Nätverket har fått namnet Rapphönan, med tonvikt på ”rapp”.
Det är rappa tjejer det handlar om.

Stämningen var hög på Rapphönans första skådarpub. Tyvärr var initiativtagaren Gigi Sahlstrand sjuk, men 13 andra Rapphönor höll ångan uppe. Foto: hjälpsam manlig pubgäst, som dock såg helt förfärad ut när han fick veta att han tog bilder på
”tjejskådare”!
Foto: Eva Stenvång Lindqvist

FiSt var med den historiska lördag då Rapphönan såg dagens ljus hemma hos Gigi på Färingsö, där hon samlat några kvinnliga skådarkompisar för planering. Med tanke på chaufförerna höjdes endast snapsglas med pyttelite
skumpa i för att fira tilldragelsen.
Gigis sambo Göran Forsberg bjöd Rapphönorna på en utsökt lunch, följd av kaffe & kaka.
Kakan var dekorerad med en rapphöna, dock ej
äkta.
Men dagen inleddes förstås med skådning
på Gigis hemmalokaler på Mälaröarna, i syfte
att plocka in lite årskryss.

Mejlinglista och skådarpub
Gigi Sahlstrand, initiativtagare till Rapphönan.
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Sedan bildandet har en hel del hänt. Det viktigaste är mejlinglistan, som är öppen för tje-

Foto: Bosse Carlsson

Åtta Rapphönor från StOF i kryssartagen på Öland. Bilden togs under StOFs tjejresa i maj.

jer som skådar aktivt och där inläggen nu är
många. Skådarpubar har anordnats två gånger
redan, och sist men inte minst finns webbsidan
www.rapphonan.se. Den sistnämnda är naturligtvis öppen för skådare av bägge könen.
Någon ny förening är det inte tänkt att bli.
Alla Rapphönor är medlemmar i StOF, flertalet
också i Club 300. Rapphönan är ett nätverk rätt
och slätt. Det hålls samman av Gigi Sahlstrand,
som sköter mejlinglistan, med stöd av en informell arbetsgrupp som består av Angelica Aronsson, Lotten Sjölander, Sanja Gustafsson och undertecknad. För att täcka de (små) utgifter som
uppstår samlas pengar in på skådarpubarna.

”Eget forum behövs”
Men är det verkligen nödvändigt med ett särskilt skådarnätverk för kvinnor?
– Ja, som ett komplement, förklarar Gigi.
Rapphönan vill pusha och främja tjejer som
skådar aktivt och är raritetssugna. Vi är i minoritet och behöver peppa varandra.
– Skådarvärlden är väldigt manlig, fortsätter hon, och det görs inte mycket för att främja
kvinnor. Som det ser ut idag behöver vi ha våra
egna diskussioner ibland, där vi stödjer och
uppmuntrar varandra. Brevduvan, där de flesta
av oss väl också är med, är väldigt stor och jar-

gongen där kan ibland kännas jobbig. Det är
också bra att de få tjejer som verkligen satsar på
sitt skådade lär känna varandra bättre.
Gigi betonar att hon inte är först med att
samla kvinnliga skådare. Initiativ har tidigare
tagits inom SOF, och på andra håll i landet finns
det också tjejgrupper. Danska skådare har sitt
Fuglepigerne (www.fuglepigerne.dk), som för
övrigt var snabbt ute med ett grattismejl till sin
nya svenska motsvarighet.

Logotype på G
Vad blir nu nästa steg?
– Jag skulle vilja få nätverket att bli lite mer
rikstäckande. Då kan man kanske anordna träffar och bjuda in varandra.
På gång är också en egen logotype. Den utformas av skådardottern Isabelle Scharin, som är
duktig på att teckna fåglar. På basis av logotypen kan såväl tröjor som dekaler tas fram, vilket
står närmast på agendan.
– Vi vill ge nätverket en lite personlig touch,
förklarar Gigi.
Aktiva kvinnliga skådare som är intresserade
av att gå med i nätverket Rapphönan kan göra
det via www.rapphonan.se. Det går också bra att
kontakta Gigi på e-postadressen gsahlstrand@
yahoo.com.
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