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Plan för RM-tävlingar 2013

denna gång!
I detta nummer får vi inbjudan till Årets Konferens i Olofström i oktober, närmare 

bestämt den 3 till den 4. Vi får också ett långt reportage om ”Hur gör man för att bli 
en attraktiv kommunal personalförening? ”  Vi får också en gripande berättelse av 
Carina, styrelseledamot i KAF, om sin syster. 
Trevlig läsning önskar vi inom  KAF! 

Skidor   Falun i samband med Korpiaden - februari

Pimpelfiske  Härjedalen mars/april

Bowling   Gävle - 11 - 26 maj 
 
Boule   Ingen arrangör  

Golf    Gislaved - 1 - 2 augusti  

KommunRuset med
Terränglöpning  Katrineholm  - 21 september P-A Holmqvist, 070-657 92 98,   

            0150-48 80 76 

 
Orientering  Katrineholm -  22 september     
  
Årets Konferens Olofström - 3 - 4 oktober annika.k.blissing@olofström.se
     

  Vad    Var och när   Kontakt

Vad är KAF för din förening? För många är det Riksmästerskap i olika hälsogre	
nar, ett bollplank i föreningsfrågor, KAF Nytt med återblickar och framtids aktivi	
teter och KAF konferensen. Vi i KAF styrelsen hoppas att Ni medlemmar är med 
att forma framtidens moderna KAF förbund som går hand i hand med förening	
arnas visioner och att  vi tillsammans gör KAF till en förening som lever i nuet. 
Nu närmast med golf, terräng och orienterings evenemang. I oktober möts vi 
för ny inspiration och
positiva möten i Blekinge tillsammans med Årets fritidsförening 2012 Olof	
ström.  

KAF styrelsen önskar en fin sommar och väl mött i Olofström
Per-Anders Löthman



KAF-       Nytt

4

Välkomna till 
Årets Konfe-
rens i Olofström 
i Blekinge 3-4 oktober 
2013 

Programmet innehåller erfarenhetsutbyte, föreläsare samt 
En smak av Blekinge!

Torsdag den 3 oktober
11.00 - 12.00 Incheckning på First Hotel i Olofström   
12.00 - 13.00 Konferenslunch 
13.00 - 13.15 Kommunstyrelsens ordförande Sara Rudolfsson hälsar välkommen till   

Olofströms kommun
  Presentation av PersonalKlubbens styrelse och KAF:s styrelse 

13.30 - 15.00 Erfarenhetsutbyte samt eftermiddagskaffe 

15.00 - 16.00 Var dig själv, vad än du gör! – Emma Igelström - föreläsning

  Emma Igelström, Blekinges simstjärna har vunnit 4 VM-guld, 1 VM-silver,  
12 EM-guld, 2 EM-silver och 3 EM-brons. Det är inte dina prestationer   
som ger dig värde som människa. Att komma till den insikten har krävt en  
lång resa för Emma Igelström. Hon om någon vet att succé inte är någon  
garanti för att må bra och vara tillfreds med sig själv.
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Konferensavgift
Deltagare från KAF:s medlemsföreningar 1600 kr + moms
Övriga deltagare 1800 kr + moms

Anmälan 
Anmälan görs på följande länk https://dinkurs.se/17972 senast 2013-09-04.
Anmälan är bindande och bekräftas via mail tillsammans med faktura. Fakturan ska 
vara betald innan konferensen. Eventuella frågor skickas till personalklubben@olofstrom.se 
  
Boende
Vi har förhandsbokat rum på First Hotel i Olofström www.firsthotels.se

Pris: 
Enkelrum med frukost:  799 kr + moms
Övernattning med frukost med del i dubbelrum: 499 kr + moms
Inkl. Fri parkering, fritt Internet.

Bokning av boende sker via telefon 0454 – 30 12 30 Uppge kod: Årets konferens KAF.
Boende betalas till hotellet.
Information om Olofströms kommun samt hur man tar sig hit, se www.olofstrom.se
        

Forts. Torsdag den 3 oktober
16.00 - 18.00 “Smakupplevelser i Blekinge” bjuder på smakprov av Blekinge!

19.00 - 24.00 Middag med underhållning av orkestern “PPM”. Prisutdelning. Dans.

Fredag den 4 oktober
08.30 Resa i den Blekingska naturen och kulturen. Bettys kringlor på bryggan. 

11.30 Avslutning + lunch 
 

mailto:personalklubben@olofstrom.se
http://www.olofstrom.se
http://www.firsthotels.se
https://epost.olofstrom.se/owa/redir.aspx?C=3ZFUrwOk_kuQQzDLCCTEmWPAOuHLL9AIzwGFztKHk-sI0cUFCPfX6QIV_rdfNPbueAy-A5I0JKM.&URL=http%3a%2f%2fdinkurs.se%2f17972" \t "_blank
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Vi har haft en ihållande vinter och värmen 
har svårt att komma som vi är vana vid, 
men våren kom när den skulle. De sista 

snöflingorna föll i mars och var som den första 
snön som kom. Det är ett vårtecken och nu är den 
här även om det ej är så varmt.

Jag har haft tuffa år bakom mig och skulle vilja ge 
dig lite tips till hur man håller kvar i det goda livet 
och livsglädjen.

Carpe Diem
Jag skall först berätta om vad det är jag upplevt 
tufft för det är så individuellt och vi alla har våra 
dalar och toppar i livet och vi hantera det olika. 
Detta har mycket med vår upplevelse , uppfost	
ran, möten, händelse i livet hur vi hantera livet.
Genom våra olika sinnen skapar vi minnen i oss 
efter olika händelser. Hörsel, Känsel, Lukt, Smak, 
Syn. Vi kan alltid bryta de negativa minnerna och 
göra dem till positiva och använda dem som ut	
veckling istället för att ”gräva ner sig”
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De önskade att få dö hemma. Jag ordnade till så 
jag kunde vårda dem i hemmet och de fick ta sitt 
sista andetag i min famn och i min hållande hand. 
Det var många tårar, smärta, ambulanstranspor	
ter in och hem, skratt för att göra det bästa av det 
i stunden här och nu. Ingen sömn på 6 månader 
då jag vårdade och jobbade samtidigt . Det var 
svåra samtal om beslut hur de önskade sin be	
gravning och deras smärta och min smärta att jag 
kommer förlora dem och de får ej lida.

Min syster avled den 19 dec och min mor avled 15 
januari och därefter blev det begravningar med 
bara 2 veckors mellanrum. Min mor avled 3 dygn 
innan min systers begravning. Vilket det kanske 
fanns en mening till , för anser att det är ej rätt att 
som förälder  att gå på sitt barns begravning.

Min syster som blev 47 år och fick vara lycklig 
kvinna i 4 år innan hon blev ängel. Min syster var 
transexuell vilket innebär att hon var född i fel 
kropp, (en manskropp, sker i 3-6 fosterveckan) 
hon var min bror under uppväxtåren till 2007 
då gjorde hon en könskorrigering och blev min 
syster. 

Det var omtumlande känslor för mig och min 
mor som då var kvar i livet av alla släktingar. Då 
hade jag dålig kunskap om detta men fick snabbt 
sätta mig in i det vad det innebar och finns inget 
bättre än att få se en människa som man älskar 
få hitta sig själv. Samtidigt fick jag med ställa mig 
frågan Vem är jag?! Jag förstod helt plötsligt all 
svek, ljugeri som varit under åren och vad mina 
underkläder tagit vägen genom åren :)Fick lära 
mig att stå emot alla hån, snack ,okunskap från 
alla människor som kände oss och jag bor då kvar 
i uppväxtstaden Växjö och min syster fick flytta 
till Stockholm pga okunskap hos människor i en 
småstad och de kan vara riktigt elaka. Så kvar var 
jag som fick stå till svars för alla prat och blickar.
Det finns oändligt att berätta om detta ovan	
stående jag skriver om med både dråpligheter , 
tråkigheter och massa skratt! Alla myndigheter 
man skall ha kontakt med och för mig känns det 
som att alla har läst sitt eget blad i Sveriges lagbok 
och man får olika besked. 

Hur har jag då gjort för att behålla livsglädjen nu 
när alla mina nära är borta. (Jag har en fantastisk 
son i livet som jag är oerhört stolt över.)
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Jag har försökt sjukskriva mig för att orka och få vila, sova ikapp och 
ta hand om allt eftersom jag är själv kvar. Men det gick ej. 
Tillslut sa min kropp ifrån och jag föll ihop och kunde ej röra mig 
mer och tappade känseln. Så nu har jag fått vila upp mig lite och 
idag kan jag gå röra mig ganska fritt igen.  Lycka är att vara frisk! 
När man ligger där och inte kommer någonstans så kan man tänka 
mycket och vända på tråkigheter till det positiva eller bara accep	
tera läget för att slippa att det lagra sig i cellminnet hos sig, vilket 
lätt kan ge bitterhet och negativt beteende. 
Att se till att omge sig med positiva människor och ta bort de ne	
gativa. 
Musik och egentid har varit en räddning för mig.

Nu när semestertiden närma sig så vill jag skicka med dig:

Le så får du ett leende tillbaka.

Omger dig med positiva människor.

Skratta varje dag och ge dig själv beröm och andra.

Det du ta för dig !se det positivt och hitta möjligheter.

Ställ frågan till dig själv hur du vill ha ditt liv och gör det efter det 

och lev lyckligt.

Hoppet är det sista som lämnar oss.

Ge din kropp näringsriktig kost och vatten.

Ge dig själv en reflektionstid och egentid varje dag.

Kom ihåg du blir vad du ältar.

Nu vill jag önska dig en lycklig fortsättning och se till att njuta här 
och nu för livet kan vara för kort ibland.

Med vänlig hälsning
Carina Stork Styrelseledarmot i KAF
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Årets KAF-konferens 
hålls i Olofström i Ble	
kinge den 3-4 oktober 

2013.
Vi är en av fem kommuner i 
Blekinge län.Vi sätter barnen i 
centrum och är en trygg bo	
endekommun för barnfamiljer 
med en av Sveriges bästa sko	
lor. Naturen erbjuder möjlig	
heter att paddla kanot, vandra, 
cykla eller fiska och bada. 
Äventyrsbad, storlekplats, 
seniorlekplats, aktivitetshuset 
“Växtverket”, cirkusskola  mm 
har de senaste åren bidragit till 
att kommunen placerat sig på 
10:e plats i Sverige som “Bästa 
kommun att bo i som barnfa	
milj”.
Olofströms kommun satsar 
också mycket på frisk- och 
personalvård, genom att alla 
anställda får tillgång till frisk	
vårdspengar samt att Perso	
nalKlubben får bidrag från 
kommunen till sin verksamhet. 
Vi utsågs 2012 till Årets Fritids	
förening!
Olofström utmärker sig även 
på andra sätt, och har i år blivit 
vald till årets kulturkommun 
med följande motivering:

Välkommen till Olofström 
– i Blekinges Trädgård.

“Olofström är den lilla kom	
munen i nordvästra Blekinge 
som har det kulturella extra. 
Genom att satsa på barn- och 
ungdomskultur gör kommunen 
en investering för framtiden. 
I Olofström finns bland an	
nat barnteatern, cirkusskola 
och Växtverket – ungdomshu	
set i kommunen där många 
ungdomar får möjlighet till 
kulturaktiviteter av olika slag.” 
Kulturlivet i Olofström sjuder. 
Kammarmusik, jazz, film, tea	
ter och konst är några exempel 
på utbudet. Ett stort antal 
aktiva kulturföreningar håller 
liv i grytan. Det händer något 
varje vecka bland annat i kul	
turknutpunkten i centrum där 
biblioteket, Folkets Hus och 
studiecentrum finns samlade 
under ett tak.  
 
Skolornas musikprofilering 
har utvecklat många musika	
liska begåvningar. Kommunen 
har även en tradition av stora 
kulturpersonligheter. Bland de 
största återfinns författarna 
Harry Martinson och Sven 
Edvin Salje samt skulptören 
Carl Eldh. 

Nässelfrossan – en annorlunda 
kulturfestival hålls varje år. En 
kulturvecka i västra Blekinge, 
som liksom nässlan retar, brän	
ner, med också är matnyttig 
och hälsosam. Deltagarna i 
KAF-konferensen kommer ett 
smakprov av detta och även av 
“Smak upplevelse Blekinge”.
Välkomna till Olofström – häl	
sar styrelsen i PersonalKlub	
ben!

Annika Blissing
Ordf
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Vårvintern 2013 har varit 
speciell. Förändringen bör	
jade den 3 mars, tror jag. Va	
saloppssöndagen. Kalla nätter 
och solig dagar. Samma väder, 
samma sol och kyla till långt 
in i april. Blåbärsris och ljung 
frystorkade. Lyste brunt i back	
arna. Dagarna för en pensionär, 
som jag, blev enahanda. Som 
vädret ungefär. Fritidshuset i 
Säfsen fick stå tomt trots lock	
ande hyperfina längdskidspår. 
Tandproblem satte stopp för 
planerad påskresa. Återstod att 
promenera hemmavid och bli 
förbannad över allt skräp som 
slängs efter vägar och i naturen. 
Likaså att så gott som dagligen 
få höra och se om alla som snor 
åt sig av andras pengar.

Man kan bli less för mindre.
För några veckor sedan var 

jag på besök i mitt gamla älska	

de kommunhus. Allt var sig likt 
utom att de flesta ansikten var 
nya. Dock lika roligt som alltid 
att träffa de få som fanns kvar 
från min tid. En sak har emeller	
tid totalt förändrats. Numera är 
kommunhuset som en fästning. 
Man kommer inte in såvida man 
inte har kontakter. Att komma 
ut går desto bättre. Öppenhe	
ten och tillgängligheten är ett 
minne blott. 

Den 15 februari i år vissnade 
och dog livslågan för Carl-Eric 
Lundgren. Han var en av Sigtu	
nas mest framstående politiker. 
En stor humanist och värnare 
av det arbete för allmänhetens 
bästa, som vi kommunanställda 
utförde. I slutet av 80- talet var 
han förbundsdirektör på Kor	
pen. Det var då han efterlyste 
ett Kommunanställdas Fritids	
förbund och det var i mars 

1989, som han med glädje 
kunde konstatera att KAF hade 
kommit till. Jag minns Carl-Eric 
med värme.

Den 7 april nåddes vi av ännu 
ett dödsfall. Mellwyn ”Melle” 
Karlsson avled detta datum, 
dagen efter att han hade fyllt 
66 år. Melle var Sigtuna kom	
mun trogen sedan han som 
byggnadsingenjör anställdes i 
slutet av 60- talen. När han gick 
i pension för något år sedan, var 
han chef för stadsbyggnadskon	
torets produktionsavdelning. 
Men han var inte bara omtyckt 
och skicklig i arbetet. Han äg	
nade också mycken tid för sitt 
och sina kamraters fritidsin	
tressen. Han tog initiativet att 
starta kommunens korpklubb 
1971 och var aktiv i den och i 
den personalklubb den ombil	

 – funderingar 
hos en gammal 
man

Olle Wegner

Olles krönika
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dades till fram till sin tragiska 
bortgång. I slutet av 80- talen 
kom han med idén att klubben 
skulle arrangera ett riksmäster	
skap i terränglöpning. Tävlingen 
avgjordes med över 200 delta	
gare två sköna höstdagar 1988. 
Vid detta tillfälle valdes en inte	
rimsstyrelse för ett eventuellt 
bildande av Kommunanställdas 
Fritidsförbund.

För många inom KAF var 
Melle en välkänd representant 
för Sigtuna kommun och dess 
personalklubb. Han var en 
trogen gäst på många av våra 
konferenser under åren. Jag 
och många med mig är tack	
samma att ha fått varit en av 
hans många vänner.

Från detta sorgliga till något 
mycket trevligare nämligen 
Årets konferens, som i år äger 
rum i Blekinge och Olofström 
den 3 och 4 oktober. Glöm 
inte att planera in, att ni skall 
anmäla er dit. Ett fint program 
har man redan presenterat. ÅK 
– 13, något att se fram emot!  
Glöm heller inte att ansöka om 
att få bli Årets fritidsförening 
2013 och/eller vinna priset för 
Årets logga 2013.

Min krönika för denna gång 
vill jag sluta med at skriva några 
synpunkter om ett ödesdrama 
inom sportens värld. Tänk er att 
först leda stort och överlägset, 
att sedan få sin fantastiske mål	
vakt knockad av en boll i ansik	
tet, så att han var tvungen att 
utgå, att sedan missa den ena 
möjligheten efter den andra 
och slutligen förlora matchen, 
när motståndarna gör mål i den 
allra sista sekunden. 

Sporten heter handboll. Av	
görande gällde SM- final för 
herrar 2013. Det drabbade laget 

var så klart IFK Kristianstad och 
det segrande, Drott från Halm	
stad. Men vad har nu detta med 
oss och KAF att göra?  Jo, jag 
tänker på Ingvar Lövkvist. Han 
har varit med och byggt upp la	
get från Kristianstad under dess 
nuvarande storhetstid. Han var 
några år ordförande i klubben. 
Han var också en av alla dem 
som byggde upp Kommunan	
ställdas Fritidsförbund under 
pionjäråren och dessutom 
medverkade till att förbundet 
nu är stationerat i den gamla 
fina residentstaden vid Helge å 
i östra Skåne. Jag lider med Dig, 
Ingvar. Men ni kommer igen 
nästa år, eller hur?

Mjölby kommuns personal	
förening sektion, MC KoMpis, 
anordnade en trevlig MC-tur till 
Målerås i Småland - Glasriket.

Jag hade förmånen att bli 
inbjuden till detta och körde 
från Kristianstad till Målerås, 
en trevlig tur genom södra 
Småland med ett strålande 
MC - väder. Efter fikastopp 
i Tingsryd var jag framme i 
Målerås i god tid på eftermid	
dagen. Jag installerade mig på 
vandrarhemmet som Kompis 
hade bokat till oss. Efter en 
stund sittande i trädgården, 
hördes mullert av motorcyklar 
och 12 ”KoMpisar” körde in på 
parkeringen.

När alla hittat sina rum så 
var det tid för för en öl och lite 
trevligt snack, både om MC och 
annat trevligt.

  
På kvällen samlades vi på glas	
hyttan för att avnjuta hyttsillen 
och få en lektion i hur man blå	

Hyttsill i Målerås.

ser glas. Det gavs också möjlig	
het att besöka butiken och köpa 
glas med bra rabatt.

Morgonen startade med fru	
kost och packning inför hemfär	
den. Regnet låg i luften så alla 
ville iväg så fort som möjligt och 
kanske få köra hem på torra vä	
gar. Själv lyckades jag nästan 
ända hem.

Tack MC KoMpis och Marie 
-Louise som fixade en trevlig 
träff i Målerås. Jag hoppas vi 
kan träffas igen på en ny MC 
träff.

Lars Carlsson, Karisma
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Enkäten som Kommunanställdas fritidsförbund 
(KAF) skickat till medlemsföreningarna visar att 
det är stor skillnad på stödet från kommunerna 
till föreningarna. Vissa föreningar får inget eller 
mycket lite medan andra får flera hundra kro	
nor per anställd och personal som jobbar med 
verksamheten.

I snitt får föreningarna som svarat 42 kronor/
medlem eller 126 000 kronor/förening. Totalt 
handlar det om 3,6 miljoner i bidrag till fören	
ingarna som svarat på enkäten.

I maj hade 29 föreningar svarat på enkäten som 
bland annat frågade om antalet medlemmar 
och anställda i kommunen, medlemsavgifter, 
bidrag från kommunen och friskvårdsförmåner. 
Ett avsnitt handlade om hur föreningen infor	
merar om sina aktiviteter och vad man tycker 
KAF som satsa mer på.

- Det känns bra att gensvaret från fören	
ingarna var så stort och att svaren kom 
in så snabbt, säger Per-Anders Löthman, 
ordförande i KAF. Nu vet vi bättre hur 
det står till bland våra medlemsförening	
ar och vad man tycker vi ska jobba mer 
med.

Av svaren framgår att de flesta vill att KAF satsar 
mer medlemsförmåner och information till 
medlemmarna. Många kryss fick också kurser, 
föredrag och kompetensutveckling samt samar	
bete med andra organisationer.

De 29 föreningarna har totalt 86 600 medlem	
mar. I 70 procent av föreningarna är alla an	
ställda i kommunen medlemmar i föreningen. 
76 procent, eller 22 av 29 föreningar, har ingen 
medlemsavgift. 
I 9 av föreningarna betalar kommunerna ut 
en friskvårdsförmån på mer än 1 000 kr per 
anställd och år. 7 har exakt 1 000 kr och 7 har 
ingen friskvårdsförmån.
Enkäten har gjorts av KAF bland annat för att 
kartlägga vilket stöd personalföreningarna får 
från arbetsgivaren. Av enkäten framgår att 
många föreningar inte når upp till bidragssnittet 
på 42 kronor/medlem.

- Vi hoppas att föreningar med låga bidrag 
kan få stöd av resultatet i enkäten när 
man diskuterar bidrag med sin kommun, 
säger Lars-Göran Bergman, vice ordfö	
rande i KAF. Enkäten visar glädjande att 
de flesta kommuner inser att investe	
ringar i friskvård är lönsamma.

Här kan du se vilka föreningar som svarat på 
enkäten innan pressläggning: (kommun och 
föreningsnamn)
Olofström- Personalklubben, 
Sandviken – Pulsens personalförening, 
Falköping – Kommunals IF, 
Höör - Kaffe, 
Eskilstuna – EKAF (Eskilstuna Kommun Anställ	
das Fritidsförening), 
Gävle – Gävle kommuns sportklubb, 
Sollentuna - SLIM, 
Halmstad – Personalföreningen Hjärtat, 

Stor skillnad på bidragen 
till personalföreningarna

Text: Lars-Göran Bergman 
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Borås - MerKraft, 
Vänersborg – Personalklubben Vänersborgs 
kommun, 
Mönsterås – Personalföreningen Gnistan, 
Härjedalen - KommunAkuten, 
Perstorp – Personalföreningen Pondus, 
Sala - FRISK, 
Vännäs KOMLOSS, 
Motala – Motala Kommunanställdas Personal	
klubb, 
Katrineholm – Personalföreningen 
Lustgården, Hultsfred – Hultsfred kommuns 
personalklubb, 
Surahammar – Surahammars kommuns fritids	
förening, SKFF, 
Nordanstig - NordAktiv, 
Hässleholm - HUMOR, 
Växjö – Personalklubben DAKAPO, 
Hudiksvall – Personalklubben i Hudiksvalls kom	
mun, 
Vara – Vara Kommuns Fritidsförening, 
Huddinge - Humpe, 
Varberg - KomAn, 
Orust – Personalföreningen Fritiden, 
Mark - Markiserna, 
Nyköping – Kom Me’, 

  

RM i pimpelfiske 
I bitande iskyla och snålblåst avgjordes Riksmäs	
terskapen i Pimpelfiske för kommunanställda i 
lördags på Kyrksjön i Ytterhogdal. Härjedalens 
kommun arrangerade, i samarbete med Svegs 
sportfiskeklubb, evenemanget som trots väder	
förhållandena samlade ett 20 – tal deltagare.

Segrare i lagtävlingen

Efter tre timmars fiske så visade det sig att våra 
vänner från Ovanåkers kommun i Hälsingland 
hade lyckats bemästra fisket bäst. Mest för 
dagen i herrklassen hade Per-Åke Södergårds på 
drygt 1,2 kg och bland damerna vägde Birgitta 
Nilsson in mest med sina dryga 9 hg. 

Även lagtävlingen gick till Ovanåkers kommun 
där Per-Åke Södergårds, Kjell Nordlund och Gö	
ran Olsson tillsammans hade 1,8 kg.

Bäst bland Härjedalens representanter blev 
Nisse Norderud med en andraplats i herrklas	
sen.

Publicerat på Härjedalens kommuns 
hemsida 2013-02-11

Segrare i lagtävlingen

Segrare i herr 
och damklass
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Allting beror ju på hur positivt inställd kom	
munledningen är och vilka förutsättningar 
föreningen har. Det viktigaste är att man 

vill något, att man vill träffas och utvecklas till	
sammans. Ett sätt att få inspiration, ha en nystart 
för föreningen eller att man ser det som en ut	
bildningsmöjlighet för kommunen är att anordna 
en attraktiv föreläsning. Föreläsningar handlar 
om igenkännande, bekräfta egna värderingar, se 
saker med nya glasögon och få ny energi. Allting 
är ju subjektivt, men kanske ni hitta er föreläsare 
och tema som passar er kommun och er per	
sonalklubb just nu. Kanske har ni redan ett väl 
fungerande föreläsnings-upplägg och erfarenhet 
av dessa aktiviteter, men alltid kan man lära sig 
något nytt.

För personalklubben Dakapo i Växjö kommun 
var det en av flera arrangemang som fick upp 
medlemmarnas intresse för föreningen. Vi ser 
det som ett sätt att mötas och lära oss nya saker, 
hur man är i gruppen, kommunikation, hälsa, 
kost och friskvårdstips. Att skratta tillsammans är 
frigörande och att mötas över förvaltningsgrän	
serna är en viktig del i personalpolitiken. Dakapos 
arrangemang förläggs till stora aulor i skolans 

värld, detta håller nere lokalkostnaden. Föreläs	
ningarna sker på kvällstid runt kl. 18.30-21.00. 
Information om föreläsningen sker via kom	
munens e-post system till alla anställda och via 
föreningens hemsida. Oftast är det hela arbetslag 
som anmäler sig, men vill man ta med en anhörig, 
så är den välkomna, det kan bli dubbel glädje av 
upplevelsen. Föreläsningarna är gratis för Daka	
pomedlemmarna med anhörig, allt för den goda 
hälsan och arbetsplatsens bästa. Bra profit och 
renommé för kommunens hälso arbete. Givetvis 
kan man ju ta en skälig entréavgift om det behövs 
för att täcka ekonomin för föreningen.

Våra föreläsningar besöks av allt från 150 till 
800 person per föreläsning.

Hitta föreläsare gör man via Googles, kontakter, 
egna erfarenheter, tips från medlemmarna och 
KAF konferenserna. Kontakta föreläsarna privat 
om det går, går man via föreläsarföretag kan pri	
serna bli höga, med alla provisioner dessa tar. 

Kostnaden för en bra föreläsare under 2000-
talet ligger för oss från 2 500-20 000 kr.

Här i Växjö har vi sedan 2008 ett samarbete 
med hälsoorganisationer hos Landstinget, Korpen 
m fl och arrangerar större föreläsningar med kän	

Hur gör man för att bli 
en attraktiv kommunal 
personalförening? 

Föreläsningar - ett utmärkt 
sätt att få igång Er förening 
och inspirera till goda sam-
mankomster och kunskaps-

källor. 
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da namn på vårt konserthus. Samarbetar man så 
kan man hålla nere utgifterna. Vid dessa arrang	
emang tar vi ut en avgift från medlemmen.  

Här kommer ett antal föreläsare som Dakapo 
upplevt genom åren och vissa som varit med 
vid de populära KAF konferenserna de senaste 
10 åren. Hoppas att de kan väcka intresse för er 
personalförening. För att komma i kontakt med 
föreläsarna rekommenderar jag att man Goog	
lar på namnen eller söker på Eniro för att finna 
dem.

Allting är möjlig, bara det finns ett litet glöd till 
att genomföra sina tankar.

Allt började vid en KAF konferens
Vid KAF konferens i Jönköping 2004, blev vi 

alla deltagare inspirerade av Linda Ulmås från 
Alingsås och hennes fräscha framtoning i före	
läsningen ”Att ha lust till livet”. Linda talade här 
om sin yrkesroll som hälsopedagog, musiker och 
gruppträningsinstruktör samt erfarenheten av att 
vara trebarnsmor och “mitt i livet”. Allt detta gav 
oss helhets perspektivet på hälsa.

På ett inspirerande och personligt sätt, med 
humorn och musiken som redskap, förmedlar 
Linda budskapet om hur man kan ta hand som 
sin hälsa, sin tid och sitt liv genom en god livsstil, 
nära relationer och en positiv inställning. Det är 
väl just skratten, de igenkännande anekdoterna 
samt att tankarna och kunskapen förmedlas och 
förstärks av Lindas sånger, som gör dessa före	
läsningar unika och väl värda att upplevas. En 
mycket positiv stund för oss som var på Dakapos 
första föreläsning år 2005.

Det positiva mottagandet bland de närmare 
200 Dakapomedlemmarna som kom, gjorde att 
vi satsade vidare med våra kommunala äskade 
medel till personalklubben och bjöd in under 
2006 Susanne Fredriksson och ”Friska relationer, 
ger friskare arbetsplatser” – hur gör man”?  Våra 
värderingar – skapar våra attityder – vad präglar 
dina attityder? När en gammal stol är mer vård 
en gammal människa – har vi glömt något? Vad 
händer när samhällets resurser är uttömda? Goda 
relationer – ingen tillfällighet. Skapa ett gott rela	
tionsklimat och bli vinnare – långsiktigt. Livet är 
en resa i möten med andra människor.

Susanne är en populär glädjespridare med 
förmågan att bejaka vår inneboende kraft och 
använda den kraften i våra relationer. Hon har 
varit egen företagare under större delen av sitt 

liv och under de senare åren har hon arbetat som 
inspiratör, konsult och coach. Hennes föreläsning 
som berör är grundat på egna erfarenheter och 
upplevelser. Hon får oss att stanna upp och för	
stå vårt personliga ansvar för att skapa ett gott 
arbetsklimat, där respekt och arbetsglädje är 
honnörsorden.

På höstkanten samma år kom den populära och 
glada Kerstin Bäck och ”Se möjligheterna – inte 
hindren”. En föreläsning om positivt tänkande, 
optimism och framtidstro i tider av förändring. 
Hindren är till för att övervinnas. Dina idéer är 
inte sämre än andras. Kerstin är bra på att locka 
till både skratt och eftertanke! Hon klev ned från 
sin högst uppsatta position som traversförare (22 
meter) i stålindustrin och inledde en ny karriär 
som författare, föreläsare och stå-upp komiker. 
Tv-framträdande, sommarvärd i radio och filmroll 
i Lasse Åbergs Hälsoresan – En smal fil av stor 
vikt, hör till hennes mångsidiga erfarenheter. 
Kerstins frejdliga och glädjefulla sätt slog väl an 
på publiken.

Lång och ifrågasatt
Året därpå bjöd vi in en lång och positiv karl 

vid namn Jim Thuresson från Västergötland, som 
vi hade upplevt på den trevliga KAF konferensen 
i Borås. 

Jim talade om ”Arbetsplatsen en glädjeplats”. 
Det var en mycket speciell känsla när man såg 
den stora åhörarskaran när Jim presenterade 
sig som baskettränare och dess värld. En viss 
negativ utstrålning bland de kvinnliga åhörarna 
kunde skönjas, var det basket och idrott det skulle 
handla om. Istället kunde Jim förmedla alla käns	
lor som fanns i basketlaget och dess turer till det 
kommunala arbetslaget. Kvinnorna utstrålande 
bara positiva känslor och egna erfarenheter fick 
sitt bekräftat under föreläsningen.

Jims föreläsning handlade om hur viktigt det är 
att alla på arbetsplatsen känner att man duger.

Hur vi mår bra och skapar energi. Hur vi byg	
ger självförtroende samt attitydernas påverkan. 
Vidare hur bilder påverkar vår hälsa. Hängivenhet 
och goda vanor som ger oss kraft i vardagen. Hur 
vi skapar positiva tankar samt kraft i dessa. Viktigt 
att vi skrattar mycket och ser ljust på framtiden.

Jim Thuresson kommer från Brämhult, metro	
polen i Borås. Har arbetat med människor sedan 
1968, då främst i idrotten. Är utbildad på GIH i 
Stockholm. Arbetar deltid som lärare i idrott och 
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hälsa, föreläser, ansvarar för den högsta kursen i 
Svensk Basket samt är mental rådgivare för nä	
ringsliv och idrotten. 

Mycket populär var Lennart Björklund i ”Först, 
sist eller mellan – hur påverkas vår placering i 
syskonskaran, trivseln på arbetsplatsen”?

Direkt från Göteborg kom den kände föreläsa	
ren, handledaren och psykoterapeuten – Lennart 
Björklund. Hans föreläsning handlade om hur vi 
fungerar i vår vardag och i arbetslivet. Varför vi 
har valt det yrke som vi har. En föreläsning med 
många skratt och igenkännande. Alla fick reda på 
vem de är, utifrån vad man är född i syskonskaran. 
Lennart är tillika expert på tvillingar.

Thomas Bath i ”Ta kontroll över knepiga ar	
betssituationer och till en bra kommunikations-
klimat”. En föreläsning som både underhåller 
och utvecklar förmågan att förstå och påverka 
människor! Hur du med enkla medel påverka 
människor åt det håll du önskar,

Vad du behöver veta för att förstå konflikter, Så 
hanterar du människors olikheter.

Tomas Barth, Kompetensforum, är en föreläsare 
som gärna använder humor och bjuder på sina 
egna erfarenheter av med- och motgång i livet. 
Hans specialisering är konflikter, bemötandefrå	
gor och beteendeförändringar. Sin ledarerfaren	
het har han kompletterat med utbildning inom 
det psykologiska området. Tomas är en av de få 
som föreläst på KompetensMässan tre år i rad.

Karolina Johnsson, i ”Det är ditt liv och ditt 
ansvar”. Karolina är tacksam för det liv hon le	
ver idag, och för att hon lever överhuvudtaget. 
Karolina är också känd som ”Diplomatsdottern”. 
Ett namn hon fick i media efter att ha gripits i 
tullen på Bangkoks flygplats i augusti 1994, med 
en väska som visade sig innehålla en stor mängd 
heroin. Hennes livsresa, som hittills varit intensiv 
och omväxlande, stannade upp på ett ögonblick. 
Domen blev 50 års fängelse, och Karolina var 
oändligt tacksam att det inte blev dödsstraff. 
Efter 12 år i fängelse, varav fyra år på ”Bangkok 
Hilton” – Thailands ökända kvinnoanstalt Lard 
Tao – blev hon villkorligt fri den 20 augusti 2006. 
Karolina berättar om den inre resa hon upplevde 
under åren utan frihet, en resa som trots allt 
gjort henne till en starkare, gladare och lyckli	
gare kvinna.

Alla har vi olika bördor att bära. Varje börda är 

lika tung för just den som måste bära den. Det 
kan vara att man har en svårt sjuk familjemedlem, 
blir uppsagd på jobbet, går igenom en separation, 
eller något annat som kräver extra styrka för att 
klara av.

Karolina är fylld av ”jäklar anamma” och älskar 
att sprida sitt budskap – att man kan mycket mer 
än man tror. Genom livet har Karolina funnit sina 
verktyg för att komma igenom svårigheter som 
en starkare person, med ny kunskap, nya insikter 
och bättre självkänsla. 

Näste föreläsare är äventyraren Niclas Mård-
feldt och ”95 dygn av kamp för överlevnad”! 

Ett föredrag för dig som hört allt och gillar 
natur upplevelser. Niclas har rott över Atlanten i 
en roddbåt tillsammans med en person han bara 
hade träffat i 45 minuter. Resan blev otursför	
följd och räknas idag till en av världens svåraste 
lyckade oceanpassager. Bland problemen kan 
nämnas skrovskador, hjärnskakningar, man över 
bord, stormar, hajar, matbrist, vätskebrist och 
båten fick lagas med brädor som låg och flöt till 
havs för att kunna ros vidare. Vattenpumpen som 
tillverkade dricksvatten av havsvatten gick sönder 
och fick hand pumpas, ett arbete 4-5 gånger så  
tungt som att ro.

Resan var planerad till 40-45 dagar och tog 95 
dygn. Team bildning, höjd prestationsförmåga och 
problemlösning blev metoder för överlevnad.

Samarbete för den goda hälsan
Hösten 2009 bildades i Växjö ett hälsosamarbete 
tillsammans med Korpen, Landstinget, Volvo, 
Södra skogsägarna, Vägverket och Växjö kom	
muns personalklubb Dakapo. Vårt mål är att ta 
hit en etablerad och känd föreläsare varje år. 
Oftast kostar dessa en hel del och då är det bra 
att samarbeta och hålla nere kostnaderna för 
respektive arrangör i vår hälsogrupp. Vi tar ut 
en entréavgift för dessa evenemang, prislappen 
ligger på allt från 50-115 kr, helt beroende på var 
respektive arrangör klarar av att subventionera 
för dessa gemensamma arrangemang.

Först ut var den energirika och sprudlande 
duktige hälsoprofeten Blossom Tainton-Lindquist 
och ”Bli expert på dig själv” Vad är hälsa fick 
500 personer reda på denna afton, då vi upp	
levde Blossom. En kvinna i livets högsommar! Har 
(på gott och ont) kombinerat familj och karriär i 
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snart 30 år. Kallas av många för mångsysslare och 
levnadskonstnär. Hur hinner hon med allt? Hur 
håller hon sig i form? De är de ständigt återkom	
mande frågorna hon får. 

Träningen har betytt mycket för henne på 
många olika sätt. Ta del av hennes erfarenheter 
och få tips och råd till din egen personliga topp	
form, på ett underhållande och inspirerande 
sätt.

För henne är HÄLSA= LIV. Livet är föränderligt, 
så också vår hälsa. Ingen kan vara på topp jämt 
men vi kan alltid vara vårt bästa i den situation 
som råder. Det är upp till var och en att välja hur 
man vill leva sitt liv. Hälsa och välbefinnande är 
en resa, inte en destination!

En annan inspirationskälla var Susanne Lötbom 
i ”Balansakten”. 

ﾖnskar du att du hade mer tid ﾖer? Sﾖer du 
balans mellan arbete, fritid och vﾖner? Lever du i 
det fﾖgﾖgna och/eller i framtiden? Lﾖ dig inspire	
ras till att fﾖbalans i tillvaron och till att bﾖja leva 
livet hﾖ och nu.

Susanne är beteendevetare, författare och 
mental coach. Susanne har mångårig ledarerfa	
renhet från såväl offentlig som privat verksam	
het och har bland arbetat med arbetslivsinriktad 
rehabilitering, ätstörningsvård och förebyggande 
ohälsoåtgärder.

Alla ska ha möjlighet att få höra det som de 
är intresserade av. I en kommun arbetar för det 
mesta över 80 % damer, så det gäller att tänka 
kvinnligt, men inte glömma av männen också.

Äventyr är både damer och herrar intresserade 
utav och näste föreläsare, Ola Skinnarmo vet vad 
han talar om i ”Sätter du gränser för vad du tror 
du kan, så sätter du gränser för vad du kan”. Ola 
har genom åren genomfört ett flertal impone	
rande expeditioner varav den senaste sommaren 
2009. Ola seglade då som första svensk efter Adolf 
Erik Nordenskiöld genom den beryktade nordost 
passagen. Nordostpassagen har varit den största 
utmaningen i Olas äventyrskarriär och med sitt 
inspirerade och underhållande sätt tar Ola med 
sina åhörare på en resa in i äventyrens värld. Med 
stor träffsäkerhet och humor drar Ola paralleller 
från sina olika äventyr till en vardag som alla kan 
känna igen sig i.

Med expeditionerna som utgångspunkt berät	
tar Ola om möjligheterna att förena flera viljor för 
att nå gemensamma mål och att leva i harmoni 

med sig själv och sin omgivning trots tuffa om	
ständigheter.

Leva i nuet
Mindfulness - ett sätt att minska stress och 

öka livskvaliteten
 

När vi är ”mindfulla” blir vi mer fokuserade, 
närvarande och produktiva både hemma och 
på jobbet. Vi mår, sover och fungerar bättre. Vår 
medkänsla med oss själva och andra ökar. Istäl	
let för att automatiskt reagera i situationer ser vi 
istället de val vi har. Vi minskar vår onödiga stress 
och ökar vår livskvalitet.

Föreläsningen innehåller både teori och några 
praktiska övningar. Ola Schenström är läkare se	
dan 35 år och idag den ende läkaren i Sverige som 
enbart arbetar med mindfulness. Han är utbildad 
av mindfulness grundare Jon Kabat-Zinn och är en 
av Sveriges främsta experter på området och till	
lika författare till boken Mindfulness i vardagen.

 
I vår kommun har man under 2000-talet arbetat 
med Främjande arbetsmetoder. Ett önskemål från 
kommunen till personalklubben Dakapo var om 
man kunde hitta en föreläsare som kunde passa 
temat och vi fann genom personalkontoret Anna 
Rosengren och 

”Kan man bestämma hur man ska må?”. Ett fö	
redrag om våra egna möjligheter och utmaningar 
vad gäller livskvalitet, framgång, välbefinnande 
och hälsa. Vi stannar vid frågor som: Hur mycket 
kan du påverka din hälsa och ditt välbefinnande? 
Vad har välbefinnande med värderingar att göra? 
Var i kroppen sitter mina känslor? Lever du det 
liv du vill leva?

Vem bestämmer i ditt liv? 
Anna är etikkonsult och teolog med inriktning 

på värdegrund, ledarskap, mångfald och per	
sonlig utveckling. Hon är också arbetslivspräst i 
Stockholm och arbetar sedan många år med fö	
reläsningar, kurser och coachning för näringsliv, 
kommuner och organisationer över hela landet. 

Åter igen samarbetar vi i Växjö och tar hit till 
stadens konserthus med 800 personer, fullsatt!

Babben Larsson och ”Vägra dö nyfiken”     
    
        
   
Livet borde vara en räkmacka men är det säl	

lan. Det är lätt hänt att gamla mönster som bil	
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dats redan i barndomen blir ett bagage vi släpar 
runt på även som vuxna. Här varvas personliga 
exempel med klassisk coachning - det mesta går 
att förändra om man vill. Upplev allt från socker	
beroende, depression och övervikt till glädje och 
humor tillsammans med en av Sveriges roligaste 
kvinnor, Babben Larsson.

Per Gärdsell och ”Hälsa som strategi”, viktiga 
framgångsfaktorer för individen, gruppen och 
organisationen.

Hälsa handlar i dag om välbefinnande, vilket 
påverkar allt som berör människor. 

Friska medarbetare är en förutsättning för 
framgångsrika arbetsplatser. 

Kvällens seminarium tar dig med på en resa in 
i hälsans mysterium, vilket kan ge dig fler insikter 
om vad som är viktiga framgångsfaktorer för dig 
och din arbetsplats. 

Några punkter ur programmet: Hälsa och väl	
befinnande. Hur tar vi hand om vår vardag? 

Är hälsa lönsamt? Återhämtning och power nap 
– viktigt för hälsan. Motivation, välbefinnande 
och kompetens, Långtidssjuk – långtidsfrisk. Hälsa 
och entreprenörskap – varandras förutsättningar. 
Arbetsplatsen en arena för hälsa – vem har ans	
varet? 

Risk- och friskfaktorer – vad skiljer? Chefen 
– den viktigaste arbetsmiljöfaktorn.  

Per Gärdsell, docent i ortopedi, f.d. chef	
söverläkare på Universitetssjukhuset i Malmö, 
en av initiativ-tagarna till ett av Sveriges mest 
uppmärksammade hälsoprojekt på 2000-talet, 
Bunkeflo-projektet. I dag är Per Gärdsell en flitigt 
anlitad föreläsare/utbildare för ledningsgrupper, 
chefer, hälso-inspiratörer och medarbetare i 
hälsa. Han är också författare till bl.a. “Instruk	
tionsboken till livet” och “Att vara ideell – en 
skyldighet eller en förmån?”

En stark upplevelse från verkliga livet var att 
möta Jonas Paulman i ”En förlorad barndom - 
Man kan med sin egen kraft lyckas att gå vidare 
och hjälpa andra”

Jonas har kallats bravadman, eldsjäl och hjäl	
te. I 25 år har han cyklat, simmat, paddlat och 
sprungit för att samla in pengar till behövande.  
Jonas hade en tuff uppväxt. Hans biologiska 
föräldrar var missbrukare och sina första fyra 
år levde han till största del instängd i ett rum 
utan kramar och närhet.  När socialen kom för 
att ta Jonas till ett fosterhem var han som ett av 
barnhemsbarnen från Rumänien. Han hade inget 
språk och han saknade förmågan att samspela 

med människor. När han växte upp var det många 
som trodde att han skulle bli knarkare och krimi	
nell. Upplev Jonas Paulmans fantastiska resa från 
ett maskrosbarn till att bli en riktig vardagshjälte 
i Sverige! I dag arbetar han ideellt med det stora 
projektet Tankens träd för barnens rättigheter 

Det blir alltid som man tänkt sig! Om det blir 
som man tänkt sig – vad har du då tänkt dig? 

Olof Röhlander, prisbelönt professionell före	
läsare, licensierad mental tränare, utbildare och 
coach. Olof talar gärna om motivation och inspi	
ration och om vikten att sätta upp orealistiska 
mål. Mål ska vara inspirerande, inte realistiska. 
Hans föreläsningar handlar om hur man faktiskt 
kan träna tankar, bilder, känslor och attityder. 
Han talar om motivation och inspiration - att bli 
tänd på framtiden. Olof behandlar även kom	
munikationen, som är grunden till alla relationer 
och han talar om personlig utveckling. Han talar 
även om vikten av att sätta upp orealistiska mål 
för han menar att mål ska vara inspirerande, inte 
realistiska.   

Olof Röhlander har tidigare fått pris som årets 
föreläsare och är även författare till boken ”Det 
blir alltid som man tänkt sig”. 

De flesta föreläsningarna bjuder skratt och 
eftertanke, vissa talare har ännu fler anekdoter 
ur livet än andra, en av dessa var den fantastiskt 
roliga Gunilla Dahlgren och ”Hitta pärlorna i var	
dagen”.  Författaren, konstnären och föreläsaren 
Gunilla kåserar om livet i synnerhet och karlar 
och barn i allmänhet. Vad vi kan göra nära vi mår 
dåligt, vilket vi alla gör någon gång i livet. Hon 
piggar upp dig med enkla sanningar ur livet, roliga 
uttryck och historier som hon får av en generös 
omgivning. Med sina 18 böcker har Gunilla Dahl	
gren blivit ett känt begrepp bland annat genom 
Lilla Fruntimret.

Kärleken som Drivkraft
PK Mahanandia är en uppskattad föredragshål	
lare inom mångkulturella möten. PK är idag bild	
lärare utanför Borås. Engagerad i organisationen 
International Dalit Solidarity Network, driver 
välgörenhetsprojekt i Indien och föreläser. Han 
är inspirerad av buddismen och har träffat Dalai 
lama flera gånger. Han har en unik förmåga att 
trollbinda sin publik med allvar och humor.

PK är känd bland annat från SVT2 dokumentär 
”Min farfar var en hövding” om hans liv, resa och 
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kärlek. Möt den unike PK från det kastlösa Indien 
och hans resa på cykel från Indien till Sverige för 
kärleken!

Kärleken är ett mäktigt verktyg, inte bara för att 
bygga broar över gränser, men också för att bryta 
igenom rasismens murar.

Mänskliga möten – så funkar det
Mänskliga möten leder lätt till missförstånd och 
onödiga konflikter om man inte vet hur samspelet 
fungerar. Vet du hur ditt kroppsspråk ser ut?

Skådespelaren och föreläsaren Lennart R 
Svensson visar i sin föreläsning ”Jag hör vad du 
säger och ser vad du menar”

Jag ser vad hur lätt vi missuppfattas av andra 
människor, när gester och mimik skickar budskap 
som kan vara helt motsatta mot vad vi säger.

Han visar också hur vi med enkla medel kan 
förändra vår omgivning genom vårt eget bete	
ende, och hur vi gör för att snabbt läsa av andra 
människors ”dolda agendor”. 

När är det rätt tid att vara offensiv, och när är 
det rätt att gå lite försiktigare fram?

Hur gör jag för att skapa ett förtroende? Hur 
bygger jag en stark relation?

Föreläsningarna är fyllda med roliga och tyd	
liga övningar som ger kunskap om människors 
statusbeteende. 

Lennart föreläser med skrattgaranti och lovar 
alltid minst en handfull AHA-upplevelser.

Lennart levererar en unik blandning av skåde	
spel och föreläsning. Det är mycket interaktivitet, 
samtal och öppenhet så att deltagarna känner att 
de verkligen deltar. Lennarts långa erfarenhet 
som skådespelare betyder att det finns tyngd 
bakom orden och övningarna. 

En professionell skådespelare, känd från TV, 
film och Sveriges teaterscener, kommer och un	
derhåller, utvecklar och utbildar.

Möt Lennart R Svensson i en oförglömlig stund 
om kroppsspråket och kommunikationens bety	
delse för mänskliga möten!

”Skillnaden som gör skillnaden” med Kjell 
Enhager!

Varför lyckas vissa människor med det mesta de 
företar sig, medan andra inte når hela vägen? I en 
tid med knivskarp konkurrens, i alla avseenden, 
gäller det att göra skillnad. Idag i förändringens 
tidevarv förändras många extremt både i det yttre 
och inre. Men gör det någon skillnad? På vilken 

nivå ska vi förändra? Vad gör skillnaden egent	
ligen? Kjell är en av Sveriges mest efterfrågade 
föreläsare och coacher inom områdena motiva	
tion, mental träning och personlig utveckling. Han 
har coachat och studerat flera av våra mest kända 
idrotts- och kulturpersonligheter samt näringslivs	
profiler.                                                                          Hans 
mål är att alla ska kunna uppnå resultat och rela	
tioner i världsklass. Det kanske inte alltid går fullt 
ut… men om det gick – vilken förändring skulle du 
göra om du visste att du inte kunde misslyckas? 

“Våga Drömma” tillsammans med Lena Maria 
Klingvall. När Lena Maria föddes, utan armar 
och med bara ett “vanligt” ben, var det inte OS, 
föredrag inför världens teknikelit och kunglig	
heter eller en artistkarriär läkarna talade om. 
Men just detta har blivit Lena Marias liv: hon 
arbetar som sångerska, fotmålande konstnär 
och efterfrågad föredragshållare vad gäller 
människovärde, identitet och livskvalité., och 
hela Sverige upptäckte henne i samband med 
hennes första handikapp-OS som simmare. 
Sedan dess har hon tagit examen på musikhög	
skolan, turnerat som sångerska i stora delar av 
världen och fått se sin självbiografi översättas 
till 15 språk och varit gäst i ”Här är ditt liv”! 
Lena Maria vet vad visioner, mål och fantasi kan 
göra med ett liv. Här berättar hon i ord och mas	
sor av bilder om sin vardag, om sin musik, om sitt 
målande, om sin familj och sina vänner och om 
att ingenting egentligen är omöjligt.

                                                

 

http://www.lenamaria.com/wp-content/uploads/2012/07/LENAMARIA_pressbild_2012_01.jpg
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Jan Tern och ”Stressad och pressad eller kreativ 

och effektiv” 
Stress är en otroligt kraftfull fysisk och psykisk 

reaktion. Den kan få dig att känna dig tänd och 
inspirerad. Den kan få dig arg och irriterad. Den 
kan få dig att prestera på toppen av din förmåga. 
Den kan få dig totalt oförmögen att ta enkla be	
slut. Den kan få dig att känna att du är i ”zonen 
för ultimat prestation” eller spendera år med 
rehabilitering. 

Nya tankesätt, idéer och strategier gör att du 
kommer prestera lika bra eller till och med bättre 
än förut. Fast med lägre fysisk och psykisk belast	
ning. 

50 % arbetar Jan på AB Volvo med ansvar för 
att utveckla och koordinera friskvården. Övrig 
tid går åt till att skriva böcker och hålla föredrag 
i det egna företaget Personbästa AB. Är också 
certifierad testledare för SOK:s fystester, svarar 
på läsarfrågor i tidningen Tara och är ambassadör 
för cykelutmaningen. 

“Jonas Colting pratar i ”Den nakna hälsan” 
utifrån ett hälsoperspektiv och berör många 
delar runt träning, mat, mentala och praktiska 
verktyg, motivation och funktionalitet. Han har 
med sina VM-medaljer i triathlon också intres	
santa erfarenheter ifrån elitidrotten samt många 
anekdoter och lärdomar ifrån sitt egna idrottan	
de. Dessutom sticker Jonas gärna ut hakan rejält 
för att ifrågasätta en del “gammal” kunskap om 
träning och hälsa.

Jonas främsta styrka är förmågan att avdra	
matisera träning som något jobbigt, hemskt och 
plågsamt samt att inspirera till förändring. 

Om man skulle beskriva Jonas föreläsning med 
några ord så är de; “Jonas pratar om hälsa som 
ett livslångt projekt, och hur våra inlärda och 
förutfattade meningar om åldrande, funktiona	
litet och förmåga låter vår inneboende poten	
tial gå ouppfylld. “Know-why” är lika viktigt som 
“know-how” i strävan efter resultat, utveckling 
och framgång!”

Populära föreläsningar är också resor-, mat	
lagnings- och trädgårdstips. Allt är möjligt i en 
kommunal personal förening, bara den rätta 
entusiasmen finns.

Detta är ett ax block ur Dakapos föreläsnings	
repertoar sedan 2005 och hoppas att det kan ge 
er förening lite goda tips framöver. 

Föreläsningar inom föreningslivet är ju ett 

mycket populärt sätt att komma samman på en 
stor arbetsplats som en kommun är. Det är sam	
tidigt en trevlig väg att dela med sig av kunskap 
till medarbetarna, som de kanske inte skulle få 
kontakt med i det övriga utbudet i er stad.

Säkert har ni redan hos er haft trevliga förelä	
sare och vi i KAF är mycket intresserade att höra 
era tankar om andra föreläsare. Skriv gärna till 
KAF kansliet i Kristianstad och förmedla era erfa	
renheter till en kommande artikel i KAF Nytt.

Per-Anders Löthman 
DAKAPO/KAF
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Redan 1969 gick den första RM tävlingen i Bow	
ling i Stockholm på Enskedehallen. Där träffades 
några entusiaster i Bowling från Visby, Göteborg, 
Västerås,Uppsala.Borlänge, och Stockholm som 
höll telefonkontakt med varandra och dirigerade 
RM tävlingen i Sverige efter önskemål från intres	
serade arrangörskommuner, detta pågick fram till 
-80talet 1981  fick Nacka kommun chansen att 
arrangera RM, det visade sig att intresset var 
enormt, geografiskt tyckte jag att hallen var mal- 
placerad i utkanten av Nacka ner mot gränsen 
till Tyresö kommun, trots detta fick vi rekord	
deltagande 455 deltagare från 48 kommuner det 
har inte överträffats någon gång senare, däremot 
hade Eskilstuna 1983 och Lidingö 1985  bra delta	
garantal. Om detta berodde på det glada -80 talet 
eller om kommunernas  intresse för friskvård till 
personalen var på topp vet jag inte, men efter 
detta har det gått bakåt, drygt 200 deltagare fram 
till slutet av -90 talet. Här sjunker det till 150 del	
tagare. Vad som börjar framträda här är att kom	
munerna i alla fall i  torstadsregionerna börjar 
dra in bidragen till personalföreningarna, vilket 
innebär att förvaltnings- cheferna skallbesluta om 
bidrag till sina anställda. Efetrsom alla chefer  inte 
ser personalåtgärder med samma ögon kan alla 
förstå konsekvenserna av detta. Måste väl också 
medge att många har gått i pension, och de unga 
ny- anställda har andra intressen. Nu kämpar vi 
för att hålla oss över 100 deltagare så länge vi 
kan. Vi som har varit med från begynnelsen har 
i alla fall besökt 36 kommuner  från Kiruna i norr 
till Malmö i söder. Många är vi som ses år efter 
år, varje år litet äldre, därför finns klasserna Old	
boys, Oldgirls. Nästan alltid är våren i full blom 
och ett strålande väder, vad annars vi är ju inne 
i maj månad. Nu ser vi fram emot RM i Gävle 
11- 26 maj. Är det någon läsare i våra personal	
föreningar som tycker att detta kan vi  arrangera 
2014 och framåt, så kontakt oss i KAF. Gå in på 
vår hemsida www.kafinfo.nu där finns uppgifter 
om RM- kommitten  och övriga i styrelsen som ni 
kan kontakta.

L a r s - O l o f  L i n d h o l m   S t y r e l s e l e d a m o t ,   
ansvarig för Bowling 
Tel:  08  715 82 96     
lars-olof.lindholm@comhem.se

                  

RM – NOSTALGI
BOWLING RM
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I år är det fokus på Olof-
ströms kommun! Åtminsto-
ne för oss inom KAF. Kom-

munens personalklubb är utsedd 
till Årets fritidsförening och i 
huvudorten äger Årets konfe-
rens rum den 3 och 4 oktober. 
Här nere i Blekinges sydvästra 
hörn har två av Sveriges stora 
och mycket betydelsefulla för-
fattare växt upp. 

Harry Edmund Martinson är den mest 
kände av de två, Nobelpristagare i litteratur 
1974. Han föddes i Jämshög i Olofströms kom-
mun 1904. Han blev faderslös när han var 6 år. 
Modern flyttad till USA och Harry lämnades 
kvar och ackorderades ut ”på socknen” som 
fosterbarn. Den blivande nobelpristagaren 
genomgick sex års folkskola bland annat i 
Alltidhults skola. Till minne av det delar Mar-
tinsonsällskapet varje år ut Alltidhultstipendiet. 
Efter en brokig ungdomstid med arbete till sjös 
och på fabriker debuterade han som poet 1929. 
Hans mest kända romaner är Nässlorna blomma 
(1935), Vägen ut (1936) och Vägen till Klock-
rike (1948). Lika berömt är Aniara från 1956. 
Eposet ligger till grund för operan Aniara med 
libretto av Erik Lindegren och musik av Karl-
Birger Blomdahl.

Harry Martinson var under åren 1929 till 1941 
gift med författarkollegan Moa Martinsson. Han 
avled den 11 februari 1972. 

Harry Martinsson, foto från början av 40- talet

Sven Edvin Salje - porträtthuvud av Mattias 
Olsson, Jämshög

Olofström och författare

Sven Edvin Salje föddes liksom Martinson i 
Jämshög år 1914. Salje var en mycket produktiv 
författare och framstår som en förnyare av den 
svenska bonderomanen. Före författarskapet ar-
betade han som affärsbiträde, trädgårdsarbetare 
och fabriksarbetare. Han debuterade 1940 med 
romanen Dimmorna lyfter. Det stora genombrot-
tet kom med romanen På dessa skuldror. Några 
av hands verk has spelats in på film. Sven Edvin 
Salje avled 1998.

Hej KAF
Tråkiga nyheter från Kalmar beach vollybollen är inställd, inga anmälda lag!
För sent ute eller inget intresse för denna aktivitet i Sverige?
Vi gör ett nytt försök nästa år, då vi är ute med anmälan tidigare på året.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Aniara
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aniara_(opera)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Lindegren
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl-Birger_Blomdahl
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl-Birger_Blomdahl
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Som ett Sverige i koncentrat. Så vill vi be-
skriva vår vackra natur och våra fantastis-
ka omgivningar i Katrineholm. 

I Selma Lagerlöfs bok Nils Holgerssons 
underbara resa genom Sverige var en av 
rastplatserna just Katrineholm. Pysslingen 
stannade till i parken vid Stora Djulö Herr-
gård där han häpnades av allt det vackra 
och myntade uttrycket ”den sköna lustgår-
den”. Vi är många som kan vittna om att 
hans beskrivning stämmer väl överens även 
i nutid. Vi har valt att vässa begreppet yt-
terligare och vill positionera oss som hela 
Sveriges Lustgård. Med naturen om knuten, 
det vackra landskapet och skaparlusten. 

Idrotten har alltid haft stor betydelse för 
Katrineholm. Vi har en lång tradition med 
både lag och individuella idrottare på topp-
nivå inom flera idrottsgrenar. Uppmärk-
samheten kring dem har haft en mycket po-
sitiv effekt på orten Katrineholm och dess 
attraktionskraft. Med all rätt. Här finns 
mycket som vi har anledning att vara stolta 
över.

Exempelvis Katrineholms Sportcentrum 
med Duveholmshallen, Backavallen, ishal-
len och tennishallen. Vi har en av Sveriges 
största samlade sportanläggningar med cir-
ka en miljon besökare per år. 
Här finns läge för liv och lust.

www.katrineholm.se

Välkommen till Katrineholm

Katrineholm – läge för liv & lust

Foto: Roger Culmsee, Katrineholms-Kuriren Foto: Amelie von Essen, Katrineholms-Kuriren Foto: Hanna Maxstad Foto: Tomas Nilsson, Katrineholms-Kuriren

Anmäl er på länken  www.gislaved.se/rmgolf2013
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Personalföreningen LUSTGÅRDEN, 
Katrineholms kommun bjuder in till RM i terränglö-

ning och orientering 21-22/9 2013

Lördag 21 september, KommunRuset i  
terränglöpning för kommunanställda

Anmälan Du anmäler dig till lustgarden@katrineholm.se senast 15/9. Anmälan är giltig 
efter erhållen betalning.

Avgift 150 kr. Betalas till bankgiro 327-6672 (personalföreningen Lustgården).  
OBS! Ange namn, klass och förening.

Efteranmälan Mottas mot 50 % högre avgift senast 20/9 kl 18.
Start Första start kl 13.
Tävlingsplats Kurortsvallen Bie, 11 km norr om Katrineholm. Följ skyltning mot Bie från väg 56.  

GPS: 59.09069, 16.20908. Parkering vid idrottsplatsen.
Terräng Skogsstigar och grus.
Förtäring Kiosk finns vid Kurortsvallen.
Priser Priser till de tre främsta i varje tävlingsklass. Prisutdelning sker vid banketten 

lördag kväll.
Övrigt Ombyte och dusch finns på tävlingsplatsen.
Resor och logi Till Katrineholm finns direkttåg från bland annat Karlstad, Göteborg, Skövde, Lin	

köping, Norrköping, Västerås, Eskilstuna, Södertälje och Stockholm. Från flertalet 
övriga städer i t.ex. Skåne, Småland, Dalarna och Gävleborg når du Katrineholm 
med bara ett tågbyte.  
För tips om logi, se: www.0150.se/bo

Klassindelning Damer  Herrar 
D21 10 km H21 10 km 
D35 10 km H35 10 km 
D40 5 km H40 10 km 
D45 5 km H45 10 km 
D50 5 km H50 10 km 
D55 5 km H55 5 km 
D60 5 km H60 5 km 
D65 5 km H65 5 km

Bankett Lördag kl 19 i Odd Fellow lokalen, Sveavägen 36. 
Middag, underhållning och dans. Kostnad per person 250 kr.

Anmälan bankett lustgarden@katrineholm.se senast 15 september. Gäller både orientering och terränglöningen. 
OBS! Separat anmälan till banketten!

Kontaktperson P-A Holmqvist, 070-657 92 98, 0150-48 80 76 (ordförande i personalföreningen Lustgården).
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RIKSMÄSTERSKAP i 
orientering för  

kommunanställda 
21-22 september 2013 

Tävlingsformer
Sprint i stadsnära skog, 21/9 
Förlängd medeldistans, 22/9 

RM-klasser
Kommunen måste vara ansluten till riksförbundet för kommun-
anställdas fritidsföreningar, KAF för att kunna ta RM-tecken, 
annars sker deltagande utom tävlan.

Svårighetsgrad
Enligt Svenska Orienterings förbundets riktlinjer.

Klass Lördag Söndag
D21 3,0 km 4,5 km
D35 2,5 km 4,0 km
D40 2,5 km 4,0 km
D45 2,5 km 4,0 km
D50 2,0 km 3,5 km
D55 2,0 km 3,5 km
D60 2,0 km 3,5 km
D65+ 1,5 km 3,0 km

H21 3,5 km 5,5 km
H35 3,0 km 4,5 km
H40 3,0 km 4,5 km
H45 2,5 km 4,0 km
H50 2,5 km 4,0 km
H55 2,5 km 4,0 km
H60 2,5 km 4,0 km
H65+ 2,0 km 3,5 km

Banlängderna är ungefärliga  
och kan komma att ändras.

Klassammanslagningar 
Vid för få anmälda förbehåller  
vi oss rätten att slå ihop klasser.

Motionsklasser
Lör 21/9 kommer följande öppna motionsklasser att erbjudas:
•	ÖM1 – Lätt, ca 2 km 
•	ÖM2 – Lätt, ca 3 km
•	ÖM5 – Medel, ca 3 km
•	ÖM7 – Svår, ca 3 km 

Välkommen att prova på orientering i fin natur, men  
med närhet till bebyggelse!

Söndag 22/9 erbjuds inga motionsklasser. RM i terräng löpning 
för kommunanställda avgörs däremot samtidigt vid samma 
arena, se separat inbjudan.

Anmälan Anmälan till lustgarden@katrineholm.se se	
nast söndag 15 september.   
I anmälan ska SportIdent-bricknummer 
anges!

Avgifter 100 kr per dag. Brickhyra 30 kr. Anmälan giltig 
vid erhållen betalning till  
BG 327-6672 (Personalföreningen Lustgården). 
Ange namn, klass och förening!

Efteranmälan Mottas mot 50 % högre avgift senast fredag 
20/9 kl. 18.  
För motionsklasser krävs inte föranmälan, men 
vid anmälan på tävlingsdagen tas 50 % högre 
avgift ut.

Stämplings Elektronisk stämpling med SportIdent. 
	  Om bricknummer ej finns angivet system  i 

anmälan tilldelas automatiskt hyrbricka!

PM, start- och Kommer att finnas i Eventor, samt via länk från: 
resultatlistor  www.katrineholmsok.org > Arrangemang

Karta, terräng Lördag: Nyritad karta enligt sprintnormen. 
Skala 1:4 000, ekvidistans 2 m. Kombinerad 
park-, skogs- och stadsmiljö. Svag kupering. 
God framkomlighet. 

Söndag:  Vanlig OL-karta. Skala 1:10 000, ekvidistans 2,5 
m. Svag till måttlig kupering, mestadels god 
framkomlighet. En rullstensås löper genom 
tävlingsområdet, se kartprov. 

Samlings- Lördag: Östra skolan, 500 m från Katrineholm 
Central. 

platser  GPS: 58.99943, 16.21738. Parkering på all	
männa parkeringar. 

Söndag: Kurortsvallen, Bie, 11 km från Katrineholm. Följ skylt	
ning mot Bie från väg 56. GPS: 59.09069, 
16.20908. Parkering vid idrottsplatsen.

Start Första start lördag kl.15 och söndag kl 10.  
Efteranmälda startar före denna tid. Avstånd 
till start max 500 m.  

Dusch Tempererad dusch inomhus i anslutning till   
arenan båda dagarna. 

Servering Eventuellt kan servering komma att erbjudas 
på söndagen, se PM. 

Priser Priser till de tre främsta i varje tävlingsklass. 
Prisutdelning sker lördag kväll vid banketten 
och söndag direkt efter tävlingen.

Kontakt: Klas Bringert, Katrineholms OK, 073-938 18 20 
(tävlingsledare, orientering)

Resor & logi: Till Katrineholm finns direkttåg från bland 
annat Karlstad, Göteborg, Skövde, Linköping, 
Norrköping, Västerås, Eskilstuna, Södertälje 
och Stockholm. Från flertalet  
övriga städer i t.ex. Skåne, Småland, Dalarna 
och Gävleborg når man Katrineholm med bara 
ett tågbyte. För tips om logi, se: www.0150.se/
bo.



KAF-       Nytt

26



KAF-       Nytt

27



www.kafinfo.nu


