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Plan för 2017
Golf RM i Gislaved 17 -18 augusti.

Innebandy i Vänersborg inbjudan från SSIF 23 - 24 september .

Årets Konferens i Vänesborg:
Torsdag 28 - fredag 29 september.

denna gång!
Vilka kan leverera hälsa, motion och variation bäst? Kommunernas personalklubbar!
Ta vara på våra kommunala personklubbars hälsoutbud, här finns det mesta för de flesta.
I KAF Nytt nr. 1 2017 kan ni ta del av många hälsotips för året och mycket mer.
Vi träffas den 28-29/9 på KAF:s årliga konferens i det härliga Vänersborg. En källa till, kunskap, gemenskap och utveckling!
Per-Anders Löthman
Ordf. KAF
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Torsdag den 28 september
10.00- 1.00 Inskrivning
11.00- 11.15 Välkommen till Vänersborg
11.15- 11.30 Personalklubben Vänersborgs kommun
11.30- 12.00 Evenemangsstad Vänersborg
12.00- 13.00 Lunch med Bo Knutsson
13.00- 15.00 Erfarenhetsutbyte
15.00- 15.30 Kaffe
15.30- 17.00 Robert Samuelsson - Grottmannen.
19.00- 01.00 Bankett med Miss Molly

Vänersborgs kommun
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Fredag den 29 september
08.30- 09.00 Guidad busstur runt Vänersborg.
09.00- 10.00 Erfarenhetsutbytet redovisas
10.00- 11.00 Peter Ojala
11.00- 12.00 Lunch
12.00- 13.00 Föreläsning Johan Östling & Björn A Ling
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Vänersborg -

staden för Årets konferens
Vänersborg är en tätort i Västergötland och centralort i Vänersborgs kommun, Västra Götalands
län samt kansliort för Vänersborgs
tingsrätt. Vänersborg var före länssammanslagningen 1998 residensstad i Älvsborgs län och är numera
säte för den politiska ledningen i
Västra Götalandsregionen (numera regionhuvudstad i Västra Götaland). Sjöfarten har alltid varit av
betydelse för Vänersborg, då staden
är belägen mellan Sveriges största
sjö, Vänern, och hamnstaden Göteborg via Göta älv. Författaren, tillika
kompositören och trubaduren Birger Sjöberg, är upphovsman till Vänersborgs populärnamn Lilla Paris.

D

Historien om Vänersborg

e tidigaste kända planerna på en stad i Vassända härrör från 1544. På 1580-talet får
marknadsplatsen Brätte, mellan nuvarande
Onsjö och Öxnered, stadsprivilegier. 1641 grundades Vänersborg och 1 februari 1644 utfärdade
Drottning Kristinas förmyndarregering stadsprivilegier för staden.
Den 19 juni 1644 anfaller Hannibal Sehested och
bränner ned staden under kriget mellan Danmark-Norge och Sverige. I början av februari 1645
anfaller trupper under överste Henrik Bjelke,
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efter tre misslyckade försök ger de sig av, se Sammandrabbningen vid Vänersborg 1645. Den 25-26
juni 1676 anfaller norska trupper under ståthållare
Ulrik Fredrik Gyldenlöve staden som satts i brand av
svenskarna. Den svenske befälhavaren Hans Mörner kapitulerar, och Gyldenlöve låter släcka elden
som tack vare gatornas bredd inte hunnit ställa till
någon större skada, se Slaget vid Vänersborg. Den
10 september 1676 lämnar Gyldenlöve staden efter
att ha plundrat och bränt den. Ett av krigsbytena var
en kyrkklocka som idag finns i Vor Frelsers Kirke i
Köpenhamn.
År 1679 blir Vänersborg residensstad i Älvsborgs län.
År 1727 får staden sitt första apotek. 1752 invigs
Brinkebergskulle sluss. 1753 får staden sin första
stadsdoktor, som även utses till provinsialläkare,
den förste i Älvsborgs län. Den 16 november 1756
tas stadens första fattighus i drift.
1783 tillkommer staden första sjukhus.
Natten mellan den 24 och 25 september 1777 utbryter en brand som ödelägger kyrkan, skol- och
kaplanshusen och ytterligare 52 hus, totalt en tredjedel av staden.
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Den 3 oktober 1788 ockuperar danskarna under
generalmajor Johan Fredrik von Mansbach Vänersborg, man var förvarnad och hade utrymt
staden. Ockupationen hävs den 5 november utan
att några övergrepp eller plundringar förekom.
Den 14 augusti 1800 invigs Trollhätte kanal och
Vänersborg får sjöfartsförbindelse med Göteborg.
År 1816 sker den sista officersduellen i Sverige
med dödlig utgång äger rum i Lockerudsskogen
utanför Vänersborg.

År 1967 läggs sista tegelbruket ned och i december 1987 stängs lasarettet men verksamheten
fortsätter på det nybyggda NÄL i Trollhättans
kommun.
Högskolan Väst lämnar 2004 Vänersborg för att
flytta till grannstaden Trollhättan.
Arena Vänersborg invigs 2009 och används vid
Bandy-VM 2013.

År 1822 grundas Wenersborgs sparbank, en av
de första i landet.
Den 4 oktober 1834 utbrytes brand och inom 10
timmar hade bebyggelsen så gott som utplånas.
År 1848 grundas tändsticksfabriken som sedan
läggs ned 1932. År 1853 tillkommer första telegrafen och 1855 sätts Norge i telegrafförbindelse
med yttervärlden över Vänersborg och stationen
blir en av landets största.
År 1860 startas en av landets största skofabriker
av Anders Fredrik (A.F.) Carlsson som sedan läggs
ned år 1969.
Den 27 april 1864 börjar Uddevalla-VänersborgHerrljunga Järnväg byggas och järnvägen invigs
den 17 maj 1867. Den 26 februari 1878 öppnas
sträckan Göteborg-Öxnered på Bergslagsbanan,
21 juni 1879 öppnas sträckan Öxnered-Mellerud
och hela banan den 1 december 1879. Samma
år öppnas Dalslandsbanan och anslutning till det
norska järnvägsnätet.
Den 13 september 1864 beviljar Kungl. Maj:t
oktroj för Enskilda Banken i Wenersborg med rätt
att ge ut egna sedlar. Bankens verksamhet startar
1 februari 1865. De uppgår senare 1943 i Svenska
Handelsbanken.
Den 16 april 1877 startas
första dövstumskolan och
1905 öppnar ett sinnessjukhus vid Restad.
1924 införs elektrisk gatubelysning , 1952 tillkommer
första trafikljuset och 1977
sätts de första parkeringsautomaterna upp, som ersätts med system med P-skiva 1994.
Källa: Wikipedia
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Fakta om...
Smeknamn:
Lilla Paris
Land
Sverige Sverige
Landskap
Västergötland
Län
Västra Götalands län
Kommun
Vänersborgs kaommun
Distrikt
Vänersborgs distrikt
Koordinater
58°23′N 12°19′Ö
Area
1 131 hektar
Folkmängd
23 119 (2015)[1]
Befolkningstäthet 20,44 inv./hektar
Grundad
1641
Stadsprivilegier
1 februari 1644
Tidszon
CET (UTC+1)
- sommartid
CEST (UTC+2)
Postort
Vänersborg
Postnummer
462 XX
Riktnummer
0521
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Olof Jilkén Att falla och resa sig igen
Jag kom i kontakt med Olof när han hörde av
sig till vår fritidsförening med erbjudande om
rabatter till föreställningar han arrangerade
via sitt jobb. Efter att han beslutade sig för att
sluta jobba för andra och bara jobba för sig själv
kontaktade han mig igen och berättade denna
fantastiska resa han gjort som både varit tuff
och hård men även med mycket glädje. Jag bad
honom skriva ner lite för att jag tycker att fler
borde få höra hans livsresa som bara har börjat.
/Tina Kivivuori, Hässleholms kommuns Fritidsförening.
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H

östen 2011 föll jag 11 m under en inomhusklättring och bröt ryggen. Jag fick reda på att
jag hade en inkomplett ryggmärgsskada och
huvudläkaren berättade att jag skulle ställa mig in på
ett liv i rullstol.
Jag hade precis blivit pappa och var tagen av hur
kärleken till min son kunde öppna upp nya rum i mitt
hjärta och samtidigt frustrerad av de många vakennätterna. Jag drev min eget företag som nöjesarrangör
och tränade boxning, klättring, styrketräning, löpning
och yoga.
Nu låg jag i en sjukhussäng och visste inte ens om
jag skulle kunna kissa och bajsa själv.
Inom mig växte en insikt i att bara jag kan sätta
mina egna begränsningar kring vad som är möjligt.
Jag började göra det jag kände till, att träna. Rehabträningen tog mig ifrån att stå i ett gåbord med all vikt
på armarna till att sakta kunna börja lyfta benen och
hasa dem med mig. Därefter fick jag öva att i gå barr
med sjukgymnast och sakta över till korta sträckor
med rullator. Efter det har jag gjort min träningsresa
själv. Jag har trillat hundratals gånger och oftast har
det gått bra, en gång föll jag baklänges i ett nässelsnår
med rullatorn, en annan gång föll jag i köket och bröt
underbenet i tre delar. Jag har fått frakturer på knäna
tre gånger vid fall och senast bröt jag av en biten av
höften när jag strechade. Skadorna är för mig en del i
min resa och idag går jag fler kilometer med kryckorna
varje dag, gör yoga och tränar crawl.
En stor lärdom för mig har varit att lägga märke till
den inställning jag har till mig själv. Jag märkte efter
ett tag in i min rehabträning att jag var hård emot
mig själv i min träning. Att om träningen inte gick
som jag ville så straffade jag mig själv med hårda ord
och genom att se ner på mig själv. Jag fann tröst i min
relation till min fru och min son. Det var inte förrän
vår separation som jag på allvar fick möta mig själv.
Alla de känslor av litenhet och värdelöshet som jag
kände, ville jag att min fru skulle bära, men det finns
ingen som kan bära min smärta. Jag föll och jag föll
djupt, det var som att åka baklänges på en rutschkana
i ett kompakt mörker. Jag kom till en väldigt tom och
ödslig plats inom mig själv som jag intuitivt kände att
jag var tvungen att möta. Samtidigt kände jag att jag
inte hade några verktyg för att möta den enorma våg
av känslor som vräkte över mig.
Under ett års tid arbetade jag max en timme om
dagen, resten av tiden mediterade jag, gick promenader och mötte de mörkaste platserna inom mig själv.
Jag slutade med mina beroenden; TV, socker, kaffe
och sex för att inte kunna distrahera mig. Jag prövade
terapi, shamansk andning, alternativa festivaler och ritualer och vid ett tillfälle dansade jag naken på kryckor
runt en enorm lägereld med en massa andra män. Jag
lärde mig att hitta min urkraft inom mig själv, att våga
möta varulven som klöser mig på min rygg och till slut
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att börja leva istället för överleva. Min ständiga läxa
är att våga släppa kontrollen över livet, att acceptera
det som är och ta emot det som blir mig givet. Att
mitt värde inte sitter i vad jag gör eller presterar utan
är något jag skapar själv genom att älska mig själv
förutsättningslöst.
För mig krävdes det allt jag hade att släppa min
relation, mitt arbete och framförallt mina egna begränsande tankar om mig själv. Först nu som snart
40-åring har jag lärt mig hur jag möter och tar hand
om mina egna negativa känslor, som jag tidigare gjort
allt för att undvika eller döva.
När jag vågar möta och stå kvar i mitt mörker så
lämnar jag också plats till ljuset och glädjen. Jag lyssnar in till mitt hjärtas röst och får modet att följa den
dröm som nu också visar sig när jag rensat bland allt
bråte. Jag har startat meditationsgrupper, en mansgrupp och börjat föreläsa om min förändringsresa. Om
modet det krävdes av mig för att möta djup smärta
utan att tycka synd om mig själv eller skylla på andra.
Att själv äga och ta ansvar för mina känslor. Att vilja
växa istället för att vilja vara trygg, att acceptera istället för att söka kontroll. Att inse att det jag vill är inte
alltid det som jag behöver. Att leva livet ögonblick för
ögonblick. Detta för mig är att till slut bli vuxen.

Olof Jilkén
www.olofjilken.se
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Allt är möjligt för en Personalklubb!

T

änk vilken glädje och inspiration det är att vara
med i KAF.
Varje år tonar KAF konferensen fram någonstans
i Sverige. Med nyfikenhet och längtan till nya möten
med likasinnade kommunanställda som arbetar i sin
vardag för att göra arbetslivet lite roligare, gemensammare och hälsosammare på sin kommun, någonstans
i Sverige. Alla föreningar är unika i sig och har sina
förutsättningar. De kommuner som har förstått att
använda sin personklubb i sitt personalarbete har
tänkt rätt. Här finns förutsättningar för att verkliggöra
hälsoarbete som man aldrig kunnat föreställa sig.
Gemensamma arrangemang i hälsans tecken, kulturella upplevelser, glädje och skratt som gör vardagen
lättare.
Genom åren har man kunnat ta del vid KAF kon-
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ferenserna av kunskapsrika föreläsare, stimulerande
hälsomässor och intressanta möten som ger nya
inslag i vardags arbetet i sin kommuns hälsoarbete.
Allt behöver inte vara hälsa. Föreläsningar av olika
infallsvinklingar, kulturinslag kan var minst lika viktiga
för individens utveckling i sin egen framtoning att hitta
sin aktivitet eller intresse. Kultur är ju också hälsa, att
möta ett konstverk, se en pjäs eller höra överjordisk
musik. Allt är utvecklande och tillför livet nya insikter
och mening.
Ett av många inslag man tagit med sig från KAF
konferenserna var Årets arbetskamrat, Fototävling
och Kreativitetsmässa. Arrangemang som ger mersmak och fantastisk feedback bland de kommunanställda. Växjö kommun och personalklubben Dakapo
anammade på idén. Först ut cirka 4-5 månader innan
Kreativitetsmässan går man ut med information och

KAF- Nytt
anmälan, så hantverkare, konstnärer, författare och mångsysslare
hinner att förbereda sig.
I en kommun finns det
fullt med kreativa medarbetare med oanade talanger och intressen, låt
dem komma fram ifrån
sin skaparlya. Glädjen
och spänningen startar
redan här, hur publiken
kommer att uppleva och
se mina konst alster.
Samtidigt gick vi ut
med en fototävling. Alla
kan var med som har en
telefon med kamera eller en vanlig kamera, de
börjar ju bli ovanliga nu
i mobiltelefonens tidevarv. Redovisningen och
presentation av fototävlingen blev perfekt att presentera vid Kreativitetsmässan. Presentationen av
fototävlingen går ju bra att visa upp när som helst
när det passar just din kommun och tävling. Tema
för vår fototävling var ”Nyfiken På”. Men man kan ju
använda just det som passar för er förening. Populärt
inslag bland de 100 talets bilder som kom in var djur
och barnmotiv, alltid ett kärt bilduppslag när man
tar ett kort. Dakapo tillsammans med Kommunens
konstklubb och Konsthallen bildade jury och utsåg
fem vinnare. Tävlingen blev en succé och vi kommer
att göra en dakapo framöver, det är roligt att ta kort!
Årets arbetskamrat är ett fantastiskt tillfälle att få
skicka in någon eller några på sin arbetsplats som
gör det där extra för sina arbetskamrater. Förhöjer
stämningen, är hjälpsam, omtänksam arbetskamrat,
är lyhörd och delar med sig av sina kunskaper. Är rätt
och slätt en bra kamrat som lyfter trivseln på arbetsplatsen. Många var det som skickade in förslag till
Årets arbetskamrat till Dakapo. Här fanns allt från de
som drog ett skämt på morgonen eller de som tog ett
stort ansvar på arbetsplats och privatlivet för vissa.
Allt kan hända på en arbetsplats och alltid finns det de
personer som ger det där lilla extra i livet. Här i Växjö
och Dakapo hade vi en liten jury från Dakapo styrelsen
som tog fram fem vinnare, som fick diplom och ett
hälso-/kultur bidrag. Allt är möjligt att göra med små
medel och glädje för många. Vinnarna presenterades
på Dakapos hemsida och Dakapos månadsbrev.
Ingen av arrangemangen behöver kosta några
pengar, bara entusiasm och energi och ni får så mycket glädje och gemenskap tillbaka. Visst kan man ha
några priser, kanske man har en sponsor eller perso-
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nalklubben hittar på något. Ett diplom är enkelt att ta
fram på datorn, och deltagarna har ett bevis på att de
deltog. Det viktigaste är att man deltar, då är man ju
redan en vinnare. Bilderna kan man ha på föreningens
hemsida eller en informations vägg, där alla kan se de
inskickade bilderna. Det är roligt att visa sina bilder
för andra!
Kreativitetsmässan genomfördes i början av februari 2017 i en stor foajé i en av Växjös gymnasieskolor, alltid bra att samarbeta. Information om
evenemanget skedde genom Dakapos e-post och
hemsida och kommunens annonssida, om vad som
sker i staden. Allmänheten var välkomna! Skolans
fik var öppet, mycket trevligt. Det enda som kostade
något för föreningen var att vi bjöd de 25 utställarna
på kaffe och smörgås. Sångkör, författarföreläsare,
utställare, ställde upp gratis! Programmet varade
mellan kl. 11.00-15.00 en lördag i vinterkylan. Över
300 personer kom för att uppleva den glädje och
kreativitet som flödade ut från de kommunanställdas
konstnärliga och kulturella gåvor. En succé och ett
trevligt sätt att arrangera ett gemensamt evenemang
inom en personklubb, någonstans i Sverige.
Per-Anders Löthman
Personalklubben Dakapo
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När du gillat
den sista bilden

J

ag minns hur det såg ut i bokhyllan hemma hos
min mormor och morfar. Speciellt den där nedersta raden som nästan uteslutande var fylld
med fotoalbum. Bilder och korta anteckningar från
gångna jular, födelsedagar och semestrar som vi tillsammans kunde bläddra bland och i vissa fall kanske
till och minnas lite av.
Idag har vi inga fotoalbum. Bilderna som vi tagit
ligger på Facebook, Instagram eller i iCloud. Bilderna
– våra digitala minnen – finns för alltid tillgängliga att
visa upp för våra släktingar, vänner eller vemhelst vi
vill.
Fram till den dagen då vi inte längre finns kvar och
kan dela dem.
Den vanligaste frågan jag får när jag föreläser om
vårt digitala arv, är hur anhöriga ska bära sig åt för
att ta bort ens Facebook-konto när man inte längre
lever. Vi är idag vana vid att dela med oss av våra liv
på sociala medier. Men trots det så är vi ändå väldigt
måna om vårt privatliv efter döden och om hur våra
närstående på enklast möjliga sätt ska slippa konfronteras med att någon som de älskar inte längre finns
kvar. För i den mån vi alls funderar över vårt digitala
arv, så fokuserar vi gärna på hur vi kan radera istället
för att fundera på vad vi faktiskt kommer att förlora.
Facebook – som på sätt och vis är representanten
för allt som är sociala medier – ger dig redan idag
möjlighet att bestämma vad du vill ska hända med ditt
konto efter att du går bort. Du kan utse en vän eller
släkting som du vill ska förvalta ditt konto och ge hen
möjlighet att hämta ner alla dina bilder och inlägg som
du gjort under årens lopp.
Det här har funnits bland inställningarna till ditt
Facebook-konto i många år, men de flesta har förmodligen inte lagt märke till den. Eller ens funderat
över att det borde finnas. Vi lever i nuet och vill inte
gärna tänka på att det inte kommer att vara för evigt.
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Men många tjänster erbjuder inte någon som helst
funktionalitet för att underlätta för efterlevande. Våra
minnen finns utspridda på nätet, instängda bakom
lösenord som vi förhoppningsvis kommer ihåg, och
mängden konton som vi har ökar ständigt.
Och även om man som anhörig kan få hjälp med
att stänga ner konton efter en närstående som gått
bort, så har man få eller inga möjligheter att få hjälp
med att logga in på dem eller att hämta ner någon
information. Facebook, Apple och Google fortsätter
att skydda din data – även efter döden.
Vi blir därför tvungna att hitta andra vägar för att
säkerställa vårt digitala arv. Att dela information om
de konton som vi använder – och i vissa fall även lösenord – med någon anhörig är en väg att gå, men det
måste samtidigt vägas mot risken att någon obehörig
kommer åt den. Men om vi inte gör det riskerar vi att
våra bilder, filmer och dokument försvinner med oss.
Eller kanske när vi är för gamla för att minnas hur vi
kommer åt dem.
Jag vill att mina framtida barnbarn ska kunna bläddra bland bilder från mitt liv och fundera på hur farfar
eller morfar hade det. Men om mina digitala minnen
går förlorade med mig så kommer de inte att ha något
att titta på. Vi riskerar idag att bli av med minnen från
en hel generation, och vi måste börja tänka på vårt
digitala arv som något som är lika viktigt och naturligt
som allt fysiskt som vi lämnar efter oss.
Om du vill veta mer om vårt digitala arv eller om du
vill att jag kommer ut till er och föreläser, gå gärna in
på efterliv.se eller kontakta mig på aengeln@aengeln.
se.
Aengeln Englund
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Herrar Licensierad över 180					
1. Bengtsson, Kenny	 	
Snitt över 180	 	
1130
2. Manninen, Ari	 		
Snitt över 180	 	
1120
3. Kattem, Bjarne	 	
Snitt över 180	 	
1045
Herrar Licensierad under 180					
1. Öhman, Jimmy	 	
Snitt under 180 	
1159
2. Larsson, Andreas	 	
Snitt under 180
1116
3. Mases, Gustaf	 		
Snitt under 180	 1036
Herrar Olicensierad					
1. Palmgren, Bengt	 	
Olicensierade	 	
952
2. Löfstedt, Kim	 		
Olicensierade	 	
934
3. Lundbladh, Mats	 	
Olicensierade	 	
913
Herrar Oldboys					
1. Johansson, Alf	 		
Oldboys	 	
1093
2. Pettersson, Bosse	 	
Oldboys	 	
1041
Damer licensierad					
1. Bichsel, Ewa-Lena	 	
Licenserade	 	
1235
2. Engberg, Helen	 	
Licenserade	 	
930
3. Sjöberg, Ann-Katrin	 	
Licenserade	 	
898
Damer Olicensierad					
1. Lysen, Anki	 		
Olicensierade	 	
945
2. Öhrvall, Annelie	 	
Olicensierade	 	
852
3. Kattem, Eva	 		
Olicensierade	 	
761
Damer Oldgirls					
1. Östling, Oddny	 		
Oldgirls	 	
931
2. Hovdebo, Astrid	 	
Oldgirls	 	
928
2-manna					
1					
Alf Johansson			
Göteborg		
1093			
Ari Maninen				
Göteborg		
1120 2213			
2					
Kenny Bengtsson			
Sigtuna		
1130			
Bjarne Kattem			
Sigtuna		
1045 2175		
3					
Andreas Larsson			
Rättvik			
1116			
Stefan Westlund			
Rättvik			
980 2096		
4-manna					
1					
Kenny Bengtsson			
Sigtuna		
1130 3925		
Bjarne Kattem			
Sigtuna		
1045			
Agne Johansson			
Sigtuna		
798			
Bengt Palmgren			
Sigtuna		
952			
2					
Andreas Larsson			
Rättvik			
1116 3919		
Stefan Westlund			
Rättvik			
980			
Marie Staffas			
Rättvik			
787			
Gustav Mases			
Rättvik			
1036			
3					
Astrid Hovdebo			
Gävle			
928 3687		
Oddny Östling			
Gävle			
931			
Helene Engberg			
Gävle			
930			
Ann-Katrin Sjöberg			
Gävle			
898			
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Nyköpingsspelaren Kerstin Brezina (mitten) tog andra plats med en fin runda med 37 poäng under
dag 2 och strax efter Irene Grahn blev 3.e. Karin Karlsson som har bott på klubben under en vecka
slutade på 4:e plats.

Golf RM Nyköping 2-3
september 2016

E

tt RM golf till, som jag fått förmånen att delta i,
det fjortonde som jag spelat och 3 har jag varit
med och arrangerat. 2016 års tävling spelades
på en fredag-lördag för första gången och det var
nästan dubbelt så många som deltog än förra året,
kanske bidrog det att det dessutom var premiär för
tre klasser A, B och C, blev en bra uppdelning av hcpen. Vädret var definitivt torrare än i Trollhättan även
om paraplyet åkte upp vid något tillfälle. Sol och vind
var det gott om.

Banan, Nyköping Västra, som vi spelade båda dagarna låg väldigt vackert inramad av skog och kullar
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och för min del så tyckte jag att spelet dag ett flöt
på bra och vi hade trevligt i bollen som det alltid är
på denna tävling. Fredagskvällens middag med en
fantastiskt god mat och gott vin ställde till det för
mig dag två. Då koncentrationen inte var på topp så
blev ju resultatet därefter, som vanligt så dalade jag i
prislistan, det hjälpte inte att jag hade trevlig boll även
på lördagen, men egentligen är det ju en vinst att få
vara med och spela.
Jag var förmodligen en av de äldsta i sällskapet och
då får man inte ha för stora förväntningar att spelet
skall hålla hela vägen men golf RM är så jättetrevligt
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att vara med och spela, att träffa alla nya deltagare
och alla de ”gamla” som man träffat ända sen jag var
med första gången i Kalmar 1999. Jag kan bara hoppas
att jag kan hänga med något år till.
Sigtuna fick i alla fall en riksmästare detta året också, det har blivit några genom åren och denna gång
som första vinnare i C-klassen blev Daily Tegnefjord.
Vi hade även bokat in oss på Villa Rosenkälla bed
and breakfast, ett väldigt trevligt boende och som
det ser ut nu så kommer vi att spela RM 2017 också
i Nyköping så då Lars-Göran kommer vi att boka in
oss igen.
Tack alla som jobbat med RM och gjort det till en så
trevlig tävling och vi kommer gärna tillbaka.
Hälsningar
Anita Lindgren
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Kom Me’s styrelse 2017 fr v Lars Göran Bergman, Marie Hellström,
Catarina Kaufmann, Margareta Eklund, Anki Orava, Anders Jonsson,
Agnetha Pettersson och Magdalena Blomqvist.

Kom Me´ i Nyköping rankas som en av
Sveriges bästa personalföreningar

P

ersonalföreningen Kom Me’ erbjuder en rad
aktiviteter året om och rankas som en av
Sveriges bästa personalföreningar.

2009 utsågs föreningen till Sveriges bästa kommunala personalförening av Kommunanställdas
fritidsförbund KAF och har sedan dess utvecklat
verksamheten främst när det gäller friskvårdsaktiviteter.
Kom Me’ är en av landets mest aktiva
föreningar som vi använder som ett gott exempel
när vi berättar om hur en personalförening kan
fungera, säger Per-Anders Löthman, ordförande
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i KAF. Vi har också arrangerat uppskattade konferenser i Nyköping där personalföreningar från
hela landet utbytt erfarenheter och inspirerats av
Kom Me’.
För ett par år sedan höjde kommunen det årliga bidraget med villkoret att kommunens anställda skulle erbjudas mer friskvård.
Vi vet att många medarbetare är intresserade av att delta i olika former av friskvård,
säger HR-chef Madeleine Lennartsson. Stödet till
Kom Me’ bidrar till att Nyköpings kommun blir en
attraktivare arbetsgivare.

KAF- Nytt
Personalföreningen har ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter.
Några exempel:
Motionslokal i Stadshuset
Utmärkelsen Årets friskvårdspris
Friskvårdsmässa med erbjudanden till
medlemmar
Viktväktargrupper
Rabatterbjudanden hos en rad friskvårds
leverantörer som Friskis & Svettis, Hjor
tensbergsbadet, Itrim, Korpen, Kiroprak
torhälsan, Curves, Nordic Wellnes, Rygg
& ledkliniken, med flera
Vandrings- och skidresor till fjällen
Gemensamma bussar till motionslopp
som Vårruset och Blodomloppet
Prova-på allt från boule till golf
Innebandy och fotboll
Flera medarbetare vittnar också om att resorna
till teaterföreställningar och sportevenemang är
friskvård.
Exempelvis har vi arrangerat skidresor till
Vemdalen i ett 15-tal år som betytt mycket för
sammanhållningen och trevnaden på många arbetsplatser, berättar Kom Me’s ordförande Catarina Kaufmann. Vissa år har vi fyllt tre bussar med
runt 150 medarbetare som njutit av fjällnaturen
och skidåkning i både spår och backe.
Flera bussresor har också gått till Stockholm
bland annat inför julen och sommaren. Då har
föreningen erbjudit prisvärda familjeresor som
särskilt uppskattats av de som inte har förutsättningar att ta med familjen på utflykter till
exempelvis Djurgården, Gamla stan och Kosläpp
på Ökna.
Familjeresorna ska alla ha råd att åka med
på, berättar Catarina Kaufmann. När det gäller
friskvård inriktar vi oss speciellt på de medarbetare som har svårt att komma igång med träningen,.
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En storsäljare under alla år har de rabatterade
biobiljetterna varit. Här har medlemmarna under
årens lopp kunnat köpa biljetter för 70, 80 och 90
kronor medan priset på SF Filmstaden legat på
110 – 130 kronor. Tyvärr har biljetterna nu belagts med moms så att föreningen inte kan köpa
in dem lika förmånligt. Föreningen har tvingats
höja priset till 110 kronor. Det innebär rabatt på
vissa filmer som kostar 120 kronor och mer och
dessutom ingår de rymligare platserna som annars kostar 20 kronor extra.
Information om personalföreningens aktiviteter sprids via affischer till ombud på arbetsplatserna som i sin tur sätter upp dessa på anslagstavlor eller skickar vidare med epost. Information
om aktiviteterna finns också på en anslagstavla i
Stadshuset och på föreningens sida på intranätet
IN. Du hittar Kom Me´under rubrikerna ”anställning och arbetsmiljö, personalföreningar, Kom
Me’”.
Som pensionär har du också rätt att delta i
personalföreningens aktiviteter.

KAF- Nytt

13 juni 2017

Sommarbrev från Rosersberg

I

dag läser jag Johan Cronemans krönika i
Dagens Nyheter. Denna gång hoppar han på
SVT: s gudstjänster. Rubriken är: ”Hade
Jesus hamnat i en svensk gudstjänst hade han
somnat av tristess”. Tänk om man kunde vara
lika duktig som han att skriva. Han är mästerlik
att få till det om tv, kultur och idrott. Han finner
alltid de rätta orden och uttrycken. Det som gör
tidningsläsningen till en njutning. Man håller förståss inte alltid med. Men när han plattar till än
den ena, än den andra och man gör det, då måste
man omgående störa ens närstående med citat.
Även om intresset är skralt från hens sida.

Jag hade lovat skriva något för
K A F-Nytt, men var helt renons
om vad. Dessutom är jag ingen
”Croneman” att få till det. Därför
tog jag, i min desperation, kontakt med vår utomordentlige förbundssekreterare, Lars Carlsson,
om goda råd. Skriv om ”Personalföreningar förr och nu? Förr bara
idrott, nu bara upplevelser”.
OK då! Något ditåt. Låt tankarna flyga!
För nästan exakt 60 år sedan mönstrade min
kamrat Kjell och jag på Svenska Amerikalinjens
MS Gripsholm. Vi hade fått jobb som diskare
på denna då så stora och vackra båt. Det var på
dess andra tur över Atlanten. Kjell fick hålla till i
salongernas barer, jag i första klass matsal. Diskjobbet låg längst ned på statusskalan. För min del
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var det att spola tallrikar och glas rena från rysk
kaviar, hummer och champagne. Arbete alla dagar från morgon till kväll.

Överfarten till New York tog ca 10 dagar. Vi
anlöpte Bremerhaven och Halifax för att hämta
in och lämna av östeuropeiska emigranter, som
skulle bosätta sig i Kanada. Hemfärden gick raka
vägen till Göteborg. Någon fritid förekom som
sagts inte annat än när vi låg i hamn i New York
under fyra dygn. Den tiden utnyttjade vi till 100
%. Vi besökte naturligtvis FN- skrapan, och Empire State Building. En kväll gick vi på dåtidens
inneställe, jazzklubben Birdland och lyssnade på
Woddy Herman Big Band. Det var något det!
Men vad har nu allt detta med personalföreningar att göra? Jo, det var nämligen första gången
jag gjorde en insats i Korpens namn. Svenska
Handelsflottan var på den tiden stor och mäktig. Deras Korporationsidrottsförbund ordnade
tävlingar i olika grenar mellan båtarna. En sådan
tävling i friidrott skulle äga rum, när vi låg där i
hamn i New York. Eftersom jag då var en relativt
skaplig sprinter, anmälde jag mig för att delta. Vi
åkte buss från Manhattan över någon av broarna
till Brooklyn. Där fanns en idrottsplats, som vi fick
använda. Jag sprang mina 100 meter och hop-
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pade längd. Jag minns inte om jag hade några
lämpliga kläder eller skor, men ett resultat blev
det och min första insats i ett Korparrangemang.
Hur gick det då för MS Gripsholm i den slutliga
tävlingen? Vem vet? Kanske finns det någon anteckning om det i något arkiv på Idrottens Hus i
Stockholm?

Att fritidsföreningarnas verksamhet går åt olika
håll kan bero på utveckling i samhället i övrigt.
Kommunerna förändras. Privatiseringar påverkar.
Åldersstrukturen inom personalen ändras. Individualiseringen ökar. Politiken och intresset för
friskvård varierar till följd av förändringar inom
ledarstaberna. O. s. v.
Bland vissa politiker såg man under min tid lite
snett på detta med Korpen. Man ansåg att det
var ”sosseidrott”, som man inte skulle satsa på,
även om fritidsverksamheten i sig hade en positiv
påverkan på personalens hälsa. Hur politikerna
ser på den saken i dag, vet jag inte.
		

MS Gripsholm
Korpen var förr idrott. Fotboll, fri idrott, skidor,
bandy, handboll o s v. Aktiviteterna var många
och deltagandet varierat. I det lilla industrisamhället, där jag växte upp, ordnades efter kriget
skidstafett. Uppslutningen var enorm första året,
lite mindre nästa och upphörde så småningom.
Samma sak drabbade korpfotbollen. Samhället
var för litet och ungdomen flyttade. När jag så
började i Sigtuna kommun i början av 70- talet
fanns där en korpklubb. Aktiv i, som jag minns
det, fotboll och volleyboll. När vi sedan i början
av 80- talet ”tog tag” i fritidsfrågorna, blev det ett
enormt uppsving. Inte bara i traditionella korpaktiviteter utan också på en mängd andra områden
för motion och kultur. Det fanns ett uppdämt
behov. Med förändringar kom kravet att ändra
klubbnamn från korp- till personal-. Men vi stannade kvar i Korpen. Tillkomsten av K A F innebar
heller ingen förändring i detta hänseende.
Som Lars Carlsson skriver, är det i dag upplevelser som är de populäraste aktiviteterna i våra
fritidsföreningar.. Shopping på Ullared, julmarknader, ishockeymatcher, fotbollslandskamper
men också teaterbesök, konserter och museibesök. En upplevelse är det säkert också att få delta
i Vasaloppet, Vätterrundan, Vansbrosimningen
och Lidingöloppet, men den är mer på det individuella planet. Mycket görs dock i dag liksom i går
för att öka aktiviteter i hälsa och motion.
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___________

Något helt annat. En reflektion över det nyss
avgjorda valet i Storbritannien. Där framträdde
en partiledare, som är vegetarian, som inte super,
som aldrig tar ut mer ersättning från parlamentet än han har rätt till och som cyklar till jobbet.
Dessutom verkar han ha sunda åsikter om vad
landet Storbritannien i dag behöver. Denna man
anses av vissa väljare vara, om inte hin håle, så
näst intill. För han har fel åsikter och då hjälper
det inte att han är något så ovanligt som en ärlig
och uppriktig politiker. Det som många anser att
sådana inte finns.
Med sommarhälsningar
Olle
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och de
Nationella organisationerna

K

AF är sedan starten medlem i KORPEN, tillsammans med ytterligare 15 stycken nationella
föreningar. Två representanter från varje förbud har rösträtt i Korpen. Tillsammans så representerar vi många tusental medlemmar.

Så här skriver KORPEN på sin hemsida
”Korpen samlar förbund och organisationer som bedriver egen idrottslig verksamhet. Vi kallar dem för
nationella organisationer och de är alltså medlemmar i Korpen. Tillsammans har dessa organisationer
tusentals medlemsföreningar spridda över hela landet.
De stora företagens nationella organisationer har ofta en bred verksamhet, ibland bara inriktad på
idrott och motionsverksamhet, men ibland också med andra fritidsaktiviteter som erbjuds de anställda.
Som medlemmar i Korpen får de tillgång till ett unikt nätverk där de kan utbyta erfarenheter med
andra företagsförbund. De är en viktig del av Korpen!”
Vi i förbunden träffas en gång om året tillsammans med Korpen för att diskutera och byta erfarenheter och hur vi bäst kan ha nytta av Korpens stora nätverk. På Korpen i Stockholm har vi alltid nära
till hjälpen genom Anna Sundström som jobbar mycket med oss och hon försöker på alla sätt vara till
hjälp med allt från kontakter ute i organisationen, till att stötta oss i våra utmaningar att få medlemmarna att angagera sig i våra olika aktiviteter.
De flesta föreningarna har sett en nedgång i antalet deltagare i våra evenemang. Detta har fått till
följd att många mästerskap och tävlingar får ställas in på grund av för få anmälningar.
Vi i de nationella förbunden har diskuterat detta tillsammans och med med Korpen för att försöka
få en möjlighet att få vetskap om föreningarnas olika evenemang.
Korpen tog fasta på detta och nu tagit fram en kalender, som finns på Korpens hemsida där vi månad
för månad se vad som är på gång i Sverige från de olika förbunden.
Detta kräver dock av oss, att vi rapporterar in till vår kontakt på Korpen, Anna Sundström, vad vi har på
gång. Koren hjälper ochså till med det tekniska, t.ex hur vi ska länka kalenderna till våra egna hemsider.
På denna länk hittar ni kalendern: http://www.korpen.se/nyfikenpakorpen/safunkarkorpen/
Nationellaorganisationer/
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Korpens Nationella Organisationer

Caravan Club
Caravan Club är en ideell förening för alla som
gillar campinglivet. Klubben bildades 1958 och
har idag nära 30 000 medlemsfamiljer. Basen för
verksamheten är ett aktivt fritids- och friluftsliv
med många aktiviteter, en omfattande träffverksamhet, utbildning m.m.

Clas Ohlson Idrottsförening
Clas Ohlson är en ideell förening för Clas Ohlsons anställda över hela landet. Riksföreningen
har ca 500 medlemmar och föreningen anordnar
olika aktiviteter för anställda på Clas Ohlsson.

Ericsson-företagens Idrottsförbund
Förbundet består av föreningar i hela landet
som ger Ericssonanställda en möjlighet till aktiviteter inom sport/idrott, friluftsliv och annan
liknande verksamhet.

Järnvägarnas Fritidsförbund
JFF har funnits sedan 1942 och har ca 4000
medlemmar i ett 50 tal föreningar runtom i Sverige. De verkar i en rad olika verksamheter inom
idrott, motion, hobby och kultur. Engagerade och
kunniga ledare ger en hög kvalitet på våra verksamheter. Gemenskapen får vi på köpet!

Kommunanställdas Fritidsförbund
Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF) är en
ideell organisation för korp- och fritidsföreningar
i kommuner och kommunägda bolag och bildades 1989. Förbundets målsättning och uppgifter
är att främja verksamhet och utveckling av såväl
friskvårds- som kulturaktiviteter för anställda
inom kommuner och kommunägda bolag samt
skapa förutsättningar för och samordna riksmästerskapstävlingar.

Pensionärernas Riksorganisation
PRO är Sveriges största pensionärsorganisation.

En intresseorganisation och mötesplats för ca 400
000 medlemmar. PRO har över 1300 lokala föreningar som varje vecka arrangerar olika aktiviteter.
PRO ser till att livet som pensionär blir roligare
och mer utvecklande.

Postens Idrottsförbund
Det finns alltid något på gång för dig i PostNord.
Följ med på våra events, haka på fritids-föreningarnas aktiviteter eller arrangera något kul för
kollegorna på din arbetsplats. Kom som du är så
har vi roligt tillsammans.

Riksförbundet Hälsofrämjandet
Hälsofrämjandet bidrar till att lyfta fram hälsofrågorna i samhället genom att öka förståelsen för
hur hälsa kan uppnås och bibehållas. De arbetar
med att inspirera, påverka och skapa opinion. De
erbjuder olika evenemang, föredrag och workshops där deras medlemmar deltar till rabatterade priser. Aktivitet och rörelse är en viktig del i
deras arbete och de säger ”man motionerar inte
för att bli yngre utan för att bli äldre”.

SBAB Idrottsförening
SBAB idrottsförening är en riksförening för
SBABs anställda över hela landet.
Svenska KommunalPensionärers Förbund
SKPF Pensionärerna är en pensionärsorganisation med över 170 000 medlemmar. Förbundet
är öppet för alla som har någon form av pension
eller är maka/make/samboende/registrerad partner med medlem.
Svenska Kriminalvårdsanställdas Idrottsförbund
Kriminalvården är en statlig myndighet med
ansvar för häkten, fängelser och frivård. Myndighetens övergripande uppgift är att tillsammans
med polis, åklagare och domstolar minska brottsligheten och öka människors trygghet. Idrottsförbundet bedriver verksamhet för sina anställde
och anordnar och deltar i såväl nationella som
internationella tävlingar och event.

Fortsättning nästa sida
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Svenska Sjukvårdsanställdas
Idrottsförbund
SSIF bildades 1953 som ett idrottsförbund inom
vårdsektorn i Sverige. Arrangerar bland annat
SSIF-spel där man tävlar i olika idrottsgrenar runt
om i landet. Vid dessa spel tävlar man i både racketsporter, lagsporter såväl som boule, bowling
och golf. Deltar även i arrangemang som anordnas inom vårdsektorn i övriga Norden.

Sverigefinska riksförbundet
SFRF är en organisation som grundades 1957.
SFRF samlar ca 90 lokalföreningar och har runt 15
000 medlemmar. Deras huvuduppgift är att tillvarata den sverigefinska populationens rättigheter
och verka som en gemensam fritidsorganisation
och bedriver utbildnings- och studieverksamhet
genom att bl a anordna medlems-, funktionärsoch ledarutbildningar.

Telia Idrotts- och Fritidsförbund
Telia Idrott och Fritid bildades 1946 och erbjuder idag medarbetare i TSS (TeliaSonera i Sverige)
och helägda dotterbolag friskvård på fritiden i
form av motion, breddidrott och kulturaktiviteter.
Syftet är att aktivera medlemmarna fysiskt samt
skapa en social gemenskap mellan medarbetare i
företagets olika delar för att därmed öka trivseln
på arbetsplatsen.Telia har deltagit vid Korpens
företags-EM vid ett flertal tillfällen och har kammat hem guldmedaljer till Telia och Sverige.

Trafikverkets Fritidsförbund
Trafikverkets fritidsförbunds erbjuder stimulerande verksamhet för Trafikverks anställda
med familjer. Verksamheten ska stimulera till
regelbunden fysisk aktivitet på motionsnivå och
erbjuda upplevelser av spänning, välbefinnande
och gemenskap. Viss verksamhet bedrivas i mästerskapsform. Verksamheten bidrar till ökad trivsel på arbetsplatserna genom olika arrangemang.

Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund
Det är en sammanslutning av föreningar för anställda inom Vattenfallskoncernen. VIF består av
20 lokala föreningar, vilket innefattar nästan 6 000
medlemmar. VM-tävlingar (Vattenfallsmästerskap) anordnas såväl inomhus som utomhus och
arrangeras av olika föreningar runt om i landet
där även Korpen varit med som medarrangör vid
ett flertal tillfällen. VIF skickar dessutom alltid en
stor trupp till sommar-EM i företagsidrott där de
sportar och har kul tillsammans och naturligtvis
bärgar medaljer till Sverige.

Årets
uttagning
Kommunanställdas Fritidsförbund
inbjuder härmed samtliga medlemsföreningar att delta i uttagning för
korandet av Årets fritidsförening 2017
och Årets logga 2017.
Verksamhetsberättelser och andra
dokument som styrker er ansökan att
bli Årets fritidsförening 2017 sänder ni
till:
Per-Anders Löthman, Växjö kommun,
Box 1222, 351 12 Växjö.
Sänd dessutom ”Er logga” till Lars
Carlsson: lars.carlsson@ystad.se så
har ni chans att få utmärkelsen Årets
logga 2017
Vi vill ha era ansökningar senast måndagen den 14 augusti 2017
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RIKSMÄSTERSKAP BOULE KOMMUNANSTÄLLDAS FÖRBUND SVEG HÄRJEDALEN 170603
GRUNDSERIE
LAG
TEAM CB

MATCHER

ACK.SPELPOÄNG

MATCHVINSTPOÄNG

IIII

+9

+18

+25

+37

BIBLIOBOULE

IIII

-9

-20

-25

-30

PRO SVEG/SIV

IIII

-5

+6

0

-5

I

PRO SVEG/INGEBORG

IIII

+5

-2

+5

-7

II

PRO HEDE/VEMDALEN

IIII

-9

-2

+3

+8

III

TEAM CB – BIBLIOBOULE

13 - 4

PRO SVEG/SIV – PRO SVEG/INGEBORG 8 - 13

PRO HEDE/VEMDALEN – TEAM CB

4 - 13

BIBLIOBOULE-PRO SVEG/SIV

2 - 13

PRO SVEG/ING-PRO HEDE/VEMD

6 - 13

TEAM CB-PRO SVEG/SIV

13 - 7

BIBLIOBOULE-PRO SVEG/INGEBORG

8 - 13

PRO HEDE/VEMDALEN-PRO SVEG/SIV

13 - 8

PRO SVEG/INGEBORG-TEAM CB

1 - 13

BIBLIOBOULE-PRO HEDE/VEMDALEN

8 - 13

BRONSMATCH
PRO SVEG/INGEBORG
PRO SVEG/SIV
13 - 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINAL

TEAM CB
PRO HEDE/VEMDALEN
13 - 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESULTATLISTA
1. TEAM CB
4. PRO SVEG/SIV
2. PRO HEDE/VEMDALEN
5. BIBLIOBOULE
3. PRO SVEG/INGEBORG
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NOVASOL är en av Europas största stugförmedlare med över 45 000 semesterhus och lägenheter i 29 länder. I det stora utbudet finns allt från
klassiska svenska stugor till härliga hus med egen
pool i Spanien, Kroatien och Italien. Reser ni på
tu man hand, med hund, bara familjen eller som
ett stort sällskap? Har du speciella önskemål såsom nära till fiske, ridning eller golf? Oavsett vad
så kommer du snabbt att inse att NOVASOL har
något för alla.
Den stora fördelen med att hyra hus hos NOVASOL är att du kan skräddarsy ditt semesterboende just efter dina önskemål. Kom närmare och
verkligen upplev resmålet på riktigt. Glöm bort
allt vad passa restaurangtider heter och ät frukost
på terrassen när ni själva vill. Slipp att trängas i
separata hotellrum och bo istället rymligt under
samma tak. Och det bästa av allt: du som medlem
har 10 % rabatt på hyresbeloppet!

Hur gör jag för att ta del av
rabatten?
Du kan enkelt boka direkt via: www.novasol.se . i samband med bokningen lägger du in
medlemskoden 2049464. Vid bokning via
telefon ska medlemskoden uppges direkt vid
bokningstillfället.
Rabatten gäller för ordinarie veckopris på samtliga hus och lägenheter. Rabatten gäller endast
vid direktbokning hos NOVASOL och kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden.
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FAKTA/NOVASOL
Från att vid starten 1968 ha varit 35 små stugor
har NOVASOL vuxit till att idag vara en av branschens absolut största aktörer med över 45 000
semesterbostäder i 29 länder. NOVASOL förmedlar semesterhus, stugor och lägenheter i Danmark, Sverige, Norge, Island, Finland, Tyskland,
Holland, Belgien, Luxemburg, Polen, Tjeckien,
Slovakien, Ungern, Bulgarien, Österrike, Schweiz,
Storbritannien, Irland, Frankrike, Spanien, Italien, Kroatien, Slovenien, Montenegro, Albanien,
Grekland, Turkiet och Cypern. Koncernens huvudkontor är beläget i Köpenhamn och det svenska
huvudkontoret ligger i centrala Göteborg. NOVASOL är en del i RCI - global vacation network som
ingår i Wyndham Worldwide Corporation som
finns registrerad på New York-börsen
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Välkommen till Småland och
KAF RM i Golf 2017
Gislaveds Kommun, personalklubben VISAM och Isaberg Golfklubb
hälsar anställda och förtroendevalda åter varmt välkomna till Småland
och 2017 års KAF mästerskap i golf 17-18 auusti!
VISAM är Gislaved Kommuns egen personalklubb. Klubben är mycket aktiv med en mängd
olika arrangemang för medlemmarna och redan 1997 blev VISAM utsedd till årets
personalklubb av KAF. Gislaved Kommun har i många år arbetat med hälso- och
arbetsfrämjande åtgärder genom personalklubben VISAM i vilken det ingår olika sektioner
såsom golf, cykel, vandring, skidor, konstklubben Paletten och Gemenskap i fokus. Vi är
övertygade om att vi tillsammans kommer att genomföra ett minnesvärt mästerskap i golf för
alla deltagare oavsett handicap och score.

Välkommen till Isaberg Golfklubb!
Välkommen till Isaberg GK med praktfulla vyer, kulturhistorisk mark och 36 hål i
förtrollande natur. Isaberg GK ligger 18 km norr om Gislaved och 60 km söder om
Jönköping. Klubben bildades 1968 men delar av vår anläggning restes redan på 1850-talet då
marken hyste ett järnbruk med anor från tidigt 1700-tal. Klubben bildades 1968.
Vi erbjuder spel på två 18-håls banor, stora och trevliga övningsområden, korthålsbana med
6-hål, boende mitt på banan med självhushåll, uppställningsplatser för husvagn/bil, god mat
på Golfkrogen, golfshop och customfitting studio med mera med mera.
Klubben har med stor framgång haft en av Sveriges bästa ungdomsverksamheter och har
fostrat ett flertal spelare på olika tourer, mest kända är Patrik Sjöland och Lina Boqvist. 20102017 har och är klubben värd för Sveriges proffs tour, Swedish Golf Tour (fd Nordea Tour).

KAF RM i Golf 2017
Den 17-18 augusti spelas KAF RM i Golf på Isaberg GK.
17/8 Västra banan ligger i Gislaveds Kommun och är mer krävande än vad första anblicken
utger. De första nio hålen anses av många vara klubbens "lättaste" 9-håls slinga, men de
kräver god planering. Andra nio är smalare, mer kuperade och upplevs ofta längre än vad
scorekortet anger. 2016 blev Västra banan utsedd till Sveriges 3:e bästa golfbana av
Golfhäftets egna gäster.
18/8 Östra banan ligger i Gnosjös Kommun och är både utmanande och utslagsgivande.
Många hål kräver bra utslag, men kanske framförallt god strategi och skickligt närspel. De
fyra avslutande hålen längs med NIssan och Hammarsjön anses av många höra till Sveriges
vackraste. Swedish Golf Tour Isaberg Open hosted by Patrik Sjöland spelas vecka 32, alltså
veckan innan KAF RM vilket kommer innebära att Östra banan är i absolut toppskick!
2016 blev Östra banan utsedd till Sveriges bästa Golfbana av Golfhäftets egna gäster!
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Datum

17-18 augusti

Inspel

16 augusti

Slaggolf i samtliga
klasser
Shotgun 09.30 båda
Starttider
dagarna
Anmälan Mingolf t.o.m. 31/7
A-klass herr
Klasser
B-klass herr
A-klass dam
B-klass dam
Startavgift 1 250 kr per person

17/8 Västra banan, 18/8 Östra banan
Inspel är ej inkluderat i startavgiften, 250 kr per
bana/18-hål

Spelform

hcp +8,0-15,0
hcp 15,1-36,0
hcp +8,0-20,0
hcp 20,1-36,0
Betalas på plats vid incheckning till tävlingen

Anmälan
Anmäl dig till tävlingen på Mingolf. Vid anmälan ber vi dig uppge om du har några
eventuella allergier.
För frågor kring arrangemanget kontaktas Gunnar Gustavsson på 0371-811 04 eller maila till
gunnar.gustavsson@gislaved.se

Middag 17/8
Den 17/8 bjuds alla deltagare till Golfkrogen som ligger i klubbhuset på Isaberg Golfklubb för
gemensam middag och underhållning. Mingel börjar kl. 18.00 och middagen serveras 19.00.
På menyn står en härlig mixgrill med kyckling, lax och korv. Till detta serveras en stor
tillbehörsbuffé.

Rekommenderade boenden
Stugor och lägenheter på Isaberg Golfklubb
Isaberg Golfklubb erbjuder boende mitt på banan i 5 stugor och 3 lägenheter.
Isaberg Mountain Resort
Stugbyn 2,5 km från Isaberg GK erbjuder boende i 72 stugor, det finns även campingplatser
för husvagn eller husbil.
Hestraviken
Hestraviken ligger endast 3 kilometer från klubben och erbjuder 40 rum i en härlig
herrgårdsmiljö.
För mer information om tävlingen och boende besök webbplatsen
http://www.isaberggolf.com/se/tavlingar/kaf-rm-i-golf-2017
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Inbjudan från SSIF till mästerskap i
Innebandy
Landstingets PK N:v Götaland
inbjuder till
SSIF/KAF-mästerskap i Innebandy och
Boule 23-24 september i Vänersborg
OBS! Boule endast för deltagare från SSIF

Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF) i samarbete
med KAF genomför 2017 Riksmästerskap i innebandy och boule
(endast för deltagare från SSIF) i Vänersborg lördag-söndag 23-24/9
Innebandy spelas 1 x 25 minuter för damer och herrar, gruppspel samt
slutspel. Vid litet antal anmälda lag blir det spel endast på lördag.
I boule spelas singel, dubbel och trippel på inomhusbanor.
Anmälan senast onsdag 31 maj till Per på LPK tel: 010 – 435 66 31 eller
e-post: per.svensson@vgregion.se
Startavgift: Innebandy 1 300 kr/ lag
Boule: Singel 30 kr, dubbel 50 kr/lag trippel 75 kr/lag
SERIER/KLASSER:
OBS!
Medlemmar
i
LPK
betalar
ingen
startavgift
OBS!
Fyra (4) serier herrar resp damer
samt
licensierade
resp olicensierade.
Logi: Quality Hotel: Dubbelrum 790 kr (ord pris 910 kr)
Enkelrum 690 kr (ord pris 790 kr)
Tel: 0521 – 57 57 20, uppge Idrottspris vid bokning
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