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Plan för RM-tävlingar 2013

denna gång!
I detta sista nummer för 2012 får vi ett reportage från Årets Konferens i Varberg. Vi tackar också 
Lars Liljedahl, vår avgående ordförande, samt hälsar nya styresleledamöter välkomna.
Trevlig läsning önskar vi inom  KAF! 

Skidor   Falun i samband med Korpiaden - februari

Ski Maraton   Orsa Grönklitt 9 februari

Pimpelfiske  Härjedalen mars/april

Bowling   Gävle - maj 
 
Boule   Ingen arrangör  

Golf    Gislaved - augusti  

KommunRuset med
Terränglöpning  Åkersberga - september
 
Orientering  Katrineholm - september     
  
Årets Konferens Olofström  
     

  Vad    Var och när   Kontakt

Tillsammans med KAF 2013!
Ännu ett KAF år går mot sitt slut. Ett härligt år med friska hälsoarrangemang och RM mäster-
skap.  Lustfyllt och lärorikt på Årets KAF Konferens i Varberg. 
Alltid lika stimulerande att få ta del av andra kommunala fritidsföreningars arbete, föreläs-
ningar och att mötas tillsammans med KAF. Ett stort tack till alla arrangörer under 2012! 
Nu ser vi framåt emot 2013. Nya utmaningar, spännande friskvårdsaktiviteter, rikstäckande 
företagserbjudanden och KAF konferens i Olofström, första gången KAF kommer till Blekinge. 
Tillsammans kan vi vara med och forma Kommun Anställdas Fritidsförbund in i framtiden, 
ett förbund som behövs som allra bäst  just nu!
KAF styrelsen önskar ett Gott Nytt År 2013
Per-Anders Löthman
Ordf. KAF
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ÅRETS KONFERENS I VARBERG DEN 3-4 OKTOBER. 
 
Onsdagen den 3 oktober samlades cirka 95 personer från Umeå i norr till Hässleholm i söder 
på Varbergs Stadshotell för att delta i årets konferens. Årets värd var Varberg som vann årets 
fritidsförening 2011. Efter en god lunch så hälsades alla välkomna av KomAns ordförande 
Leif Andersson. Därefter invigningstalade kommundirektör Annbritt Ulfgren. 

Efter talet så delades alla in i nio grupper där man gick igenom de frågor som alla deltagande 
föreningar svarat på innan. Detta upplägg var bra då alla hade samma underlag och man fick 
tid att byta erfarenheter. Många goda idéer kom fram.  
 
Strax efter 16.00 kom Hans majestät konungen Carl 
Gustav den 16 (Jan Wolfhagen) in i lokalen. Jan hade en 
fantastisk uppvisning där vi bland annat fick träffa 
Magnus Härenstam, Sverker Olofsson samt Mr. Bean. 
 
Efter detta så genomfördes Kafs årsstämma. 
Innan kvällens gemensamma middag så hade 
deltagarna tid att gå ut på staden eller bada på Asia Spa. 
 
Vid 19-tiden var det samling i den fina spegelsalen där det var 
uppdukat för en gemensam middag. För underhållningen under middagen stod Bert-Ove 
Andersson för. Han spelade och sjöng kända visor. Innan kaffet så var det dags för 
prisutdelningar och detta skötes av Per-Anders Löthman och Lars Carlsson. Priset för bästa 
logotyp gick till Vänersborg. När Per-Anders berättade att var fem föreningar som sökt om att 
bli årets personalförening.  
Årets vinnare blev Olofström. Grattis! 
Efter tal och kaffe kom dansen i gång och det var Rockkompaniet som spelade fram till 
midnatt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Christer Eriksson  
hjälper Magnus Härenstam i 

frågetävlingen Jeopardy. 
 

Mr. Bean och en deltagare 

Grupparbete 
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Torsdagen den 4 oktober samlades nästan alla 8.15 utanför Stadshotellet för att gemensamt gå 
till Varbergs Teater där tre intressanta föreläsare väntade. 

 
Först ut var Lasse Diding, hotellägare av 
Hotell Gästis med Leninbadet.  
Det var en chansning som föreningen gjort då 
ingen hört Lasse tala innan. Men efter hört 
Lasse i nästan en timma så var det en otroligt 
intressant historia som Lasse hade berättat.  
Han bjöd verkligen på sig själv. 
 
 
 
 
 
Efter Lasse så intog Carina Wallberg, SOA-
chef på kusthotellet.  
Carina berättade om verksamheten. Det är 
imponerande hur väl dom lyckas och det 
märks tydligt på alla fina priser som vunnits. 
 
 
 

 
Efter dessa två föreläsare så var det kaffe och kanelbulle (kanelbullens dag) i det ombyggda 
biblioteket ”Komedianten”. 

 
Sista föreläsaren Boris Lennerhov, VD för 
Gekås i Ullared. 
Boris pratade om utvecklingen som Gekås 
varit med om.  
Det är fantastiskt att Gekås i lilla Ullared är 
det största utflyktsmålet i Sverige. 
 
 
 

 
Efter tre mycket intressanta föreläsare så tackade ordförande Leif Andersson alla som deltagit 
och alla återgick till stadshotellet där avslutningslunchen väntade. 
 
Tack alla deltagare för en lyckad konferens. 
 
Styrelsen i KomAn 
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Vi, ett hundratal glada, pigga deltagare från 25 
kommuner runt om i Sverige, gjorde vår kur till den 
vackra kurortsstaden Varberg första dagarna i okto-
ber. En uppvaktning till personalföreningen KomAn, 
som framgångsrikt varit Årets fritidsförening och som 
nu inbjudit oss till Årets konferens 2012. 

Varberg är inte bara kur-
ortsstad. Den är också Väst-
kustens kreativa mittpunkt. 
Dags för två kreativa dagar 
i anrika Varbergs Stadsho-
tell, mäktigt med sina vack-
ra gamla salar, trappor och 
korridorer. Dessutom med 
nya uppfräschade rum och 
ett finfint spa.  

Man kan undra vad det 
är som gör dessa konferen-
ser, som årligen arrangerats 
sedan 1989, så inspirerande 
och för att uttrycka det med ett modeuttryck ger så 
mycket energi. Kan det vara igenkännandet? Man står 
där vid inskrivningen och så kommer den och den och 
man hejar och kanske kramas och vet att han eller 
hon kommer från just den kommunen och som varit 
med på tidigare Årets konferenser. 

Eller så är det, den numera återkommande erfa-
renhetsutbytet. Att få sitta runt ett bord, träffa andra, 
höra om deras verksamhet och få massor av nya tips.  
Och sedan få berätta om, hur vi har det hemma hos 
oss och känna hur mycket gemensamt vi har.

Eller är det så att arrangörerna alltid hittar så bra 
föreläsare? De som ger oss nya infallsvinklar, nya 
kunskaper, skratt och glädje. Som nu i Varberg. Först 
en hemlig gäst, kung Karl Gustav, som dock visade 
sig vara imitatören, trollkonstnären och skådespe-
laren Jan Wolfhage från grannstaden Falkenberg. 
Sedan, under dag II, på den kulturminnesvärda och 
vacker Varbergs Teater. Först Lasse Diding, miljonär 
och vänsterpartist och som bl. a. äger hotell Gästis 
med Leninbadet i Varberg. Vidare Carina Wallberg, 

mångårig vd på Varbergs Kurhotell och slutligen Boris 
Lennerhov, välbekant VD för GeKås i Ullared, Sveriges 
största varuhus. Tre entreprenörer vars idé är att sätta 
människors behov och önskemål i centrum för sin af-
färsverksamhet. 

För inte är det väl så att 
inspirationen och energin 
kommer från konferensmid-
dagens tre rätter, utdelning 
av alla priser, underhållning 
och dans? Kanske inte. Men 
OK. I år var som alltid maten 
utmärkt, vinet gott och dess-
erten superb. Lägg därtill att 
få sitta i en klassiskt stadsho-
tellsvacker spegelsal. Ja, då 
blir kvällen riktigt minnes-
värd. Precis så var det den 3 
oktober 2012 i Varberg.

Man skulle önska att fler 
deltagare från kommuner och kommunala fritidsför-
eningar upptäckte och fick uppleva detta igenkännan-
de och denna atmosfär som präglat våra konferenser 
under åren från 1989. 

Nästa år träffs vi i Blekinge, även kallad Sveriges 
trädgård. Närmare bestämt i Olofström, som är Harry 
Martinsons bygd och Blekinges enda inlandskommun 
i nordväst, norr om Sölvesborg.

Får jag sluta dessa mina tankar med att tacka Leif, 
Inger och alla övriga i den framgångsrika personal-
föreningen KomAn i Varbergs kommun. Det gjorde ni 
bra, Årets konferens 2012!

Olle Wegner

Tankar kring ett möte 
Årets konferens 3- 4 oktober

Olle´s 

krönika



KAF-       Nytt

7

En av alla dessa framgångsrika kommunala fritids-
föreningar finns i Enköping, som av någon anledning 
är ”Sveriges närmaste stad”. Föreningen har för några 
år sedan startat en verksamhet, som skapat stort in-
tresse bland övriga KAF - medlemmar. Verksamheten 
heter ”Pusseltävling”. Vad är nu detta? Vi vänder oss 
till Tomass Frisk, som är Webbansvarig i Enköpings 
kommuns, men också en av flera som arrangerat dessa 
pusseltävlingar i personalföreningens regi. Tomas har 
lovat berätta om aktiviteten för KAF Nytts läsare.

Vad är pusseltävling för något?
De deltagande får lägga pussel och det gäller att 

utan lövsåg, kniv eller annat tillhygge få ihop ett pus-
sel så att alla bitar hamnar på rätt plats.

Hur går tävlingen till?
Vi har gjort så att vi har haft 16 bord, ett för varje 

lag. Lagen får vara hor stora som helst men inte färre 
än 4 personer. 2 personer ur laget pusslar samtidigt 
och de som inte pusslar har trevligt och umgås i pu-
ben där vi serverat kaffe, öl, vin och varma mackor. 
Efter en och en halv timme bryter vi och de som inte 
lagt klart får överblivna bitar vägda, och på så sätt 
kan vi rangordna alla lagens prestationer.

Vi har valt att lagen måste ha 4 personer då det 
egentligen inte är en tävling utan en mötesplats för 
de anställda. Det innebär att det alltid är minst 2 per-
soner ur varje lag som umgås medan lagkamraterna 
tävlar. Byte får ske när som helst under tävlingspe-

rioden. Vi provade utan 4-begränsningen, men då 
smög sig elitismen in och umgänget ut.

Vilken pusselstorlek används?
500 bitar är möjligt att lägga på en och en halv 

timme. Ett till tre lag brukar klara av att bli färdiga 
innan tävlingstiden är slut. 

Var köper ni in materialet?
Vi har handlat på Pusselbutiken som finns på nä-

tet. Man får vara ute i god tid och flagga för dem att 
man vill ha 16 likadana pussel, och det har alltid gått 
bra. Pusslen kostar 99 kronor och vi tar 100 kronor 
per lag i startavgift. Lagen får behålla pusslen. 

Hur uppskattat har aktiviteten varit?
Mycket uppskattat. Vi har haft en tävling per 

termin och det har alltid blivit fullt. I början av ter-
minerna har vi också fått förfrågningar när nästa 
tävling är.

Vilka egenskaper bör man ha för att vara en bra 
”pusslare”?

Lugn och samlad, förmåga att uppfatta färg och 
form är nog bra. Sedan ska man naturligtvis tycka 
att det är kul med pussel.

Pusseltävling – 
något för fler
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Vad tror du om ett riksmästerskap i ”pussel”? Ex-
empelvis som en programpunkt på Årets konferens?

Utmärkt idé. Det är ett gemytligt och kul sätt att 
umgås och lite tävlingsnerver är roligt.

Kan du berätta något om Enköpings kommuns 
personalförening?

Föreningen står på tre ben, motion, mötesplatser 
samt konst och kultur. Motionsdelen har ordnat bus-
sar till olika motionslopp och haft kringarrangemang 
kring ett lokalt motionslopp i Enköping kallat mid-
sommarlunken. 

Mötesplatser har ordnat pusseltävlingar och pub-
aftnar samt har varit delaktiga i planeringen av den 
stora kommunfesten, en personalfest som arrangeras 
vart annat år.

Konst och kultur har försökt ordna teaterresor. 
Konstresor och konstlotteri har fungerat bra.

Vilka uppdrag har du i personalföreningen utöver 
”pussel”?

Jag har varit med i mötesgruppen och deltagit i de 
aktiviteter som jag beskrivit ovan.

”Sveriges närmaste stad” är kanske den mest 
kända kommunslogan som finns här i landet? Kan du 
berätta lite med om dess bakgrund?

Drätselkammaren i dåvarande Enköpings stad 
tillsatte 1965 en turistkommitté som hade i uppdrag 
att hitta på en slogan för att locka turister till sta-
den. Bertil Danielsson som var chef för BAHCO: s 
reklamavdelning, och tre människor till klurade på 
detta till dess att Bertil kom att sätta en passare med 
ena skänkeln i Enköping och den andra drog han ut 
till Roslagskusten. Sedan gjorde han en cirkel runt 
Enköping vars radie blev 12 mil. Inom den cirkeln 
fann han 38 av Sveriges 138 städer. Stadsbegreppet 
var ju annorlunda då.

Ingen annan stad hade så många städer så nära. 
Idag bor cirka 3 miljoner människor inom denna 
radie vilket utgör en tredjedel av landets befolkning 
därför fortsätter vi att använda vår slogan.

Olle Wegner ställde frågorna och Tomas 
Frisk gav svaren
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Löven har fallit och frosten har 
tagit ett kraftigt grepp om-
kring vårt lands golfbanor, 

säsongen är över. Då är det lätt att 
se tillbaka på golfåret som gått och 
man tänker med glädje och med ett 
leende på läpparna över de fina som-
mar dagarna i Borlänge den 16-17 
augusti. I det vackra Dalarna med 
sina traditioners vingslag från Jussi 
Björlings barndomsängar till dof-
ten från de gamla fabrikerna SSAB 
och Stora Enso lirade vi glada kom-
mungolfare. De böljande landskapen 
på Dalsjö Golf och Falun Borlänge 
GK (Aspeboda) bjöd på strålande förutsättningar i 
solskenet.

Som vanligt, trevligt bemötande av arrangörerna. 
Denna gång från Visit Borlänge och personalfören-
ingen i Borlänge med startpåse och glatt humör. Upp-
skattad information innan vi drog vidare till respektive 
utslags platser, för i år var det kanonstart! 

Efter att ha slagit ett antal slag på banorna tillsam-
mans med nya golfkamrater från norr till söder i vårt 
avlånga land, väntade på aftonen en trevlig bankett 
på Quality Hotell Galaxen i Borlänge. Efter att alla 
genomläst dagens score och morgondagens starttid, 
började festen. Allt inramat av en glad konferencier, 
namnlekar, god mat, härligt band och dans. 

Nästa dag, nya väderstreck, fint väder, nya golf 
kamrater och förväntningar. Vi golfare är ett speciellt 
släkte som alltid hoppas på att snart vänder det. För 
vissa mer än andra. Men i det stora hela är vi alla vin-
nare som deltar i KAF:s RM i Golf! Att få komma till 
nya golfbanor och landskap, ha roligt, spela golf, träffa 
nya vänner. Det är hälsa, när den är som bäst!  

Årets KAF:s RM vinnare blev i Dam A Elisabet 
Björklund, Borlänge, Dam B Tina Kivivuori, Häss-
leholm, Herr A Mats Ekström, Trollhättan och Herr 
B Gert Lundberg, Järfälla. Lagtävlingen vanns av 
Sandvikens Kommun. Grattis!

Ett stort tack till Borlänge kommuns fritidsförening 

och Visit Södra Dalarna för ett professionellt och väl 
genomfört arrangemang. Många timmar och månaders 
arbete för oss kommungolfare från när och fjärran.

Framtiden för KAF:s RM i Golf ser ljus ut, arrangö-
rer för de närmaste två åren är klara! 2013 träffas vi 
i Gislaveds kommun och Isabergs två populära golf-
banor den 1-2 augusti. Mer information om tävlingen 
finns i detta KAF Nytt. 

Vi hoppas att tiden ska passa alla kommungolfare 
och att lärarkåren inte startat upp termins arbete ännu. 
Vi vill ju att så många som möjligt får chansen att 
uppleva KAF:s RM i Golf!

Per-Anders Löthman
Golfansvarig i KAF/DAKAPO

Härliga slag i Borlänge under 
RM Golf 2012! 
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Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet för 
att arrangera 2013 års KAF mästerskap i golf och ser 
fram emot möjligheten att få visa upp några av våra 
smultronställen. 

VISAM är Gislaveds 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. Gislaveds kommun har i många år arbetat 
med hälso- och arbetsbefrämjande åtgärder ge-
nom 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 mäster-
skap i golf för alla deltagare oavsett handicap 
och score.

Årets mästerskapsbanor
RM2013 kommer spelas på Isaberg GK där delta-
garna får spelade de två banorna under två dagar. 
Båda banorna är av skogs- /parkkaraktär, men några 
hål med så mycket vattenkontakt att de nästan för 
tankarna till seasidegolf.     

Östra banan är både utmanande och utslagsgivan-
de. Många hål kräver långa utslag, men kanske fram-
för allt god strategi och skickligt närspel. De fyra av-

Välkommen till 
Småland och

KAF RM i golf 2013
Gislaveds Kommun, personalklubben VISAM och Isaberg Golf-
klubb hälsar alla kommunanställda varmt välkommna till Småland 
och 2013 års KAF mästerskap i golf!

slutande hålen längs Nissan och Hammarsjön anses av 
många höra till Sveriges vackraste - och de är inte lätta! 
 
Västra banan är mer krävande än vad första anblicken 
utger. De första nio hålen anses av många vara klub-
bens ”lättaste” niohålsslinga, men de kräver god plane-
ring. Andra nio är smalare, mer kuperade och upplevs 
ofta längre än vad scorekortet anger.

Isaberg GK bildades 1968. Klubben har 1550 med-
lemmar och sedan 1993 har klubben två 18-hålsbanor. 
Varje år besöker 11 000 greenfeegäster vår anläggning. 
Klubben har med stor framgång haft en av Sveriges 
bästa ungdomsverksamheter och har fostrat ett flertal 
spelare på olika tourer, mest känd är kanske Patrik 
Sjöland. 2010-2012 stod klubben värd för Isaberg 
Open hosted by Patrik Sjöland som ingår i Nordea 
Tour. 2013 är denna tävling inplanerad veckan efter 
RM för kommunanställda. 

Naturupplevelser och turism i bygden
Gislaved ligger i vad som kallas Smålands sjörike. I 
Smålands sjörike kan du uppleva en äkta småländsk 
natur med djupa skogar och över 1000 sjöar. Sjöarna 
och skogen bjuder in till ett rikt utbud vad det gäller 
naturäventyr. Här finns också ett rikt kulturutbud i 
form av konst, hantverk och design. I Smålands sjö-
rike kan du på flera ställen hitta tystnaden och det är en 
plats för dig som söker lugn och ro. Människorna som 
bor och verkar här är engagerade och omtänksamma 
såväl mot naturen och sina medmänniskor.
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Isaberg
Urbergskullen som ger urkraft. 309 meter över 

havet ser du så långt som du vill. Ett 7-milakliv upp 
till Jönköping känns helt plötsligt möjligt. Isaberg är 
södra Sveriges största skidanläggning med 10 nedfar-
ter. Området Isaberg och Ettö är även ett naturreservat 
som man kan upptäcka med hjälp av de många vand-
ringslederna. Karg barrskog blandas med dalens bör-
diga marker, här får du Nissadalen i en ask. I Isabergs 
fritidsby finns även en utmanande lekplats, en älgpark, 
en restaurang, en badplats och mycket mer. 

Raceway to heaven
Vrålande motorer, det vinande ljudet från varje 

kurva, knatter, grus, varvtider, banrekord. I Gislaveds 
kommun finns en motortradition som heter duga. An-
derstorp Raceway är berömt långt utanför kommunens 
gränser som enda Grand Prix-bana i Sverige där det 
har körts Formel 1. Banan karaktäriseras av långa 
svepande kurvor och en raksträcka som är Sveriges 
längsta. Tvåfaldiga svenska mästarna i speedway 
- Lejonen - har sitt fäste i Gislaved och kör matcher 
regelbundet under sommarhalvåret.

Boende
Vi rekommenderar varmt ett boende på Isaberg, 

antingen i golfklubbens egna boenden eller i den 
näraliggande stugbyn där det finns stor valfrihet när 
det gäller boende. Där bor du antingen i någon av de 
fem olika stugkategorierna i fritidsbyn, med själv-
hushåll eller hotellservice, eller på den trestjärniga 
campingen. Se mer, bl.a. husen i 360° på hemsidan 
www.isaberg.com. 

För ytterligare alternativ av boende se hemsidan 
www.gislaved.se/rmgolf2013

Information om KAF mästerskapet 2013
Efter glädjen över att ha tilldelats 2013 års golfmäs-

terskap är arbetet nu i full gång. Vi
ser fram emot en lyckad tävling med deltagare 

från hela Sverige. För att möjliggöra för fler att delta, 
dock maximalt 128 i A- respektive B-klass, har vi i 
år valt att förlägga mästerskapet till den 1-2 augusti. 
Förhoppningsvis är våra båda banor då i toppskick 
med tanke på att det redan veckan efter ska spelas 
tourtävling. För mer information besök vår hemsida 
– www.gislaved.se/rmgolf2013

Spelplats: Isaberg GK

Datum: 1–2 augusti 2013
Sista anmälningsdag: fredag 5 juli 
2013

Vi önskar Er alla varmt välkomna till 
2013 
års KAF mästerskap i Gislaved!
Med vänliga hälsningar

Gislaveds kommun och personalklub-
ben VISAM

Hemsida: http://www.isaberggolf.com
Hemsida: http://www.isaberg.com
Hemsida: http://www.gislaved.se
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Jag är nyvald ledamot i KAF: s sty-
relse och arbetar i Vetlanda kom-
mun. Jag är också engagerad som 

ledamot i vår personalklubb AXET.

Till vardags arbetar jag som Under-
sköterska och Instruktör i arbetstek-
nik. Arbetet innebär att hjälpa våra 
äldre med den dagliga omvårdna-
den. Bidra till att varje individ känner 
sig behövd. Som instruktör leder jag 
kurser för undersköterskor i Vetlanda 
kommun, vilket bland annat innebär 
att visa hur man hjälper våra kunder 
på bästa sätt vid ergonomiska för-
flyttningar.

AXET

Jag började engagera mig i AXET 
år 2007. Orsaken var att valbered-
ningen inom föreningen lade ut en 
förfrågan på vårt intranät om någon 
ville vara med och bidra till personal 
klubben. Jag kände att jag hade små 
kunskaper inom styrelsearbete, så jag 
anmälde mitt intresse och blev invald 
vid årsmötet. 

Arbetet med föreningen har givit 
mig mer kunskap inom styrelsearbe-
te. Jag har sett att man kan förändra 
och lyckas till det bättre. Arbetet med 
Axet har stärkt min roll som person. 
Det har bara varit roligt att ordna 
aktiviteter för de anställda. Det är 
bara synd att inte mer tid finns till att 
stärka ”VI känslan” i kommunen. 

Svårigheterna är för oss inom Axet 
är att nå ut till varje individ. Att alla 
skall se sig sedda och få tycka till om 
personalklubben. 

AXET är en aktiv förening för alla ca 
2500 anställda och politiker i Vetlanda 
kommun. Alla våra anställda är med-
lemmar men de får aktivt själva söka 
medlemskort, vilket man nu gör på 
vårt intranät. Vi har även ett tillsvidare 
kort för de som anställs på en viss tid. 

Vid nyanställning får medarbetaren 
ett kompendium där information om 
friskvård och axet kort finns.  

För tillfället arbetar styrelsen med 
höstens aktiviteter så som Hytt sill 
i Kosta, bussresa där shopping och 
underhållning står på schemat. Vi har 
en kommande Hockeyresa till Växjö, 
där de möter Jönköpingslaget HV71. 
Vi planerar en bussresa till I Julens 
tecken på Liseberg, där vi skall spat-
sera och njuta av den trevliga miljön.  

Jag bor strax utanför Vetlanda i en 
villa med man och två barn (9och 6 
år). Jag är inte uppvuxen i Vetlanda 
utan det är kärleken, som har tagit 
mig hit. Vetlanda är en växande stad 
både inom handel och för den enskil-
de individen. Vi lever mycket på den 
mångfald av industri som finns.

Vad är Vetlanda? 
 
Säger jag Lena PH så vet många hur 
hon pratar, den småländska dialek-
ten är fantastisk. 

Vi har ett speedway lag Elit Vetlanda 
som precis blev svenska mästare. 
VBK bandy som är i elitserien. 

Mitt namn är 
Linda Sirhamre 

Sen har vi Bosse Bildoktorn som både 
syns och hörs i media. 
Vårat Putte lag i Körslaget gjorde en 
fantastisk resa och där är vi som Vet-
landabor mycket stolta över.

I KAF vill jag gärna bidra med mitt 
engagemang. Jag vill först och främst 
sätta mig in i styrelsens arbete. Vem 
som har ansvar för vad och hur vår 
framtidstro ser ut.  

Den viktigaste uppgiften för KAF 
är att alla kommuner skall känna stöd 
ifrån förbundet och att vi skall öka vårt 
medlemsengagemang. 

På återseende 
Linda Sirhamre 
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Jag är KAF: s förbundssekreterare. 
Jag är skåning till födsel och ohej-
dad vana, född 1950 i Hässleholm, 

men fick rask förflyttning till Ystad. Se-
dan 1969 är jag bosatt i den gamla mi-
litär- och residensstaden Kristianstad.

Till vardags arbetar jag som ex-
ploateringsingenjör på Kristianstads 
kommun

Arbetet innebär bl.a. att vara del-
aktig i planprocessen, utbyggnad av 
områden för att slutligen sälja mark 
för verksamheter och för bostäder. 
Just nu är det extra roligt, för nu sju-
der Kristianstad av stora byggprojekt, 
som förhoppningsvis ska vara klara 
till 2014, när Kristianstad fyller 400 
år, samtidigt som vi flyttar in vårt ny-
byggda kommunhus.

På fritiden förutom KAF ägnar jag 
mig helst åt fotografering och åt mo-
torcykelkörande, där vi, min fru och 
jag kör både långa och korta resor i 
Sverige och i Europa.

Jag började engagera mig i KAF för 
många år sedan, när min dåvarande 
chef Ingvar Lövkvist, som var med i 
KAF:s styrelse nästan från starten, 
ville ha hjälp med att göra KAF Nytt. 
Under hösten 1999 började ett sam-
arbete mellan Olle Wegner och mig 
kring denna tidningen. Olle skrev det 
mesta och var ansvarig utgivare, Jag 
svarade för allt layout- arbete, tog 
fram foton, bilder och såg till att tid-
ningen trycktes upp på ett Tryckeri i 
Kristianstad. Därefter sändes den ut 
tre ex till alla medlemsföreningar.

 
När Per Nilsson, som var för-

bundets tidigare sekreterare avgick 
2002 övertog jag hans roll som för-
bundssekreterare även om jag då 
ännu inte var invald i styrelsen.

 
2006 blev jag så invald i styrelsen. 

Det var på förbundsstämman, som 
detta år ägde rum i Borås.

 
Som förbundssekreterare har jag 

många järn i elden. KAF Nytt är sedan 
2008 en webb- tidning, men arbetet 
med att göra layout är lika omfattande 
som tidigare. Jag är också ansvarig 
för allt arbete med vår hemsida. Efter 
många svåra år har den blivit ganska 
så bra, tycker jag själv.

En stor uppgift som hamnat hos 
mig är alla frågor och synpunkter, som 
jag får ta emot via e-post och tele-
fon från våra medlemsföreningar. Inte 
minst gäller det medlemsfrågor om 
tävlingar, frågor om bidrag från kom-
munen, vilket skiljer väldigt mycket 
mellan kommun och kommun. En del 
som vill ha råd, när man ska starta en 
ny förening. Här har vi en stor tillgång 
i Per-Anders Löthman, vår nya ordfö-
rande från Dakapo i Växjö. Han delar 
gärna med sig av sina erfarenheter.

Andra uppdrag som ligger på mig 
som förbundssekreterare är att vara 
sammankallande för KAF: s Mark-
nadsgrupp. Dessutom är jag KAF:s 
representant gentemot Korpen. Jag 
tycker det är viktigt att vi engagerar 
oss i Korprörelsen och försöker dra 

Mitt namn är 
Lars Carlsson 

nytta av deras stora organisation, som 
är representerade på många platser i 
landet bland annat för att på så sätt 
få fler personer att börja röra på sig, 
vilket är en viktig fråga.

Trots att jag lägger ned åtskilliga 
timmar av min fritid på uppdraget 
att vara KAF: s förbundssekreterare, 
så har jag på förbundsstämman i år 
tackat ja till att fortsätta ännu en man-
datperiod. Orsaken är att det är ett 
väldigt roligt och inspirerande arbete i 
KAF. Bland annat vill jag framhålla kon-
takterna med alla intresserade perso-
ner ute i landet, möjligheten att knyta 
kontakter och lära känna likasinnade. 
Dessutom fördelen att få åka på Årets 
konferens på olika platser i landet och 
se orter som jag kanske inte hade kun-
nat få se annars.

Slutligen.  Den viktigaste uppgif-
ten för KAF just nu är att tillsammans 
få fler av landets kommunala perso-
nalföreningar att aktivera sig i KAF, 
så KAF kan leva vidare och hjälpa till 
att inspirera och entusiasmera alla 
kommunanställda till en aktivare fritid 
tillsammans.
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Jag är nyvald ledamot i KAF:s 
styrelse. Min företrädare var 
Ewerth Johannesson. Vi har inte 
bara detta gemensamt. Jag är 
också ordförande i Kalmar kom-
muns Fritidsförening - AKTIV 
FRITID och efterträdde Ewerth 
på denna post 2008.
Till vardags arbetar jag som personalansvarig på 
Kalmar kommunala bostadsbolag, AB Kalmarhem. 
Arbetet innebär att jag ansvarar för alla de perso-
nalfrågor, som kan uppkomma i företaget. Det är ett 
spännande och utmanande arbete.

Jag började engagera mg i AKTIV FRITID 2005. Orsa-
ken var en viss Ewerth Johannesson, som gjorde mig 
nyfiken på denna förening, framför allt genom sin 
entusiasm och glädje!
Arbetet med föreningen har givit mig massor! Både 
dåligt samvete för att man aldrig hinner med, men 
även massor av härliga minnen och roliga aktiviteter, 
som har betytt mycket för våra medlemmar. 
Svårigheterna är som alltid att få tiden att räcka till 
och så klart att hitta aktiviteter som engagerar och 
som våra medlemmar tycker är intressanta och vill 
närvara på.

AKTIV FRITID utsågs 2006 till Årets fritidsförening. Vi 
har ca 5000 medlemmar
och arbetar med aktiviteter inom motion, kultur 

Mitt namn är
Ingela Lindström 

och idrott. Vårt förhållande till chefer och politiker 
i Kalmar kommun är mycket bra. Vi kan utan vidare 
säga att de flesta av dem är engagerade och stöder 
vårt arbete.

Jag bor med man och två barn i själva Kalmar, som 
är en underbar stad, med närhet till vatten. Och inte 
att förglömma Öland, som är en pärla alla årstider. 
Mitt råd är, att när man nästa gång är i Kalmar, så 
besök också Öland. Gör det även vid annan tidpunkt 
än sommaren.  

I KAF vill jag gärna bidra med mitt engagemang och 
verka för att vi inom styrelsen ha roligt tillsammans. 
Vår uppgift är att på olika sätt hjälpa våra medlems-
föreningar att bli ännu bättre. Det är tillsammans vi 
kan bli det!

Slutligen.  Än så länge känner jag mig som novis som 
ny styrelseledamot i KAF. Till att börja med är det 
viktigt för mig att lära känna organisationen och de 
eldsjälar som finns där. Sedan är det bara att köra 
på !
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Lars Liljedahl har i och med för-
bundsstämman i Varberg den 3 
oktober 2012 lämnat styrelsen för 

KAF. Anledningen är nya spännande 
och krävande uppgifter som Vård- och 
omsorgschef i Östersunds kommun 
som sammantaget med arbetet och 
engagemanget i flera andra styrelser 
bland annat som tränare i skidklubben 
Östersunds SK innebär att tiden inte 
räcker till för uppgiften att också leda 
Kommunanställdas Fritidsförbund. Vi i 
KAF beklagar detta, men har samtidigt 
stor förståelse för det beslut Lars tagit. 

Lars, som alltid haft många järn i 
elden kom in i KAF:s styrelse vid stäm-
man i Borås. När sedan Lars-Olof Lind-
holm beslutade sig för att trappa ned 
som förbundsordförande 2010, ac-
cepterade Lars, att axla detta uppdrag. 
Både tidigare som styrelseledamot 
och senare, som förbundsordför-
ande, har Lars energiskt arbetat för 
att utveckla vårt förbund. Hans stora 
intresse hos oss har varit RM-frågor. 
Tidigt, långt före han blev invald i sty-
relsen, var han aktiv som arrangör, 
då i Orsa kommun, för RM på skidor. 
Kontakten med Orsa har bibehållits 
och från 2011 har KAF kunnat erbjuda 
långlopps- RM via Orsa Ski Maraton. 
Lars har också med hjälp av Monica 
Stoltz från Hudiksvall öppnat för ett 
positivt samarbete med Falun Lugnet 
och Korpiaden, som avgörs varje år i 
Falun. Även i andra frågor gentemot 

Korpen har Lars engagerat sig. 
Som ordförande är Lars effektiv och 

påläst. Genom regelbundna telefon-
möten har han på ett enkelt sätt satt 
sig in i, vad som är på gång och hur det 
går i KAF: s olika aktiviteter. 

Vid sidan av sina chefsfunktioner 
i Orsa, sedan Bräcke och nu i Öster-
sund, har Lars varit engagerad i skol-
ledarfrågor. Hur han sedan på fritiden 
orkat träna och tävla i skidåkning är 
för oss en gåta. Killen från Malmkö-
ping i Sörmland är trots sina 49 år en 
hejare i de vita spåren. Hans prestatio-
ner har vi åtskilliga gånger berätta om i 
KAF Nytt. Med sin familj har han slagit 
sig ned på Frösön. En bättre bostads-
ort för en skidintresserad pedagog går 
knappast att finna.

KAF vill tacka Lars Liljedahl för alla 
de år han arbetat aktivt inom förbun-
det och önska honom all framgång i 
arbetet hos Östersunds kommun och 
som tränare i Östersunds framgångs-
rika skidklubb. Vi hoppas att han vill 
inplanterar lite av de erfarenheter han 
fått genom KAF i den fritidsförening, 
som nu ligger honom närmast, nämli-
gen den i Östersund kommun.

Olle Wegner

Tack Lars för sex fina  
år med KAF!
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Ingen kan väl bättre beskriva Ewerth 
Johannisson än Ingela Lindström, som är 
hans efterträdare både som ordförande i 
AKTIV FRITID i Kalmar och som ledamot 
i KAF. Så här skriver hon: - Jag började 
engagera mig i AKTIV FRITID 2005. 

Orsaken var en viss Ewerth Johannes-
son, som gjorde mig nyfiken på denna 
förening, framför allt genom sin entusiasm 
och glädje!

Entusiasm och glädje har alltid präglat Ewerths 
arbete även i KAF. Han valdes in i styrelsen vid för-
bundsstämman i Borås 2006. Samma år som hans 
förening AKTIV FRITID utsågs till Årets fritidsförening. 
Året därefter stod han värd för Årets konferens och 
uppträdde som självaste kung Karl den nionde. Det 
var då som konferensdeltagarna bl. a. bjöds på mid-
dag på självaste Kalmar slott.  Den 30 juni 2008 läm-
nade han med ålderns rätt sitt arbete vid Kalmarsunds 
Gymnasieförbind. I mars samma år överlämnade 
han dessutom ordförandeklubban i AKTIV FRITID till 
Ingela Lindström. Nu har turen kommit till att också 
säga farväl till styrelseposten i Kommunanställdas 
Fritidsförbund, vilket ägde rum på förbundsstämman 
i Varberg. Dessutom avtackad av bl. a. vår nye för-
bundsordförande, Per-Anders Löthman.

Ewerth har i hög grad medverkat till att utveckla 
KAF. Han är den som tagit initiativet till och utformat 
det omfattande rabattsystem, som KAF: s medlems-
föreningar har tillgång till och glädje av genom sitt 
medlemskap. Det är bara att gå in på vår hemsida 

Tack Ewerth!
Ewerth 
Johannesson 
har lämnat 
KAF:s 
styrelse.

och klicka på Centrala avtal för alla KAF:s medlems-
föreningar. Där kan se vad Ewerth åstadkommit de 
senaste åren. 

Ett annat stort projekt på hans konto är Körslaget. 
Idén att sommaren 2013 samla kommunala körer 
till ett körevenemang i gemytlig samvaro i musikens 
tecken. Vi förutsätter att Ewerth kommer att ha ett 
finger med i detta arrangemang, även om han formellt 
lämnat över till arrangören AKTIV FRITID.

En av Ewerths finaste egenskaper är förmågan att 
våga pröva något nytt, även om det kan misslyckas. 
För att citera Heidenstams berömda rader “Det är 
skönare att lyss till den sträng som brast – Än aldrig 
spänna en båge”.  Det är, måste vi säga, inte ofta som 
Ewerts strängar brustit i KAF sammanhang. År 2009 
tog han initiativet att samla deltagare från södra Sve-
rige till Årets konferens för gemensam bussfärd t o r. 
Allt för att underlätta för våra medlemsföreningar, inte 
minst ekonomiskt, att kunna delta detta år då konfe-
rensen arrangerades i Hudiksvall.  Försöket lyckade till 
hälften. Två minibussar samlade deltagare från Kalmar 
och Torsås. Men den stora uppslutningen uteblev.

Ett stort tack riktar vi till Ewerth för allt han gjort för 
KAF. Vi vet att han alltid haft ett stort hjärta för KAF 
och tror att den känslan finns kvar hos honom även 
i fortsättningen. Så vi avslutar med att önska Ewerth 
Johannisson välkommen in i KAF: s seniorgäng.

Text: Olle Wegner
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KAF: s nye förbundsordförande, 
Per-Anders Löthman, har bildligt 
talat många toner i sin stämma.  
Sång och musik har följt honom 
genom livet, liksom idrott och vad 
man allmänt kallar ”kultur”. Be-
träffande Kommunanställdas Fri-
tidsförbund så är Per-Anders inte 
ny i förbundet. På hösten 2002 fick 
han en signal om att han borde ta 
sig till Årets konferens, som detta 
år ägde rum i Vänersborg. Väl där 
fick han ta emot pris. DAKAPO 
från Växjö hade utsetts till Årets 
fritidsförening och själv blev han 
dessutom invald i KAF: s styrelse 

som vice ordförande. Tio år senare, i Varberg, fick han äran att axla rollen 
som förbundsordförande. KAF Nytt gratulerar och har bett Per-Anders berätta 
lite om sig själv och sina tankar om framtiden för DAKAPO och Kommunan-
ställdas Fritidsförbund.

P e r - A n d e r s 
Löthman  –  med 
många toner i sin stämma
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Jag föddes en augustidag 1959 i stadsdelen 
Gamlestaden i det glada och goa Göteborg. 
Uppväxten skedde i Västra Frölunda, där jag 
i min ungdom spelade hockey i Frölunda och 

fotbollskarriären slutade i Blåvitt. Efter studenten 
1976 utbildade jag mig på 80-talet i musikens värld på 
Helsjöns folkhögskola, arbetade på Volvo, sjukvården 
och i operakören. På 90-talet blev det studier vid Hög-
skolan i Växjö i kulturvetenskap och musikvetenskap i 
Göteborgs Universitet .

Efter studierna fick jag arbete i Växjö kommun år 
1998 och arbetade först som kultursekreterare och 
fick sedan heltidsanställning som kultur- & fritids-
samordnare på KLF med hälso- och fritidsfrågor för 
den nybildade personalföreningen DAKAPO år 2000. 

Jag bor med min familj ute på landet i byn Gåtahult, 
som ligger 3 mil söder om Växjö, långt från stadens sus 
och dus. Här busar jag med mina pojkar, fixar i hem-
met när min fru är i sin garnbutik, musicerar, skriver 
böcker och slår ett slag ibland för golfen.  

Min kärlek till personalföreningen DAKAPO beror 
på de fantastiska möjligheter arbetet för med sig att 
kunna förmedla mångfald av aktiviteter som formar 
den goda arbetsplatsen, vi-känslan och att sätta Växjö 
kommun i rörelse. Dakapo, en positiv del i personal-
politiken inom Växjö kommun.  Arbetet har också fört 
med sig att man är involverad i diverse arrangemang 
inom kommunens olika hälsoinsatser, som arrangör 
och bollplank.

Vi har en stor och omfattande verksamhet för 7 400 
medlemmar i Växjö kommun. Den erbjuder aktiviteter 
inom många områden såsom hälsa, kultur, företag, 
resor, föreläsningar och mässor.

Anslutningen är stor, närmare 15 000 deltar bland 
de 250 arrangemangen per år. 25 000 Biobiljetter säljs 
varje år, Dakapo Vårfest på Konserthuset drar 1000-ta-
let medlemmar, föreläsningar lockar stor publik och 
hälso- och kulturutbudet är mycket uppskattade. Ett 
antal kommunikations kanaler gör att alla medlem-
mar, som har automatiskt fritt medlemskap i Dakapo, 
kan ta del av Dakapos utbud.

Förutom vår egen verksamhet, samarbetar vi med 
Karlshamns kommuns fritidsförening Tur & Retur 
i resor i norden och ut i Europa. Tillsammans med 
Korpen Växjö, Landstinget, Södra skogsägarna och 
diverse andra hälsoföreningar i vår stad anordnar vi 
större föreläsningar på vårt Konserthus.

Sång och musik
Upp i tonåren var det sport och sedan golf som 

gällde. I 20: års åldern tog musiken över och har varit 
en viktig del i mitt liv de senaste tre decennierna. Efter 
folkhögskolan, vidare sångstudier vid Operahögskolan 
i Göteborg, sång i operakören i samma stad och över 
400 konserter i Sverige och Tyskland.  I Växjö har jag 
medverkat i ett antal operor, operetter och musikaler, 
nu senast i Sound of Music. I sångens värld ligger det 
mig varmt om hjärtat att ta fram de som sällan fram-
förs, blandat med det kända, precis som arbetet i Da-
kapo, att hela tiden förnya utbudet och repertoaren. 
När inte rösten räcker till tar jag gärna fram klarinetten 
och lirar till förtjusning för katten där hemma.  

KAF
I KAF har jag arbetat i tio år och upplevt hur för-

eningen har börjat vidga sina vyer och utbud i en 
positiv riktning. Jag har varit vice ordförande, ingått i 
marknadsgruppen och är RM- ansvarig för golf. Mitt 
handicap är i dag perfekt för den golf jag presterar. 
Det är fantastiskt roligt att komma ut i Golf Sverige 
och möta alla kommungolfare som är med i RM i golf, 
som våra medlemsföreningar i KAF arrangerar på ett 
strålande och professionellt sätt varje år.

De senaste åren har jag också varit ordförande 
i den jury, som varje år utser Årets fritidsförening. 
Övriga i juryn är Korpen Växjö, Fackförbundet Vision, 
Hälsokonsulent Carina Stork och undertecknad. Det är 
inspirerande att se vad våra KAF medlemmar gör och 
varje år lika roligt att få dela ut priset till Årets fritids-
förening. Alla föreningar har chansen att vinna, det är 
bara att vara med, kanske vinner ni det prestigefulla 
priset nästa gång eller blir Årets uppstickare!

Mitt namn
är Per-Anders Löthman.
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Ibland ringer någon från en annan kommun och 
frågar, hur man startar och driver en fritidsförening. 
Jag svarar och ger goda råd. Ligger kommunen inte 
alltför långt bort från Växjö kan jag åka dit och berätta. 
Ett sådant samarbete har jag öppnat med bland annat 
Karlskrona, Karlshamn, Ljungby, Sjöbo och Uddevalla. 
Eller så ringer man bara, så svarar jag och försöker 
lösa allt mellan himmel och jord, som kan dyka upp 
när man arbetar med sin kommunala fritidsförening. 
Så varmt välkomna att slå en signal på 0470-414 76.

 Framtiden - tillsammans med KAF styrelsen arbetar 
Vi för framtiden.

Jag vill arbeta för att KAF Kommunanställdas Fritids-
förbund skall bli mycket starkare och att fler kommu-
nala fritidsföreningar är med i KAF. Att vi har en dialog 
och utvecklar KAF in i framtiden, där vi tillsammans 
strävar till att hålla jämna steg med den friskvårdsut-
veckling som kommer.

Tillsammans kan vi göra KAF och våra medlemsför-
eningar ännu starkare och positiva i sitt arbete för de 
kommunställdas hälsa och fritid. Ingenting är omöjligt.
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De 100-talet medlemmarna hälsades välkomna av 
kommundirektör Annbritt Ulfgren Sundberg samt av 
KAF: styrelse.
Efter ett kungligt besök med show och trolleri bestod 
eftermiddagen av intressant erfarenhetsutbyte.
Därefter vidtog KAF:s årsmöte.
På kvällen var det 3-rätters middag och dans i den 
vackra Spegelsalen på Varbergs stadshotell. 
Vi i PersonalKlubben i Olofström blev mycket glada 
över att vi utsågs till 2012 års Fritidsförening.

Vi fick en prischeck på 10 000:- och denna summa 
kommer alla våra medlemmar att få glädje av.
Olofströms kommuns Personal Klubb kommer också 
att arrangera 2013 års KAF-konferens.

Välkomna nästa höst!

Årets Fritidsförening 2012 
Personalklubben

i Olofström
Dagen efter var det föreläsningar av
Lasse Diding, ägare till hotell Gästis med Leninbadet
Carina Wallberg, Spa.chef på Varbergs kurort
Boris Lennerhov, vd för Gekås
Tack Varbergs kommun och fritidsföreningen för en 
mycket trevlig konferens!

Annika Blissing
Ordförande i Olofströms kommuns PersonalKlubb.
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Välkomna till Olofström 2013!

 
Olofström är Blekinges enda inlandskommun 

som ligger i nordväst, norr om Sölvesborg. Här 
finns hundratals sjöar och stora skogsområden 
som är perfekta för den naturintresserade. Ett 
stort utbud av aktiviteter erbjuds. Du kan padd-
la kanot, cykla, vandra och fiska. Harasjömålas 
fantastiska fiskevatten lockar varje år tusentals 
besökare. För barnfamiljen erbjuds Aquapark 
Holjebadet. En oas i vardagen och en plats för dig 
som vill ha roligt och njuta.

 
Olofströms är också ett högteknologiskt sam-

hälle med den största industri som är Volvo Per-
sonvagnar med ca 2500 anställda.

Presentation av 
Olofströms kommun 

Olofströms kommun har ett mycket brett kul-
turutbud och har precis blivit vald till ”2013 års 
kulturkommun” av fackförbundet Vision. Detta 
pga kommunens stora satsningar inom kultur för 
alla åldrar. 

Kommunens ledord är Jobb till 1000, Barnen i 
centrum, Nära allt!

Olofströms kommun personal-
klubb hälsar er alla i KAF välkomna 
till Årets konferens 2013!
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ÅRGÅNG 20 NR 1/2004 

VAD SKER INOM FÖRBUNDET ? 
 

”FÖRBUNDSNYHETER” ges ut av SSIF:s VU vid 3-4 tillfällen under året och syftet är att 
spegla den verksamhet som finns inom förbundet ! Medlemsföreningarna kan också vara 

med och påverka innehållet genom notiser, referat, synpunkter etc ! 

DUVBOHALLEN I KATRINEHOLM 

 

HÄR KOMMER FLERTALET  
AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS ! 

FRITIDSFÖRENINGEN VID REGIONSSJUKHUSET KARSUDDEN HÄLSAR  
BÅDE SJUKVÅRDS- OCH KOMMUNANSTÄLLDA VÄLKOMNA TILL  

”SSIF/KAF-SPELEN 2013”  
DEN 23-24 MARS I KATRINEHOLM ! 
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INBJUDAN TILL ”SSIF/KAF-SPELEN 
20013” ÄR PÅ VÄG UT ! ARRANGE-
MANGET GENOMFÖRS DEN 23-24 
MARS 2013 I KATRINEHOLM MED 
FRITIDSFÖRENINGEN VID 
REGIONSSJUKHUSET 
KARSUDDEN SOM ARRANGÖR ! 
 
AV OLIKA ANLEDNINGAR, BL A 
DUBBELBOKNING AV LOGI/BAN- 
KETT HAR INBJUDAN BLIVIT SEN  

MEN DEN ÄR PÅ VÄG ! 
 
ÖVRIGA RIKSMÄSTERSKAP  
UNDER 2013:  

 
 

RM på Skidor 2013” genomförs i samband 
med ”Nordiske Skidager” den 13-17 mars 
på Beitostölen i Norge ! 

 
PROGRAM: 
Onsdag  13 mars :Ankomst/Inkvartering 
Torsdag 14 mars :Träning 
Fredag   15 mars :Längdåkning  
     individuellt (förmiddag) 
em familjearrangemang där alla kan deltaga 
Lördag   16 mars :Storslalom  

 Utelunch 
Søndag   17 mars :Avslutning och hemresa 
 

Lördag kväll prisutdelning och 
avslutningsbankett med dans ! 

 

 
       

                                  
 
PRISER PÅ BERGO HOTEL: 
Priserna beräknas på 2 vuxna i dubbelrum/ 
4 personer i lägenhet: 
 
PRIS PR PERSON : 
Onsdag    13-söndag 17 mars kr 3 415 Nkr 
Torsdag 14-söndag 17 mars kr 3 245.- 
Fredag    15-söndag 17 mars kr 2 885.- 
 
Enkelrumstillägg kr 200.- pr. dygn. 
 
ANMÄLAN: 
Senast den 5 februari 2013 till: 
Elisabeth S. Hansen 
Pers.kontor 
Sykehuset Innlandet HF Gjövik 
N-2819  GJÖVIK 
NORGE 
 
e-mail:elisabeths.hansen@sykehuset-
innlandet.no    
 

VÄLKOMNA TILL  
“NORDISKE SKIDAGER”  
OCH “RM PÅ SKIDOR” 
DEN 13-17 MARS 2013 

PÅ BEITOSTÖLEN I NORGE ! 
 

 
 
 

           UTELUNCH VID BERGO HOTEL 
 



www.kafinfo.nu

God Jul
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