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denna gång!
I detta första numret av KAF Nytt 2012 har vi spännande läsning om RM 2011 och RM 2012.
KommunRuset och Skid RM i Falun. Inbjudningar mm. Naturligtvis även ett reportage om Årets
Konferns i Vänersborg
Trevlig läsning önskar vi inom KAF!
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Årets KommunRus
med RM i terränglöpning – succén
fortsätter.

I vanlig ordning avslutas dag 1 med en
gemensam bankett och denna hölls mitt
inne i centrala Varberg på Sparbankhuset,
slottssalen. Verkligt trevligt ställe att hålla
till. Vi avnjöt god mat, festliga tal hölls
och så dansade vi kvällen lång till levande
orkester.
Pigga och glada och med många nya
kontakter i bagaget begav vi oss sedan
dag 2 till Varberg fästning för en guidad
rundtur. En verkligt trevlig avslutning på
en trivsam helg i KommunRusets anda.

I

år hade turen kommit till Varbergs
kommun att vara arrangör för KommunRuset med RM i terränglöpning. Det nya konceptet som startade i
Kristianstad 2010 innehåller ett blandat
inslag av aktiviteter för både kropp och
knopp. Efter fjolårets succé i Kristianstad
där deltagarantalet återigen ökade var det
många förväntansfulla motionärer som
gav sig iväg till Varberg denna soliga helg
i september.

tävlingarna. Vi möttes av en märklig syn.
Mycket regn hade fallit de senaste dagarna
och det var fullkomlig översvämning runt
flera stugor. Nu drabbades inte våra gäng
så mycket av detta men det är ju något som
man kommer ihåg.

Vill passa på att tacka Varbergs kommun,
med Leif H Andersson i spetsen, för ett väl
genomfört arrangemang.

nybörjare.
Men det gick väldigt snabbt att skapa en
Vi-känsla i gänget.

Vi se nu framåt 2012 med möjlighet till
nya upplevelser tillsammans med ännu fler
kommuner. Arrangör är inte klar än men
RM-kommittén jobbar på.
Träna hårt kommunlöpare så ses vi 2012.

Tävlingarna hölls i området i Påskbergskogen, med start och mål på anrika Påskbergsvallen.
Generalen för arrangemanget Leif H
Andersson hälsade välkommen och det
kändes direkt att det här skulle bli ett bra
arrangemang. Solen fortsatte att lysa på
oss under fredagens tävlingar och många
lysande prestationer gjordes. Prisutdelning
efter tävlingen väckte som vanligt en del
munterhet.

Från Kristianstads sida hade vi samlat ett
blandat gäng av tjejer och killar från olika
Efter tävlingarna begav vi oss för att
delar av kommunen. Vissa rutinerade löpare och andra, i dessa sammanhang, rena checka in på vår logi som låg i det underbara kustområdet någon kilometer från
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Lars Agardius
Lagledare Karisma personalförening
Kristianstads kommun
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Årets konferens

den 5-6 oktober i Vänersborg.
Den 5-6 oktober gick Årets konferens av stapeln. Vänersborg som vann årets fritidsförening 2010 stod som
värd för konferensen. Trots dåligt väder och ett sviktande
besökarantal så verkar de flesta besökarna åka hem igen
med ett leende på läpparna. Erfarenhetsutbyte, prova på
aktiviteter samt föreläsning av Ola Skinnarmo stod på
schemat under konferensen.

D

et var ett regnigt Vänersborg som gästerna
anlände till den 5 oktober. Trotts detta var
humöret på topp när gästerna klev in i foajén
på Quality Hotell. I foajén möttes gästerna av ljuv klarinettmusik av elever från musikskolan i Vänersborg.

passade på att visa upp ett axplock ur sitt utbud till tonerna av Vänersborgs stolthet Agnes Carlsson, vinnare
av Idol 2005. Ordförande Unni Norén och hälsoutveklare Anna Johannesson berättade om verksamheten
i Vänersborg samt hur organisationen är uppbyggd.

Konferensens första dag var belagd på Quality
Hotell. Quality har expanderat de senaste åren och
hotellet har byggt en helt ny konferenslokal. Den nya
lokalen har en kapacitet på ca 200 personer och Årets
Konferens var det första arrangemanget i lokalen.

Anna Johannesson och
Unni Norén
berättar
om verksamheten i
Vänersborg

Gunnar Lidell
kommunalråd
i Vänersborgs
kommun inviger konferensen.

Efter lunchen invigdes konferensen av kommunalrådet Gunnar Lidell som pratade om vikten av hälsa
och friskvård på jobbet. Vänersborgs personalklubb

Glädjande nog provade drygt hälften av gästerna
våra aktiviteter. Andra valde att prova dem spa-behandlingar som erbjöds på hotellet.Under kvällen gick
den sedvanliga prisutdelningen av stapeln. Gästerna
bjöds till bords i Arena Vänersborg. Även här möttes
gästerna av musik framförd av musikskolans elever.
Denna gång var det musikskolans storband Fox Pack
som stod för svänget. Fox Pack som består av 20 talet
ungdomar, dirigerade av orkesterledare Sune Hay.
Innan middagen serverades, bjöds det på en rundtur i
arenan och dess loger.
När gästerna sett sig omkring var det dags att sätta
sig till bords. Marc D´Hollander och hans personal
serverade gästerna en utsökt 3-rätters middag och bjöd
på en fantastisk service. Efter varmrätten var det dags
för prisutdelning. Två priser delades ut under kvällen, årets logga och årets fritidsförening. Per-Anders
Löhtman och Lars Carlsson delade ut priserna. Årets
fritidsförening blev KomAn –Varberg kommuns fritidsförening och priset för årets logga gick till Vännäs
kommun och personalföreningen Komloss.

Peter Johansson Historiker och museichef i Vänersborg ledsagade gästerna genom föreställningen ”Om
Vänersborg”.

Torsdagen startade kl 08.00 med en bussresa till
teatern i Vänersborg. På teatern bjöds gästerna på en
föreställning om Birger Sjöbergs lilla Paris. Ensemblen som framförde föreställningen bestod av lärare
ifrån musikskolan i Vänersborg samt historikern och
museichefen Peter Johansson ifrån Vänersborgs museum.

KomAn tar
emot priset för
årets fritidsförening.

Årets konferens hade inriktning på erfarenhetsutbyte. Detta inleddes med att gästerna delades upp i
grupper och diskuterade sedan utifrån givna frågeställningar. Grupperna hade 1,5 timme till att diskutera och
byta erfarenheter på. I efterhand har det visat sig vara
för kort tid. Feedbacken till Vänersborg har varit att
mer tid behövs till just erfarenhetsutbyte av detta slag.
Efter gruppdiskussionen var det fika och sedan dags
för ”prova på aktiviteter”. Aktiviteterna man kunde
välja mellan var Zumba, Easy line, Yoga och Bowling.
Peter Säredal ifrån
Vänersborg
är nöjd med
sitt spel.
Bowling var
en utav”
prova på”
aktiviteterna
gästerna
erbjöds.

När priserna delats ut bjöds det på musikunderhållning. På scenen stod Calle & Co anförda av Vänersborgs personalklubbs egen konsulent Carl Ceder. Med
en varierad repertoar så tog det inte lång stund innan
gästerna brast ut i spontandans. Bord och stolar fick
flyttas bort och golvet fylldes fort av danssugna gäster.
Kalaset varade fram till midnatt och allteftersom orken
trött så droppade gästerna av.
De som inte orkade gå eller inte bodde på Quality
hotell fick skjuts av representanter från Vänersborgs
personalklubb. Vänersborg hade blivit sponsrade med
två bilar ifrån Bröderna Brandt personbilar AB under
konferensen. Dessa användes flitigt till att köra gästerna fram och tillbaka.

Ola Skinnarmo berättade med glimten i ögat
om hur man övervinner hinder i vardagen.

Efter förmiddagskaffet var det dags för konferensens stora dragplåster, Ola Skinnarmo. Ola berättade
med stort engagemang och med glimten i ögat om sina
strapatser. Han pratade även om vikten av att kunna
samarbeta på lika villkor, samt hur man tacklar problem i vardagen. När applåderna ebbat ut gick bussen
tillbaka till Quality, där avslutningslunchen väntade.

Tack Vänersborg för en
väl genomförd konferens.
Styrelsen i KAF

Elever ifrån musikskolan välkomnade gäster med klarinettmusik.
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Dagbok från Kommun – RM i
Längdskidåkning 2011
Före – Efter

25:e dec
Visst tänker även jag att "imorgon ska jag börja träna"
eller " på måndag ska jag börja mitt nya aktiva liv".
Men när dagen väl kommer så känns det inte alls lika
lätt (som att säga det). Min ursäkt att inte träna idag är
att jag har svid i halsen och känner mig lite krasslig.
30:e dec
Äntligen pigg och kry. Det ska bli kul att prova skidorna en stund. Ett kortpass på 6 km. -4 grader ute så det
blir Swix blå som fästvalla under skidorna.
31:a dec
Nyårsafton. Gårdagens pass gav mersmak. Ingen
träningsvärk eller stela muskler, då jag tog det lugnt.
Åker på samma valla och tar samma distans idag.
Dessutom tar jag med musik i mp3´n att lyssna på.
Då ingen syns till i spåret kan jag passa på och sjunga
med i refrängerna på medryckande låtar.

av Monica Stoltz

Nu börjar jag känna mig starkare och tog två 6 km
varv. Hade bra glid och detta hjälpte förstås till så
jag kunde "köra på" lite extra. La på lite Magnarvalla
ovanpå Swix blå fästvalla. (Toppade) Det var bara
-3grader ute och nysnö i skidspåret. Gick fint. Bra
fäste. Härlig musik i öronen.
16:e jan
Provade att ta med vovven på en kort skidtur. Men
det blir inte alltid som man tänkt sig. Berömma Joy
(vovven) för att han följde med, dra honom hemåt och
löfte om att vi tar med "godis" nästa gång.
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2:a feb
Sista passet innan vi åker till Kommun – RM i Falun.
Fixat nytt glid under skidorna hos en sportbutik som
även la på proffsfäste. Känns lyxigt. Idag åker jag
12 km i behagligt tempo, sjunger med i refrängerna i
"öronmusiken" och provar på att "rycka lite" i uppförsbackarna. Armar och ben svarar bra utan att jag känner
av mjölksyra. Det ska bli kul att åka till Falun. Både
för att få åka skidor och för att träffa trevligt skidåkarfolk. Spåren där i Falun brukar vara av toppenklass
och sträckan jag ska åka är ju "bara" 10 km. Yes!

Avresedagen
4:e feb
Vi är ett glatt gäng kommunanställda från Hudiksvall
som åker till skid-RM för 5:e gången. Det som förenar
oss är att vi gillar att åka skidor och trivs så väldigt bra
ihop. Vi hjälps åt med det administrativa och logistiken. En i gänget anmäler oss, bokar boende och fixar
fakturor. En bokar minibuss och meddelar upphämtnings/avresetid till oss. En fixar musikfrågesport och
en fixar ihop priser till denna. En tar med vallaställ
och vallor. Alla bidrar med något och det är en positiv
anda. 12:00 är minibussen proppfull med skidfodral,
väskor, en gentleman och sju damer. Nu börjar resan
mot sydost i 25 mil.
Väl framme i Falun provar vi skidorna i spåren
direkt, medan det fortfarande är dagsljus ute. Det blir
helmörkt redan vid 16-tiden. Spåren ÄR verkligen
toppen! Det här blir kul, tänker jag och det pirrar lite

3:e 7:e 12:e jan
Det har snöat massor här i Glada Hudik. Positivt är att
det var funnits nydragna, fina och rena spår varje gång
jag har åkt skidor. Till det negativa hör svårigheten att
skotta fram bilen och vallen efter plogbilen. (50 cm
hög plogvall är bra uppvärmning). Att det är svårvallat
och att skidspåren blir trögåkta får jag väl ändå lägga
till den positiva sidan. Det blir ju extra effektiv träning
för armarna under skidpasset, då jag måste staka nerför
flacka nerförslöpor.
15:e jan

18:e jan
Huva, vad kallt! -14 grader. Känns som Sibirien. (Hur
nu det känns?...) Grön kallvalla i fästzonen var toppen.
Klädde på mig två underställ och tog på det varma
tumskidhandskarna. Åkte 12 km i lugnt tempo. Lämnade musiken hemma för det är fantastiskt i skogen
när det är nysnö och kallt. Det gnistrar som tusentals
diamanter i snön. Det är alldeles tyst och de enda
ljud som bryter tystnaden är stavarnas knirr. Det här
önskar jag att alla kunde få uppleva. Jag blir alldeles
hänförd och glad av allt det vackra naturen bjuder på.
21:a 24:e 28:e jan
Nu åker jag två eller tre varv runt 6 km spåret under
varje pass. Kylan har varit lagom, runt -4 -7 grader
och jag har vallat fäste med Swix blå. Första varvet
tar jag lugnt och närmast som uppvärmning. Sedan tar
jag i lite extra i uppförsbackarna under resten av passet.. Visst blir jag lite trött, men det är en skön känsla
när jag väl är hemma, nyduschad och trött. Kroppen
känns nöjd. Efter en god kvällsfika somnar jag bums
när jag lägger mig.

Före avresedagen
24 dec
Snöig jul i Hudiksvall. Snödjupet är över 1m. Efter
julmiddagen känns det väldigt angeläget att komma
ut på skidor imorgon. Gärna ett långpass i skönt och
långsamt tempo, med sol på himlen, ett och annat
harspår i snöglittret vid nydragna skidspår.

KAF- Nytt
i magen. Efteråt äter vi en god och energirik middag
tillsammans med deltagare från en annan kommun,
och visst blir det ett och annat ord om valla, utrustning, träningsmil, tidigare lopp och några suckar om
en uppförsbacke i början av loppet.

Skidåkardagen
5:e feb 08:00 Frukost.
Här är uppdukat en härlig frukostbuffé. Vi har alla
våra olika frukostvarianter. Några vill ha gröt, några
yoghurt och flingor/nötter/fröer, några tar ägg, några
mumsar på mackor och själv avslutar jag min frukost
med kaffe och bulle. Nog för att det är RM och jag
vill ladda med "rätt" energi, men själen ska må bra
också – tänker jag när jag mumsar sista tuggan.
09:30 – 10:00
Uppvärmningen sköter alla på sitt eget vis, men ungefär under 30 min. och då kollar jag in sista nedförsbacken och dess skarpa kurva för att känna på vilken
fart jag klarar av. (Utan stålkanter är det lite spännande). Vi i skidgänget pratar sedan lite med varandra
och andra, testar glidet ihop, lägger på sista vallan,
försöker hittar rätt skidor och låter bli konkurrenternas
skidor. Själv fick jag hjälp av en vallakille från Orsa att
få till fästet. Alla skidåkare här är så positiva och hjälpsamma mot varandra. De flesta önskar "Lycka till" och
det känns varmt om hjärtat och är riktigt trevligt. Jag
får extra energi av glada hälsningar.
10:24
Nu har vi alla startat samtidigt och jag är på väg uppför
den första (och enda) backen. Vi startade för 4 min
sedan och är en stor klunga. Mysigt med pigga åkare i
spåret runt omkring mig, så har det ju inte varit under
träningspassen. Men jag sjunger ju inte idag heller.
10:46
Pust! Pust! Första varvet avklarat och enligt min egna
plan ska jag börja öka farten NU. Nähä!? Benen vill
inte ALLS öka farten. Snabb överläggning med mig
själv. OK! Jag åker så gott det går och nu är målet "Att
komma i mål".
11:09
DÄR passerar jag mållinjen. Oj, vad skönt och oj,
vad trött jag är! Det där gjorde jag bra! Faktiskt blir
jag alldeles lycklig, har inte ont någonstans och känner knappt någon trötthet. Kroppen är fantastisk som
belönar mig på detta vis, när jag just har pressat den
runt 10 km på skidor. Tackar, tackar! Ska strax belöna
kroppen med en extra go´bit till "efter-duschen-fikat".

Joy och Monica på ”träningstur”
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Visst sågs vi i Falun RM och EM i skidor

H

Efter-loppet-snack
15:00 – 16:30
Skidgänget flanerar runt i Falun
city. En riktigt gullig stad som är
extra fin i sin vinterskrud. Några
köper någon sportgrej eller kul
pryl.
18:00 – 19:00
Vi i skidgänget har en tradition
att ha någon sorts musiklek innan
kamratmiddagen. Det är en kul
grej, och vi får oss en hel del goa
skratt.
19:00		
Kamratmiddag på Lugnets sportcenter. Vi möts av dukade småbord, en liten scen med priser och
ett långbord. I en monitor på väggen rullar ett bildspel, med bilder
från dagens alla olika korpidrotter, fram. Det har avverkats innebandy, innefotboll, handboll m.m.
förutom längdskidåkningen. Vårt
skidgäng sätter oss vid ett mindre
bord och när vi kikar på skärmen
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ser vi plötsligt bilder på några ur
vårt skidgäng. Vi hurrar lite av
uppskattning. Trevligt och smart
gjort av arrangören. En riktig stämningshöjare.
Vid långbordet sätter sig män i
kostym och damer i dräkter. Det visar sig vara delegater från styrelsen
för Europas motsvarighet till Korpen och de kommer från Italien,
Frankrike, Tyskland och Grekland.
Nu får vi veta att Falun kommer
vara arrangör för Korp-EM nästa
år. Spännande med skidåkare från
andra länder. Kanske man pratar
med några och knyter nya skidåkarkontakter?
Efter några artiga tal på olika
språk, prisutdelning, middag med
påföljande kaffe och en underbart
god chokladmousse så bjöds vi på
dansant musik. Lite bugg, rocklåtar
och en och annan svensktoppslåt
som det dansades till.
Själv tillhör jag kategorin kvällströtta. Skidåkningen under dagen
tog ut sin rätt. Nu ska jag sova och

samla krafter till kommande Kommun – RM lopp, i Falun, med EM
– status. Det ska bli roligt att se hur
finskor, italienskor, fransyskor och
kanske en och annan spanjorska
åker...
Vi ses i Falun - Hoppas jag!
Skidåkarhälsningar från Glada
Hudiksvall

ärliga dagar i Falun,
med sol och blå himmel, fina skidspår och
en härlig stämning.
Den 2 februari gick startskottet
på Lugnets skidstadion för 10 km
klassiskt för herrar och 5 km för
damer.
Med ett starfält på nästan 100
personer såg det nästan ut som ett
Minavasalopp. En tuff stigning i
2,5 km och sedan nedför lika långt
innan det var dax att köra ett varv
till för oss killar. Tjejerna har det
ju lätt med ”bara” 5 km. För en
otränad Skåning som jag så önskade jag nästan att jag var tjej, nu
blev det inte mer än 5 km ändå på
grund av ett fall på upploppet, (Jag
som började åka på längden för att
jag tyckte det gick väl fort med
utförsåkning).
KAF:s styrelseledamot, Monica
Stolts (numera TV kändis) och
hennes kompisar från Glada Hudik gjorde som vanligt bra ifrån
sig, med en 2:a plats för Monica
och en 4:e plats för Marie Johansson i damer 40-49. Ingela Rotter
vann sin klass, damer 50-59. Eva
Widelund missade pallplats med en
ynka sekund och kom på en fin fin
4:e plats i en åldersgrupp ”lägre” än
vanligt. Bland herrarna knep KarlGunnar Boman från Ludvika en
2:a plats i herrar 60, med Lars De-

gerheim från Huddinge på 3:e plats.
En totalt skidotränad Magnus Lindstrand från Karisma
och Kristianstad körde in
på en hedrande 19:a plats.
På fredagen var det 20 km som
gällde respektive 10 km för tjejerna.
Återigen så var Hudiktjejerna
framme, med Marie 1:a (39.34)
och Monica 2:a (41.29) Ingela
Rotter 2:a i sin klass (39.49).
I stafetten på lördagen kom
Hudik på 2:a plats, 1.06 efter segrarna som kom från Estland, starkt
jobbat!
För hela prislistan så gå in
www.kafinfo.nu
Hur summerar man dagarna i Falun?
Ett mycket bra arrangemang av
Korpen, många trevliga hjälpsamma skidåkare, en härlig stämning,
fast fasen vad det var kallt. Nu är
det bara att bita ihop och fortsätta
träningen till nästa RM som förhoppningsvis kan gå i Hudiksvall.
Då får vi hoppas att fler kommunfolk ställer upp så Hudiktjejerna får
lite konkurens.
Jag säger som Monica, Vi ses i
Glada Hudik - hoppas jag!
Lars Carlsson

Monica Stoltz

Marie Johansson

Ingela Rotter
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Välkommen till Dalarna och
KAF RM i golf 2012

Borlänge har ett stort utbud av boendemöjligheter med allt från lyxiga hotell och mysiga stugbyar till prisvärda vandrarhem. De flesta boendealternativ ligger dessutom i nära anslutning
till snabba och smidiga kommunikationer. Logi
bokar du direkt via hemsidan , länken hittar du
nedan i artikeln.

Information om KAF mästerskapet 2012

Borlänge Kommun, Borlänge
personalklubb och Visit Falun
Borlänge AB hälsar alla kommunanställda varmt välkommen
till Dalarna och 2012 års KAF
mästerskap i golf!
Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet
för att arrangera 2012 års KAF mästerskap i golf
och ser fram emot att få dela med oss av våra
smultronställen. Borlänge personalklubb har
under några år varit en vilande förening men har
nu fått upp ångan och ser riksmästerskapet i golf
som ett perfekt tillfälle att göra en “nystart”. De
har även ingått ett samarbete med Visit Falun
Borlänge AB som kommer att sköta logihantering, bankettplanering och allmän logistik så att
alla ska få en sådan angenämt mästerskap som
möjligt.
Årets mästerskapsbanor
Tävlingarna kommer att gå av stapeln på två
olika banor där deltagarna spelar en runda på
Aspeboda respektive Dalsjö golfbana. Nedan
följer lite kuriosa om det båda banorna.
•
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Aspeboda - Falun-Borlänge GK bildades
1955 och är den näst äldsta golfklubben
i Dalarna. Banan ligger mitt emellan
Falun och Borlänge i byn Aspeboda.
Banan håller en hög standard och är en
genuin 18-hålsbana som verkligen rotat
sig i det gamla kulturlandskapet. Mycket
vackert utlagd, lätt kuperad bana med
tuffa greener. Klubben har genom åren
fostrat storspelare som Mimmi Hjort
och Daniel Chopra. Banan är en kuperad
bana i naturhistoriskmiljö. En utmaning
för både elit och motionsgolfare.

•

Dalsjö - Dalsjö Golfklubb bildades på
hösten 1989. Golfbanan är belägen mellan Falun och Borlänge, intill Dalsjö by.
Inom golfklubben ligger fokus på golfen som idrott och man har både junior,
senior och elitverksamhet. Dalsjö GK
fick för några år sedan Svenska Golfförbundets “Guldcertifikat för juniorvänlig anläggning” och de var då bland
de 20 första klubbarna i Sverige att få
utmärkelsen. Dalsjö GK:s framgångsrika
ungdomsverksamhet, Green-Team, har
vid flertalet tillfällen även uppmärksammats i tidningen Svensk Golf.

Alltifrån fascinerande kulturskatter till stålindustri
Borlänge är centralort för Borlänge kommun
och är Sveriges 25:e största tätort. Borlänge,
som ligger vid Dalälven, är Dalarnas största
ort och dess viktigaste industri- och handelsort.
Traditionellt sett har den karaktäriserats som
en utpräglad industristad med främst stål- och
pappersindustri. Denna är idag främst dominerad av SSAB Tunnplåt Borlänge och Stora Enso
Kvarnsveden.
Det finns mycket att se och göra i Borlänge både
när det handlar om naturupplevelser, äventyr,
sport och kultur. Några av stadens främsta sevärdheter är Aqua Nova äventyrsbad för de lite
mindre, Jussi Björling muséet och musikfestivalen Peace & Love för de kultur- och musikintresserad samt skidanläggningen Romme Alpin
för den som älskar friluftsliv och vintersport.

Efter ett mycket trevligt inspirationsbesök på
Kalmar GK och 2011 års golfmästerskap är nu
arbetet i full gång. De första anmälningarna
kom in redan under middagen i Kalmar och vi
ser fram emot en lyckad tävling med deltagare
från hela Sverige. Något som är nytt för i år är
att mästerskapet har tidigarelagts till den 1617 augusti, för att så många som möjligt skall
kunna delta innan skolorna börjar igen. För mer
information besök vår hemsida – www.visitfalu
nborlange.se/rmgolf2012

Äntligen!!
Nu har KAF fått en ny hemsida. Hoppas att
ni alla tar er tid att gå in på www.kafinfo.nu
och tittar. Här finnas uppdaterad information
om vad som händer. Jag hoppas att ni vill
hjälpa till och kommer med ideér om vad vi
ska göra för att få hemsidan i topp.
Vårt medlemsregister finns att ladda ner.
Gå gärna in och kolla så att era uppgifter
stämmer. Vi vill också ha en e-postadress
till er. Stämmer det inte så skicka ett mail till
kaf@bredband.net

Spelplats: Dalsjö GK och Falun Borlänge GK
(Aspeboda)
Datum: 16– 17 augusti 2012		
Sista anmälningsdag: fredag 27 juli 2012
Vi önskar Er alla en god start på det nya året och
varmt välkomna till 2012 år KAF mästerskap i
Borlänge!

Med vänliga hälsningar
Borlänge Personalklubb och Visit Falun Borlänge AB

www.kafinfo.nu

Hemsida: http://www.dalsjogolf.se
Hemsida: http://www.fbgk.se
Hemsida: http://www.visitfalunborlange.se
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Ändring av hcp
Fram till fredagen den 27 juli kan deltagarna själva
gå in och ändra sitt hcp i anmälningsformuläret,
särskilt viktigt är detta om det innebär spel i annan
klass. Efter den 27 juli sker en första lottning som
står till grund för en preliminär startlista. Mellan
den första lottningen och tävlingsdagen sköts alla
ändringarna av hcp av tävlingsledningen via GIT.
Senare förändringar meddelas vid start. Startlistor
finns www.visitfalunborlange.se/rmgolf2012
hemsida efter den 2 augusti och resultatlistor veckan
efter tävlingen.

Borlänge Kommun i samarbete med Visit Falun
Borlänge inbjuder till

Riksmästerskap i golf 2012
Spelplats: Dalsjö GK och Falun Borlänge GK
(Aspoeboda)
Datum: 16– 17 augusti 2012		
Sista anmälningsdag: fredag 27 juli 2012
Riksmästerskapet
Deltagande
Tävlingen är öppen för kommunanställda och
kommunpolitiker samt anställda i kommunala bolag. Officiellt hcp erfordras samt att
kommunen/kommunala bolaget är medlem i
Kommunanställdas Fritidsförbund, KAF. För att
bli medlem i KAF, skicka ansökan till Kommunanställdas Fritidsförbund, V. Boulevarden 13,
291 32 Kristianstad.
Klassindelning
Damer A hcp 0 - 20,0
Damer B hcp 20,1 - 36
Herrar A hcp 0 - 15,0
Herrar B hcp 15,1 – 36
RM individuellt
Enligt Svenska Golfförbundets bestämmelser.
Klass A:36 hål slagtävling
Klass B:36 hål slaggolf
RM lagtävling
En lagtävling spelas i vardera klass A och B.
Bästa dam och herre i respektive klass inräknas i
lagtävlingen för deltagande kommun eller kommunalt bolag.
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Banor
Tävlande spelar på Dalsjö GK respektive Falun
Borlänge GK (Apeboda). Inspel på respektive
bana kan ske mellan 14-15 augusti.
Greenfeeavgiften för inspel
Inspel kostar 300 kr och gäller för spel på både
Dalsjö GK och Falun Borlänge GK (Aspeboda).
Inget inspel är tillåtet efter att tävlingen är
påbörjad. Bokning kan ske en månad innan speldag. Ange kod: Inspel RM 2012.
Anmälan:
Sker via länk – http://kafrmgolf2012.axaco.se .
Betalning sker via kort eller faktura. Betalningen
skall vara Visit Falun Borlänge tillhanda senast den
27 juli. Anmälningsavgiften är 1025 kr/person. I
samband med tävlingen anordnas även en bankett
som kommer äga rum på hotell Galaxen i Borlänge,
kvällen den 16 augusti. Pris 275 kr/person (3-rättersmeny, bordsvatten, kaffe och kaka).

Vid eventuella frågor gällande
anmälningsformuläret kontakta Falun Borlänge
AB på e-post: evenemang@visitfalunborlange.s
e eller telefon: 023- 830 31
OBS Anmälan och inbetalning skall vara oss
tillhanda senast den 27 juli. Anmälan räknas
inte förrän både anmälan och pengar kommit in.
Anmälan är bindande.
Lottning
Deltagarantalet är maximerat till 230 spelare.
Vid eventuell överteckning gäller att varje kommun som anmält deltagare skall bli representerad. Anmälda deltagare i respektive klass kommer att sorteras efter kommuntillhörighet.

specialpris skall bokningskod ”RM GOLF” anges.
Visit Falun Borlänge AB garanterar tillgång till logi
och angivna priser fram till den 13 juli 2012. Därefter
ansvarar Visit inte för eventuella prisändringar utan
tillgång på rum samt pris styrs enligt hotellets ordinarie regler.
Samarbetspartner gällande logi KAF RM golf 2012:
Quality Hotel Galaxen (här kommer lördagens bankett
att vara) Jussi Björlinge Väg 25, 784 32 Borlänge Telefon:+46 (0) 243 21 60 00 E-post: q.galaxen@choice.se
Hemsida: http://www.choicehotels.se/quality/sv/
borlange-hotel-quality-se050-sv
Scandic Borlänge Stationsgatan 21-23 784 35 Borlänge
Telefon: +46 243 79 90 00 E-post: borlange@scand
ichotels.com Hemsida: http://www.scandichotels.se/
Hotels/Countries/Sweden/Borlange/Hotels/ScandicBorlange/

Active Stay Hotel - Bokas via telefon eller hotellets
hemsida. Ange kod: RM GOLF Ritargatan 4 781 70
Borlänge E-post: info@activestay.se Tel +46(0) 243
79 15 00 http://www.activestay.se/
Husbil/husvagn: Dalsjö GK kan erbjuda fyra platser
med el och Falun Borlänge GK kan erbjuda 6 platser
med el. Priset är 60 kr per dygn (exkl. moms). Bokas
och betalas direkt till respektive golfbana.
Kontakt:
Projektledare Ulrika Back Eriksson, 023- 830 23
ulrika@visitfalunborlange.se

Välkomna!

Välkommen till Varberg och
Årets konferens 3 - 4 oktober 2012!
Varbergs kommuns personalförening KomAn, Årets fritidsförening 2011.
De senaste åren har vi försökt utveckla vår förening med inriktning på att anordna
aktiviteter så det passar de allra flesta medlemmarna. Att vi är på rätt väg har vi märkt
i antal fler deltagare samt att vi nu blev årets förening. Det är särskilt trevligt att vi fick
det i år när vi firar 30 år som förening.
Just nu pågår förhandlingar med Varbergs Stadshotell som är ett anrikt hotell mitt i
centrum och med gångavstånd från järnvägsstationen. På hotellet finns även Asia
Spa som är ett helt fantastiskt Spa med en helt unik massagepool som har ett 30-tal
massagefunktioner, varma källor med utsikt över havet. Om allt går i lås så kommer vi
att kunna erbjuda ett bra pris på rum samt möjlighet att efter konferensen stanna kvar
och prova Asia Spa till förmånligt pris.
Vi kommer att lägga mer tid på själva erfarenhetsutbytet. Självklart kommer huvudattraktionen vara konferensmiddagen med prisutdelning och underhållning.
De föreläsare som vi planerar för är inte klara ännu, så därför väntar vi med att berätta
vilka det blir men vi vet att de kommer att bli intressanta att lyssna på.
Välkomna till Varberg “Västkustens kreativa mittpunkt” och Årets konferens
3-4 oktober 2012!

Boende
Bokning samt betalning av boende sker direkt till respektive hotell av deltagarna själva. För att få angivet
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2012 års Konferens i Varberg
Varberg – Sveriges kurort
År 1811 lanserades Svartekällan i Apelviken officiellt och Varbergs historia som bad- och kurort tar sin
början. Mycket har hänt sedan dess och lockelserna till
en av Sveriges främsta sommarstäder har sannerligen
varierat.

Vatten – Vägen till hälsa
Planerna på att utveckla staden Varberg till en fullrustad bad- och kurort började spira under 1820-talet.
Man hade nämligen börjat tänka på att det “mirakulösa
vattnet” inte bara kunde nyttjas för invärtes bruk utan
även utvärtes bruk. Dessa tankar ledde till att ett enklare varmbadhus uppfördes samma decennium nere
vid nuvarande Barnens Badstrand. Och så kallade
badsumpar, för kalla bad, arrangerades nere vid vattenbrynen.

Här finns förutsättningar för livskvalitet och för att
själv skapa de kurer man mår bra av. En kur kan bestå
av tångbad eller massagebehandling men för en del
människor är 20 sekundmeter och en vindsurfingbräda
den kur som får kropp och själ att må bäst. Framför
allt är det skönt att bara vara i Varberg.

Stadskärnan ligger alldeles vid havet och det magnifika landmärket Varbergs fästning. Förr blåste sanden
upp på torget, vilket gjorde att man anordnade vackra
trädplanteringar. Idag erbjuder torget marknad varje
onsdag och lördag året om.

Bild: Surfare

Världsarvet Grimeton

Sommaren 1866 invigdes både ett nytt Varmbadhus
och ett Kallbadhus. Det förra var ett ståtligt nybygge
med 20 behandlingsrum för bland annat gyttjebad,
tångbad och lerinpackningar
“Inknådningen med gyttja sker här efter lokalmetoden af tre badgummor, sedan ingnides kroppen med
aromatisk såpa, afduschas m.m. Man får nästan lust
till att vara bejakad med en liten släng af reumatisk
värk när man hör, huru den så beqvämt kan bortskaffas i Warberg”.
Under 1880-talet kom Varberg att sammanlänkas
med järnvägs-förbindelser till både de övriga västkustsstäderna och Borås. Nu kunde inget gå fel och
de styrande i den lilla staden satsade friskt, genom
att bland annat, under 1880-talet, uppföra det ståtliga
Societetshuset.

Kurortslivet idag
Det gamla kurortslivet har förädlats. Idag är det
ett sätt att leva för boende och besökare. Här hittar
du din egen kur som du mår bra av. En promenad
vid havet, en golfrunda eller en fika vid Fästningen.
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Under 2010 blev Varberg utsedd till följande: Sveriges bästa cykelstad av Cykelfrämjandet. Fjärde populäraste sommarstaden i Sverige, utsedd av resesajten
Reseguiden.se.
Årets tillväxtkommun 2010, utsedd av Arena för
tillväxt.
Sveriges bästa fritidsförening 2011, utsedd av
KAF.

Levande stadskärna

Bild: Barnens
badstrand

SPA på 1800-talet

Utmärkelser

Radiostationen byggnadsminnes-förklarades 1996 och 2004 upptogs den på UNESCO:s världsarvslista med motiveringen...
“Varbergs Radiostation i Grimeton är ett unikt
och enastående monument som representerar utvecklingsprocessen inom kommunikationsteknologin under perioden efter första världskriget.”
Med inskrivningen på världsarvslistan tilldelades Halland och Varberg en mäktig titel med betydelsen att
här finns ett objekt som är av så stort värde för hela
världens mänsklighet att det är omistligt.

Bild: Grimeton

Fakta om Varberg
Varbergs kommun ligger i Hallands län och
gränsar till Kungsbacka, Falkenberg och Marks
kommuner. Varberg tillhör en av Sveriges tillväxtregioner. Läget vid kusten med goda kommunikationer till Göteborg, Borås och Halmstad
lockar många att bosätta sig här. Varberg har
färjeförbindelse till Grenå i Danmark.
Kommunens yta är 874 kvadratkilometer och här
bor nästan 59 000 invånare.
Kommunen är största arbetsgivare med drygt
4000 anställda. Övriga stora arbetsgivare är
Landstinget (Sjukhuset), Ringhals (kärnkraft),
Södra Cell Värö (pappersmassa och trä) och
Derome AB (hus, trä).
5 saker du inte visste om Varberg
Swedwire tillverkar vägräckeslinorna som räddar
liv längs vägarna. År 2009 tillverkades 2000 km
vägräckeslina.
Punchpralinen tillverkas i Varberg. Originalet
började tillverkas på 50-talet. Originalreceptet
finns fortfarande endast hos Varbergsföretaget
som numer heter Candy Group.
Nära 50% av alla skor som säljs i Sverige har
anknytning till något av Varbergs många skoföretag.
Stommen till den nya Nationalarenan i Stockholm kommer från Strängbetong i Veddige. Totalt
kommer Strängbetong att tillverka och montera
77 000m2 läktargradänger och bjälklag med
mera.
Varberg är den stad i Norden som flyttas flest
gånger. Staden har haft 5 olika lägen. Varberg
som “rutplansstad” och nuvarande placering tog
form på 1660-talet.
Varbergs kommun styrs av M, FP, C och KD.
Varbergs vision för 2025 är: “Västkustens kreativa mittpunkt”.
Text och bilderna till vänster är hämtad från Marknad Varberg och
kommunens hemsida.

Bilderna tagna från Varbers fästning
Foto Lars Carlsson
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Riksmästerskap i Bowling
för Kommunanställda
Nöjesfabriken i Karlstad
3 - 20 maj 2012
8 serier europeiskt

Borlänge Kommun i samarbete med Visit Falun Borlänge hälsar er välkomna till årets
kommunutmaning –

För deltagande krävs medlemskap i KommunAnställdas Fritidsförbund KAF

Kommunanställdas riksmästerskap i golf 2012
Klasser:
Herrar		Damer
Klass A (snitt 180<) Licensierade
Klass B (snitt 179>) O)licensierade
Olicensierade
Oldgirls
Oldboys (55+)
2-manna
2-mannalag		
4-manna
4-mannalag

Starttider:
Torsdag 3 maj kl 19.00
Fredag 4 maj, 18 maj 12.00, 16.00
Lördag 5 maj 19 majc10.00, 13.00
Söndag 6 maj, 20 maj 10.00, 13.00

Den 16-17 augusti 2012 går KAF:s årliga mästerskap i golf av stapeln i natursköna Borlänge
och Dalarna. Spelplatsen är Dalsjö GK och Falun Borlänge GK (Aspeboda) som bjuder på lätt
kuperade banor med tuffa greener i vacker miljö. En utmaning för både elit och
motionsgolfare!
Njut av en avkopplande helg i glada vänner lag där ni passar på att utmana er själva,
arbetskamraterna eller varför inte grannkommunen? Om kollegan var den starkaste
spelaren under förra årets KAF mästerskap i Kalmar är detta en perfekt chans att ta
revansch!
För anmälan eller mer information - besök vår hemsida:
www.visitfalunborlange.se/rmgolf2012

Statavgift 320 kr/person. 2-manna 20kr/spelare, 4-manna 20 kr/spelare.
Efteranmälan kan göras i mån av plats fram till första start, till en kostnad av
400 kr/person.
Anmälan är bindande
Sista anmälningsdag är den 27 aptil 2012
Ange namn, faktura adress, klass, laindelning samt datum och tid ni önskar spela.

Bo på Clarion Hotell Bilan
tel: 054-100 300 och uppge bokningskod:
Bowling Kommun 2012. så får ni 15 %
rabatt på boendet.
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Anmälan eller info:
Jonny Jänsson,
Nöjesfabriken 054-22 22 09
bowlingbar@nojesfabriken.se
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www.kafinfo.nu

