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Plan för RM-tävlingar 2014

denna gång!
I detta nummer får bland annat ett reportage från Olofström om Årets Konferens, 

samt från glada vinnare i Motala. Vi får också tips om aktiviter. Inbjudan till Golfen 
2014 från Hässleholm. Naturligtvis kan vi läsa ”Olles krönika”
Trevlig läsning önskar vi inom  KAF! 

Skidor   Ännu ej fastställt

Pimpelfiske   Ingen arrangör

Bowling   Örebro 24 - 25 maj 
 
Boule    Ingen arrangör  

Golf    Hässleholm  

KommunRuset med
Terränglöpning  Mjölby  september
 
Orientering   Ännu ej fastställt     
  
Årets Konferens  Motala  25 - 26 september
     

  Vad    Var och när   Kontakt

Ordföranden har ordet!
Tiden går sin gilla gång, likt flodens jämna ström. Åter igen går ett lustfyllt och hälsosamt 
KAF år mot sitt slut och vi ser fram emot 2014.

Ett år då KAF firar 25 års jubileum och detta gör vi tillsammans i Motala i samband med 
KAF konferensen där den 25-26 september 2014.

Vill framföra ett stort tack till alla arrangörer av KAF:s riksmästerskap under året och 
Olofström som arrangerade Årets KAF konferens i det vackra Blekinge. 

Härliga, stimulerande möten med våra KAF medlemmar som berikar och utvecklar vårt 
föreningsliv.

Vi i KAF styrelsen önska er alla en riktigt skön julhelg och fint 2014.
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Konferensen hölls på First Hotel och Folkets Hus i Olofström den 3-4 
oktober i ett underbart, soligt höstväder. Kommunstyrelsens ordförande 
Sara Rudolfsson hälsade de 75 deltagarna välkomna till Olofström. Hon 
lyfte fram kommunens övergripande mål som är Nära till Allt, Barnen i 
Centrum och Jobb till 1000. Därefter hälsade ordförande Annika Blissing 
och styrelsen i PersonalKlubben i Olofström alla välkomna. Ordförande 
Per-Anders Löthman från KAF:s styrelse presenterade även sin styrelse. 

Därefter följde erfarenhetsutbyte mellan de olika personalföreningarna i 
KAF. Diskussionerna var både livliga och intressanta. Man lyfte till exem-
pel fram frågan: Hur ska vi nå alla våra medlemmar? 

VM-stjärnan från Blekinge, Emma Igelström, höll ett fantastiskt föredrag 
under rubriken ”Var dig själv, vad än du gör”. Emma Igelström som är 
Blekinges simstjärna har vunnit 4 VM-guld, 1 VM-silver, 12 EM-guld, 
2 EM-silver och 3 EM-brons. Hon talade också om att det inte är dina 
prestationer som ger dig värde som människa. 

Efter föreläsningen väntade ”Smakupplevelser i Blekinge” som visade 
upp mat- och upplevelseentreprenörer från Blekinge. Provsmakning från 
Blekinge Kafferosteri, Äppelmust från Nyteboden, bär, frukt och sylt från 
Anettes Skafferi var några av företagen.

En tipspromenad i Aniaraparken, Storlekplatsen och Södra Sund gav 
deltagarna både frisk luft och en tur i Olofströms centrum.

Vid festligheterna på kvällen, med härlig musik av PPM, tilldelades 
Motala kommuns personalförening priset för 2013 års bästa personal-
förening och Personalklubben Hjärtat i Halmstads kommun tilldelades 
priset för Bästa logga.

På konferensens andra dag gjordes en KulTur i författarbygden. Bussar-
na tog deltagarna på en resa till Nyteboda där de fick veta allt om Nobel-
pristagaren Harry Martinsons barndom och uppväxt av Eva Svensson 
i Nyteboda. Mor Bettys kringlor serverades i brygghuset. Därefter gick 
färden vidare till Alltidhults skola, där Ylva Silverbern mötte upp. Delta-
garna fick höra mer om våra författare Harry Martinson och Sven-Edvin 
Salje.

Konferensen avslutades på First Hotel och alla var mycket nöjda med 
Årets KAF-konferens i Olofström. Nu ser vi framemot nästa års KAF-
konferens i Motala!

  
   

Lyckad KAF-konferens 
i Olofström  
 
Hösten 2012 blev Olofströms kommuns PersonalKlubb utsedd till 
Årets Bästa Personalförening i Sverige. Vi utsågs av Kommun-
Anställdas Fritidsförbund vid en högtidlig ceremoni i Varberg. I 
år var det Olofströms kommuns PersonalKlubbs tur att stå för 
värdskapet och att anordna KAF-konferensen.

67

     
Text: Annika Blissing
Foto: Karin Andersson, Annika Blissing

Karin Ceder från Motala kommun 
samt KAF:s ordf  Per-Anders Löthman

Satsa på samarbete med landstinget, Korpen, 
Studieförbund och andra kommuner.

Låt styrelsen turnera runt på arbetsplat-
serna för att berätta om föreningen och aktivite-
terna som erbjuds.

Det var några av de goda tips som kom fram 
när Olofström bjöd in till erfarenhetsutbyte på 
Årets konferens. Engagerade deltagare från 23 
föreningar berättade om uppskattade aktiviteter 
och hur kommunerna ställde upp för att stötta 
föreningarna.

I de flesta kommunerna var alla anställda au-
tomatiskt medlemmar i föreningarna. Många 
hade gratis medlemskap men en hel del tog ut 
årsavgifter på 50 – 240 kronor per år.

Det var också stor spridning på hur kommu-
nerna stöttade föreningarna. Vissa gav ett årligt 
bidrag på mellan 40 – 80 kronor per medarbete. 
För Nyköpings del som har 4 000 medlemmar och 
ett bidrag på 40 kronor per anställd innebär det 
ett bidrag på 160 000 kr/år. 

Bland de som fick mest bidrag återfanns Bot-
kyrka med 390 000 kr/år, Halmstad med 230 000 
kr/år, Örebro med 250 000 kr/år och Gislaved 
med 400 000 kr/år. Nacka stack ut med att inte få 
något stöd från kommunen. Här betalade med-
lemmarna en årlig medlemsavgift på 200 kr.

Några kommuner hade också hel- eller deltids-
anställda föreningskonsulenter som skötte en 
stor del av den dagliga föreningsverksamheten. 
De flesta styrelser fick ha sin möten på betald 
arbetstid och även åka på planeringsdagar och 
Årets konferens på arbetstid.

De flesta kommunerna har friskvårdsbidrag 
som betalas ut när man lagt ut för exempelvis 
träningskort på ett gym. Men bidraget varierade 
från 200 kronor till 2 000 kronor per år. Vanligast 
var 1 000 kr per år.

Föreningarna sprider sin information via in-
tranät, epost, facebook, anslagstavlor, kontakt-
personer på arbetsplatserna, egna webbplatser 
och utskick av programblad. Några får också vara 
med och informera på träffar med nyanställda.

Här följer några av aktivitetstipsen som dök 
upp vid erfarenhetsutbytet:
- Försäljning av rabatterade biobiljetter   
 från SF.
- Betalning via löneavdrag för att slippa 
 kontanthantering.
- Bjud på föredrag och räkmacka för att   
 locka fler till årsmötet.
- Erbjud rabatterad massage på arbetstid. 
 Är bra för både arbetstagaren och arbets 
 givaren.
- Uppmuntringspriser till medarbetare som  
 joggar och promenerar.
- Resor till lokala marknader.
- Inköpskvällar till rabatterade priser efter  
 överenskommelse med olika butiker.

Kommunanställdas fritidsförbund, KAF, fick 
också en del goda råd för att förnya verksamhe-
ten. Allt från att uppdatera hemsidan oftare till 
att skriva fler reportage i KAF-nytt om hur olika 
föreningar jobbar. KAF fick också beröm för Årets 
konferens och priset till Årets förening som ger 
många föreningar en bra extra kick i arbetet med 
att hitta nya idéer och uppmärksamma det arbete 
som de prisade föreningarna står för.

Arrangerande Olofström fick beröm för en väl 
genomförd Årets konferens med bra föredrag, 
nyttigt erfarenhetsutbyte, god mat och andra 
trevligheter.

Lars-Göran Bergman  

Goda tips från 
erfarenhetsutbytet
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Årets Konferens blir

Mer uppmärksamhet

uppmärksammad
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Motionskortet är en 
satsning som inspire-
rat många anställda i 

Nyköping att satsa lite extra på 
motion och friskvård.

HR-chef Ingrid Lindbom i Ny-
köpings kommun menar att mo-
tionskortet är en investering i 
friskvård som lönar sig för alla. 
Förhoppningen är att medarbe-
tarna kommer igång med mo-
tionerandet och därmed orkar 
mer på fritiden och i jobbet.

Motionskortet har slagit 
mycket väl ut i Nyköping där 
hundratals medlemmar deltar 
genom att fylla i aktiviteter för 
att sedan lämna in kortet till för-
eningen. Uppmuntringspriserna 
är mycket uppskattade även om 
det inte är så dyra.

Principen med motionskortet 
är att man själv fyller på kortet 
med de aktiviteter man utför. 
När kortet är fullt – 50 aktivi-
teter – lämnar man in det till 
Kommunservice och får upp-
muntringspriser. Ju fler kort upp 
till tre stycken man hinner med 
under perioden 1 mars 2013 
till 1 mars 2014 ju mer värde-
fulla priser får man. Dessutom 
deltar man med sina kort i en 
stor utlottning av vinster i form 
av cykel, teaterresa, handdukar, 
t-shirts, med mera.

Det är ok att motionera flera 
gånger i veckan. Varje motions-
tillfälle ska vara sammanhäng-
ande minst 30 min.

- Tanken är att Motionskortet 
ska uppmuntra medarbetare 
som i vanliga fall inte rör på sig 
så mycket att börja motionera, 
fortsätter Catarina Kaufmann. 
Det är inspirerande att fylla upp 
Motionskortet när man gör nå-
got nyttigt. Jag tror att kortet 
har kommit för att stanna. 

Så här fungerar Motionskor-
tet:

På Motionskortet fyller du i 
varje motionsaktivitet som är 
minst 30 minuter. Varje kort 
innehåller rader för 50 aktivi-

Tips om bra motionsaktivitet

teter. När du klarat de första 
50 aktiviteterna lämnar du in 
kortet och får då samtidigt Kom 
Me’ s t-shirt eller en tygväska.

Sedan kan du börja på kort 2 
och fylla på med ytterligare 50 
aktiviteter som ger en handduk 
eller två biobiljetter i uppmunt-
ringspris.

Kort 3 och ytterligare 50 akti-
viteter ger en ryggsäck.

Varje kort ger en lott i utlott-
ningen där du kan vinna en cy-
kel, teaterresa med Kom Me’, 
magasinet Livet vid havet, t-
shirt, handdukar, mm.

Text: Lars-Göran Bergman

Samarrangemang är ett 
sätt att öka på utbudet för 
medlemmarna i den egna 

personalföreningen.

Många föreningar tycker det 
är arbetsamt och i vissa fall eko-
nomiskt riskabelt att satsa på 
olika arrangemang. En lösning 
kan vara att kontakta andra ar-
rangörer i kommunen för att 
undersöka om man kan göra 
saker tillsammans. Det kan 
gälla allt från föredrag och un-
derhållning tillsammans med 
studieförbund och andra orga-
nisationer till större evenemang 
som man hakar på. Finns det ex-
empelvis en större löpartävling 
som arrangeras av den lokala 
löparklubben kan man erbjuda 
sig att bidra med något mot att 
medlemmarna får rabatt på del-
tagaravgiften.

Personalföreningen kan också 
uppmuntra de som deltar ge-
nom särskilda priser och utlott-
ningar.

- De flesta arrangör är positi-
va till att kommunens anställda 
får rabatt eftersom man samti-
digt breddar marknadsföringen 
och får flera deltagare, säger 
Lars-Göran Bergman, personal-
föreningen Kom Me’ i Nyköping. 
Samtidigt känner medlemmar-
na att föreningens utbud ökar.

Intressanta föredragshållare 
är ofta kostsamma och då kan-
ske man kan gå samman med 
landstinget och något studie-
förbund eller större företag på 
orten. Kommunens personal-
avdelning kan också ställa upp 
om man tycker att föreläsaren 
bidrar till att utveckla de an-
ställda.

Med andra ord gäller det att 
ha lite fantasi och fundera på 
vem som kan vara intresserad 
av att erbjuda sina anställda 
ett bredare program. Ofta blir 
man överraskad över att många 
vill vara med när kommunens 
personalförening bjuder in till 
något. Möjligen kan det bero 
på att kommunen ofta är ortens 
största arbetsgivare med tusen-
tals anställda.

Tänk på att samarrangera!

Text: Lars-Göran Bergman
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Motala Kommunanställdas Personalklubb bil-
dades 1989 och fyller således 25 år nästa år. 

Vi har i dagsläget ca 2 300 medlemmar, 
ca 65% av de anställda på Motala kommun är med-
lemmar i klubben. 

Vår personalklubb har till uppgift att bidra till ökade 
kontakter mellan anställda vid olika förvaltningar 
inom Motala Kommun samt verka för skilda former 
av meningsfyllda fritidsaktiviteter.

Vårt motto är att Motala kommunanställdas Perso-
nalklubb skall vara nyckel till en rikare fritid och det 
gör vi bl.a. genom att I klubbens uppgifter ingår bland 
annat att erbjuda medlemmarna subventionerade 
priser inom

• kulturaktiviteter och resor
• friskvårdsaktiviteter och evenemang
Information om klubbens verksamheter sprids via 

kommunens hälsoombud, Facebook och klubbens 
hemsida.

Fyra gånger per år går häften ut från Friskvårds- och 
evenemansgssektionen. Där vi erbjuder allt från stick-
café till skidresa till ost- och vinprovning och lunch-
dans. Vi har även ett 40-tal företag där vi får rabatter 
och olika erbjudanden ifrån. En femkamp som sträcker 
sig under ett helt år ordnas också av Friskvårds- och 
evenemangssektionen. Sista deltävlingen för i år 
innebar att ”gissa bakdelen”, då skulle varje lag lista 
ut vilka ingredienser som fattades i olika bakverk samt 
vilket märke olika bilbakdelar hade. Dessutom skulle 
varje lag, på tid, bygga ett pepparkakshus, dessa hus 
såldes sedan vid julskyltningen i Motala och där alla 
pengarna gick till Rädda barnens katastroffond. 

Varje år anordnar Konst- och kultursektionen en 
medlemskväll där konstverk lottas ut. Denna kväll 
bjuder även på något gott att äta och en föreläsare 
som föreläser om något intressant. Vi har bl.a. haft 
Björn Ranelid här och nu sist ett föredrag kring Hei-
denstams Övralid.

Stolta och glada blev vi över 
KAF-priset, Årets Fritidsförening 
2013!

Välkomna till nästa års KAF-konferens i Motala – 
Östergötlands sjöstad 25-26 september 2014!

Årsmötet i mars varje år lockar 
också med mat och underhållning. 

Att vara medlem i Motala kom-
munanställdas Personalklubb kos-
tar 125 kr/år, vill man dessutom gå 
med i Konst- och kultursektionen 
betalar man ytterligare 150 kr/år. 

Klubben får 75 000 kr/år från 
personalnämnden, dessutom får 
klubben en 25%-ig tjänst betald 
av Motala kommun för att hålla 
med ett kansli och för att arbeta 
med det som de olika styrelserna 
beslutar om. 

Att vara medlem i vår personal-
klubb skall ge ett mervärde och 
jag vill påstå att så är fallet. Vi har 
en väldigt bra klubb där alla har 
möjlighet att påverka utbudet. Vi 
erbjuder mycket för pengarna!

När vi planerar årsmötet i KAF, 
planerar vi även att hålla en fest för 
våra medlemmar i Personalklub-
ben med anledning av att vår klubb 
också fyller 25 år. Detta ser vi fram 
emot med glädje.

Femkamp trampbåt

Blodomloppet

”Grävande popplar”
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Motala uppkom kring 
Motala ströms utlopp 
ur Vättern. När frågan 

om bygget av Göta kanal blev 
aktuell uppkom flera tätortsbe-
byggelser i dåvarande Motala 
socken. År 1823 anlades Motala 
friköping och ett brukssamhälle 
växte upp kring Motala Verk-
stad, som byggdes året före. 
Initiativtagare till den och Göta 
kanal var den kände kanalbyg-
garen Baltzar von Platen. 1863 
blev Motala köping och fick 
stadsrättigheter 1881. 

Motala eller Motalum var en 
känd plats redan medeltiden. 
Namnet betyder ungefär en 
mötesplats vid en helgedom.

Motala har varit och är fortfa-
rande en av Sveriges viktigaste 
industristäder. Motala verkstad 
och Göta kanal var drivkraften i 
denna utveckling. Luxor Radio 
och Elektrolux var två av dessa 
giganter. Vi äldre minns Sven 
Jerring och hans röst när han 
i radion på 40-talen annonse-
rade ” Stockholm – Motala”. Jag 
minns också från den tiden den 
höga radiomasten vid norra in-
farten till staden. Det hela hade, 
tror jag, ett visst samband. I dag 
har de stora industrierna mins-
kat i omfattning.  Störst arbets-
givare är kommunen och även 
landstinget är en stor arbetsgi-
vare. Andra stora arbetsgivare 

är Autoliv, Poppelstaden, Öst-
enssons Livs AB, Motala Verk-
stad och Arla Plast AB.  Lands-
tinget och kommunen är, som 
på så många andra håll stora 
arbetsgivare. Turismen blir allt 
viktigare. Årligen angör tusental 
båtentusiaster staden på färd 
genom Göta kanal eller på se-
geltur på Vättern. Varamobaden 
är Europas största insjöbad. Inte 
heller att glömma Vätternrun-
dan- det oerhört populära man-
domsprovet på cykel Vättern 
runt med start och målgång i 
Motala. Ett nytt turistmål är den 
nyinvigda bron över Motalavi-
ken.

Motala är och har varit en 
framgångsrik idrottsort. Stadens 
fotbollslag, Motala AIF, har all-
svenska meriter och bandyla-
get, IFK Motala, har varit svens-
ka mästare. Tomas Magnusson, 
världsmästare på skidor en gång 
i tiden var född i Motala. Under 
senare delen av nittonhund-
ratalet har flera framstående 
simmare och cyklister fostrats 
i Motala. Sist men inte minst 
måste speedway- klubben Pi-
raternas framgångar nämnas. 
Sm- guld i år och 2011 samt sil-
ver 2012.

En Motala- profil som gjort 
sig hörd är radiorösten och 
rockmusikexperten Anders 
Berglund. Även musikalartisten 

Motala  
Östergötlands sjöstad

Hanna Lindblad kommer från 
Motala.

Årets fritidsförening 2013
I år har också Motala kom-

munanställdas personalklubb 
utmärkt sig på allra bästa sätt. 
Så bra att man på Årets konfe-
rens i Olofström den 4 oktober 
i år belönades med utmärkelsen 
Årets fritidsförening 2013. Och 
vi, Sveriges övriga kommunala 
fritidsföreningar och Kommu-
nanställdas Fritidsförbund, sä-
ger Grattis! till värdiga prista-
gare. 

PS!  Uppgifter och foton är 
hämtade från kommunens 
hemsida och Nationalencyklo-
pedin.

Text: Olle Wegner

Motala blev stad 1881 och 
fick då också sitt av konungen 
gillade vapen vars blasonering 
löd Två gånger styckad av sil-
ver, vari två motvända ned-
åtriktade svarta vingar, blått 
och rött, vari en propeller av 
silver överlagd två korslagda 
merkuriestavar av guld

Faktaruta – Motala

Antalet innevånare  c: a 42 200
Landarial   983 kvkm
Större samhällen  Motala stad, Borensberg, Godegård och Tjällmo
Kända platser sedan medeltiden Fornåsa och Klockrike
Kommunal- och landstingsskatt 32:24
Största arbetsgivare  Motala Kommun
Kommunalt anställda  3 500
Politisk majoritet  S
Kommunstyrelsens ordförande Camilla Egberth (S)
Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Axel Pettersson Molinder (S)

Rådhuset i Motala uppför-
des 1895-97 efter ritningar av 
arkitekt Gustaf Lindgren som 
privatbostad åt kapten Carl An-
ton Ahlbom. Denne hade inga 
arvingar och testamenterade 
byggnaden till Motala stad. 
Efter Kaptenens död skänktes 
det till staden och invigdes som 
rådhus 1910.

Vackra bilder på Motala!

Foto: Jessica Larsson

Foto: Pernilla Ekvall
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 – om 
Årets konferens 
2013-10-04 - 05 Olle Wegner

krönika

Man skall inte vara så tvärsäker. 
Tro att man kan allt.
Men mer om det längre fram.

Årets konferens 2013 gick i in-
spirationens och kulturens teck-
en. Blekinge och Olofström tog 
emot oss i det vackraste britt-
sommarväder. Träd och buskar 
i rött, gult, vinrött och grönt. 
Parken utanför konferenshotel-
let med statyer av Carl Eldh gav 
en skön inramning. Blekinge – 
Sveriges trädgård - gjorde skäl 
för sitt attribut.

Allt för konferensen var sam-
lat på ett och samma ställe. Bo-
endet på First Hotel Olofström, 
maten på restaurang Snappha-
nen och föreläsningar/gruppar-
beten på Folkets Hus. Lägg där-
till ett antal snygga och trevliga 
värdar från kommunens perso-
nalklubb med dess ordförande, 
Annika Blissing, i spetsen. Årets 
konferens 2013 var upplagt för 
ännu ett genomlyckat arrang-
emang. Med facit i hand kan 
jag konstatera att alla, deltagare 
och arrangörer, var nöjda, glada 
och inte minst inspirerade, när 

det hela var över den 4 oktober 
2013.

Läs också Annika Blissings 
artikel ”Rapport från konferen-
sen”.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, kommunalrådet Sara 
Rudolfsson(s), invigningstalade 
och hälsade alla hjärtligt väl-
komna till Olofström. Hon be-
rättade om kommunen och re-
dogjorde för dess målsättning. 
Hon berättade också stolt att 
Olofström utsetts till Årets kul-
turkommun 2013. Därmed var 
Årets konferens 2013 invigd.

”Årets konferens 2013 gick i inspirationens och kulturens 
tecken. Blekinge och Olofström tog emot oss i det vackraste 
brittsommarväder. Träd och buskar i rött, gult, vinrött och 
grönt. Parken utanför konferenshotellet med statyer av Carl 
Eldh gav en skön inramning. Blekinge – Sveriges trädgård - 
gjorde skäl för sitt attribut.”

Olle´s 

Roligt att se att traditionen med erfarenhetsut-
byte deltagare och fritidsföreningar emellan har 
blivit ”ett måste” på våra konferenser. Jag tror att 
alla uppskattar detta. Så också i år. Problemet är 
att tiden ofta inte räcker till. Det är ändå oerhört 
viktigt att få höra hur andra arbetar och själv få 
berätta om sina egna framgångar och problem 
på hemmaplan.

Emma Igelström var konferensens huvudattrak-
tion. Hennes självutlämnande föreläsning grep 
tag i oss alla. Emma är barnfödd och har växt 
upp i en idrottsfamilj i Olofströms grannkommun 
Karlshamn. Pappan var en gång ishockeyspelare i 
Leksand. Emma valde simning som sin sport och 
blev världsmästare och världsrekordsinnehavare. 
Höjdpunkten i sin simmarkarriär var världsmäs-
terskapen i Moskva 2002, då hon kom hem med 
två individuella guld i bröstsim, en silvermedalj 
samt ett guld i lagkapp. Förhoppningarna var högt 
ställda på nya framgångar. Egna och andras krav 
ökade. Trycket blev för högt. Emma drabbades 
av ätstörningar, bulimi, och tog ”time out” från 
simningen i mars 2004. Hon satsade på en civil 
karriär, tog en civilekonomiexamen på Handels 
i Stockholm med höga betyg och fick anställning 
som börsmäklare. Men den inre tillfredställel-
sen uteblev. Hon försökte göra ”come back” i 
simsporten, men misslyckades. Hon mådde allt 
sämre psykiskt. I samband med att hennes pappa 
råkade ut för en mycket svår olycka, var Emma 
så nedkörd, att hon försökte ta sitt liv, men räd-
dades. Det blev vändpunkten. Pappan överlevde 
och i små, små steg har Emma kommit igen till ett 
normalt liv med nya intressen och arbete. Hon 
lever nu ett bra familjeliv i Göteborg.

Emmas föreläsning var helt ”jagfixerat”, men 
det störde inte, eftersom berättelsen var så gri-
pande. Hon visade sig vara en mycket duktig 
estradör. Stakade sig aldrig och talade ur hjärtat 
tydligt och lättförståligt. Många frågor ställdes i 
den efterföljande frågestunden, som avslutades 
med presentutdelning och rungande applåder.

En smak av Blekinge.   
I pausen mellan Emmas föreläsning och den 

med stor förväntan kommande konferensmidda-
gen, fick vi ta del av något nytt i ÅK- sammanhang 
nämligen en uppvisning av småskalig tillverkning 

av lokala företagare. Egen gjord äppelmust, ovan-
liga grönsaksinläggningar, rostat kaffe m.m. En 
smak av Blekinge som blev synnerligen populärt 
bland konferensdeltagarna.

Konferensmiddagen på restaurang Snappha-
nen – Utdelning av pris till Årets fritidsförening 
och Årets logga.

Traditionsenligt var förväntningarna höga och 
mingeln innan middagen full av skratt och glada 
människor. Därefter till bords jämlikt och blandat 
från alla deltagande föreningar. Mat och dryck, 
rikligt och gott. Underhållningen av en country 
trio från Olofström.  Allt upplagt inför kvällens 
prisutdelningar. KAF: s förbundsordförande, Per-
Anders Löthman, dagen till ära klädd i stilig väst, 
höll i mikrofonen med den äran. Först fick repre-
sentanter för personalföreningen Hjärtat i Halm-
stads stiga fram och ta emot diplom för Årets 
logga. Sedan var det dags för det finaste av priser, 
den om Årets Fritidsförening. Karin Ceder ropa-
des fram. Hon representerade Motala kommu-
nanställdas personalklubb – Årets fritidsförening 
2013. En filmduk riggades upp och datorer place-
rades framför. Efter visst krångel fick Per-Anders 
kontakt med föreningen i Motala, som just denna 
kväll hade samlats till en planeringsdag. Glädjen 
stod högt i Motala och konferensdeltagarna fick 
lyssna till föreningens ”segersång”. Dessutom 
önskades alla välkomna till Motala hösten 2014 
och nästa års Årets konferens. 

Vilket lyckat arrangemang och vilken stämning! 
Christer Jansson, KAF: s förbundskassör, tackade 
för maten. Via sång, naturligtvis, i egenskap av 
nyrekryterad körmedlem i MIF: kören i Örebro.

Kulturresa i Harry Martinssons 
barndomsland

I strålande höstväder, på Kanelbullens dag, 
äntrade vi konferensdeltagare två bussar för en 
kulturresa i Snapphanebygd till Harry Martins-
sons barndomsland. Det blev för mig en upple-
velse av stora mått. För det tackar jag kunniga 
guider, där en var Annika Blissing. Vi fick höra 
mycket om nobelpristagaren och om hans upp-
växt under 1900- talets två första decennier . Men 
också om snapphanarna i skogarna i Olofströms 
västra del. Vi bjöds på kaffe och Bettys1) kringlor 
i brygghuset vid Immelns strand helt nära Mar-
tinssons barndomshem i Nyteboda, Jämshögs 
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socken. Där fick vi höra den fascinerande och 
sorgliga berättelsen om Martin och Betty Olofs-
son, Harrys föräldrar, som drev en lanthandel där 
mellan 1893 och 1909. Det är en berättelse om 
slagsmål, sprit, svartsjuka och hustrumisshandel. 
Men också om Betty, känd för sin charm och sin 
skönhet. Lanthandeln gick allt sämre och familjen 
sålde den 1909. I stället öppna Betty matserve-
ring i ett närliggande samhälle. Martin, Harrys far, 
satt då inne på fängelset i Karlshamn . När han 
avtjänat sitt straff i början av 1910 var han svårt 
sjuk i tuberkulos och avled i slutet av april detta 
år. Bettys försök att försörja sina sju barn via att 
driva denna matservering, misslyckades. I novem-
ber 1910 tog hon ut flyttningsbevis för att fara till 
Amerika under förevändning att hämta ut pengar 
från en livförsäkring efter maken, som en tid hade 
arbetat vid Portlands spårvägar. Barnen skulle tills 
vidare tas om hand av en halvsyster. Några pengar 
fanns naturligtvis inte att få ut i USA, men Betty 
stannade och kom aldrig tillbaka till Sverige. Halv-
systern hade heller inga möjligheter att ta hand 
om de barn som fortfarande var minderåriga. 
Därmed började deras sockengång vintern 1912, 
då Harry i maj det året skulle fylla 8 år.

Harry Martinssons var fosterbarn hos olika 
bönder i socknen under tiotalet. Den självbiogra-
fiska boken Nässlorna blomma behandlar denna 
period i hans liv. Ett litet kuriosum är att Harry för 
just 100 år sedan blev utplacerad hos en bonde i 
Alltidhult 2) och att vädret sommaren och hösten 
det året var ovanligt varmt och soligt. Exakt som 
det har varit detta år 100 år senare. Vår bussresa 
gick bland annat till Alltidshults skola, som kultur-
renoverats med hjälp av EU- bidrag. Där fick vi 
också höra något om författaren Sven-Erik Salje, 
som liksom Martinsson kom från Jämshög och 
som var gift med skollärarinnan på Alltidshult. 

Hur var det då med min tvärsäkerhet? Jo i 
bussen till Nyteboda berättade jag för min bänk-
granne om Harrys föräldrar som, trodde jag, var 
borgligt ekonomiskt välbeställda personer och 
som, efter faderns död, gått i konkurs, varefter 
mamman svekligen lämnade Sverige och sina 
barn till dåtidens fattigvård. Som jag nu vet, hade 
jag fått mycket om bakfoten och ber min bänk-
granne om ursäkt för mina påståenden. 

Tack guider för nya kunskaper! Dessa fick jag 
på grund av att jag fick möjlighet att delta i Årets 
konferens 2013.

Tack!
Tack, personalklubben i Olofström, för att ni ar-

rangerade Årets konferens så utomordentligt bra 
och tack Annika Blissing och dina klubbkamrater 
för två härligs dagar i ert vackra Olofström.

Olle Wegner

1)  Betty = Harry Martinsson mor
2) ”Alltid” i namnet Allitdshult har inget  

 med adverbet ”alltid” att göra, utan är  
 genitivformen av det fornnordiska ordet  
 alpt som betyder svan.

  

 Harry Martinsson fick 1974 nobelpriset i  
 litteratur

 

Faktaruta – Olofström

Antalet innevånare: c: a 13 000
Areal: 390 km2 varav 200 sjöar
Större samhällen: Olofström, Jämshög,   

 Kyrkhult o Vilshult
Kommunal- och landstingsskatt: 32:80
Största arbetsgivare: Volvo Personvagnar
Kommunalt anställda: 1200
Politisk majoritet: S (25 av 49 mandat i   

 fullmäktige)
Kommunstyrelsens ordförande: 
Sara Rudolfsson

 

Det kan inte nog poängteras! Kontaktombuden är 
den viktigaste länken mellan er förenings kansli 
ut till medlemmarna på era arbetsplatser. På 
samma sätt är den som utsetts till kontaktombud 
mot KAF vår viktigaste länk till våra medlemsför-
eningar. 

Vi har nu inom KAF tagit fram ett PM för kon-
taktombud och som vi hoppas skall underlätta 
våra kontakter och informationsutbytet mellan 
er medlemsföreningar och KAF. Brevet som kom-
mer att gå ut till dessa viktiga personer följer här 
nedan. 

  ________________

Ett hjälpmedel för dig som är 
kontaktombud

För oss i Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF) 
är du vår viktigaste länk mellan din förening och 
oss. Det är oerhört viktigt att vi får veta, vad ni vill, 
att vi i KAF skall bidra med för er verksamhet. Här 
har du en nyckelroll! Det är också viktigt att din 
förening får all den information som vi förmedlar. 
Alltså vad andra kommunala fritidsförningar har 
att berätta om sin verksamhet, vilka rabatterbju-
danden som KAF- medlemskapet erbjuder samt 
vilka inbjudningar till konferenser och tävlingar 
som är aktuella.  Därför har vi tagit fram denna 

”kom ihåg- lista” som förhoppningsvis kan vara 
ett stöd i ditt uppdrag som kontaktombud.

 PM för kontaktombud
 

1. Verka för att din förening någon gång 
 om året tar upp frågan om vilken hjälp  

 och vilket stöd ni vill ha ut av KAF centralt  
 och förmedla dessa synpunkter till oss 
2. Meddela KAF - kansliet namn-, telefon-  
 och e-postförändringar inom din förening 
3. Vidarebefordra till berörda den   
 information, som KAF sänder över till er  
 förening via E-post eller brev 
4. Vidarebefordra till berörda inbjudningar  
 till Årets konferens, riksmästerskap och  
 andra arrangemang, som arrangeras av  
 andra KAF – medlemmar 
5. Förmedla KAF Nytt till berörda inom   
 din förening  
6.  Om du av någon anledning skall lämna  
 uppdraget som kontaktombud bör du  
 meddela KAF – kansliet detta omgående  
 och ange namn, telefon och e- post   
 adress till den som efterträder dig  
7.  Vår adress: KAF, 291 80 Kristianstad. 

 Tfn 044 – 13 56 13,  
 E-post kaf@bredband.net 

 Tack för att du hjälper oss!

Kontaktombuden – KAF: s 
viktigaste länk till sina 
medlemsföreningar
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Målmedvetenhet är att 
fatta samma beslut 
om och om igen. Utan 

målmedvetenhet går kreativitet 
och minne till spillo, men för att 
man skall må bra så är det vik-
tigt att ta det lugnt och slappna 
av ibland. Samt att har man ej 
focus utan förmycket splittring 
så sänker man kreativiteten 
och målmedvetenhet minskar 
och man kan tappa lusten till 
sitt mål. Att slappna av kan vara 
meditation eller t. ex sätta sig 
och fiska med ett fiskespö utan 
krok, då hjärnan kopplar av för 
inget mer händer. På så sätt kan 
tankar fara fritt och vi maxime-
rar avslappningen.

Vi har alla fått denna gåva 
och den sitter mellan våra två 
öron, Hjärnan!

Utan mål tar vi oss ej fram, 
men vi kan tränar upp det via 
visualisering och med hjälp av 
alla våra sinnen och känslor. Vi 
gör detta ibland utan att reflek-
tera på hur man når sitt mål.

Detta behöver vi och använ-
der vi oss av i alla våra beslut vi 
gör. Det kan handla om träning, 
sluta med tobak, ändra något i 
vår livsstil, planering inför en 
middagsbjudning t ex. Julafton 
som börja närma sig osv... kan 
vara precis vad som helst. Det 
finns ett ordspråk som heter ” 
Hoppet är det sista som lämnar 

Målmedveten
oss”. Det viktiga är våra delmål 
till målet. När vi är klara med 
de små delmålen som är viktiga 
för att vi skall nå fram till må-
let, som i sin tur ger oss den där 
riktigt goa känslan av att man 
lyckats och endorfinerna bara 
sprakar loss i kroppen. LYCKA! 
Tror vi att vi ska nå målet direkt, 
så får vi göra om det igen och 
kommer ej nå fram till den goa 
känslan att man lyckats.

Jag berättar av egen erfaren-
het hur jag gjorde vid en hän-
delse.

Jag var mycket aktiv inom 
body building förr och jag arbe-
tade med fysiskt funktionshin-
drade. En dag på arbetet tog jag 

emot en patient som föll och fick 
en skada i ryggen(Diskbråck). 
Eftersom jag var vältränad så 
lades jag in på sjukhuset för 
stretching och ingen trodde på 
min smärta och inget syntes på 
röntgen. Jag fick gå med denna 
grymma smärta som strålar ner 
i benen i närmare 2 år, tills en 
dag då jag föll ihop och kom in 
akut och då såg man diskbråck 
och det blev akutoperation. 

Jag var/blev förlamad. Ope-
rationen blev ej lyckad och jag 
blev liggande i 8 månader då 
läkarna skulle göra ett nytt för-
sök med operation. Detta gjor-
des återigen och fick då till mig, 
att får du ej någon känsel på 6 
månader så kommer den ej till-
baka. 

Du kommer aldrig mer kunna 
gå. Vad önskar du för färg på 
din rullstol? Va?? Jag skall gå 
igen!! Här började mina delmål 
till mitt mål. Ingen trodde mig 
att jag någonsin skulle kunna gå, 
stå och arbeta igen. Men med 
min målmedvetenhet och den 
starka gåvan vi fått i vår hjärna 
att påverka och visualisera så 
började jag. Små framsteg och 
hård träning varje dag som jag 
gjorde själv. Jag såg mig själv gå 
igen med hjälp av min visualise-
ring och tänkte att jag har kun-
nat gå och nervbanorna växer 
ut igen och hjärnan min vet ju 
hur man går. Jag hängde i ett 
gåbord och släpade fram mina 
ben och sakta men säkert blev 
jag starkare, men kunde ej styra 
benen. 

Det tog mig cirka 3 års käm-
pande, sen var jag på benen 
efter mycket träning och visu-
alisering och mina delmål till 
målet. Jag glömmer aldrig den 
dagen jag klev in på återbesö-
ket hos min läkare som ”tap-
pade hakan” av att jag kom 
gående(med hjälp av gåbord). 

Foto: Mona Jansen

Jag vann, Jag lyckades, Jag seg-
rade! Det tillkom såklart en del 
på köpet som jag blev beroende 
av, starka opiater som jag sedan 
skulle avgiftas ifrån. Var ensam 
med en liten underbar son, han-
tera smärtan, alla papper som 
skall skötas och hemtjänsten jag 
hade skulle fungera osv... Ja, de 
flesta känner väl igen sig när jag 
säger, man bör vara ”frisk när 
man är sjuk”.

I det vi vill uppnå, så skapa 
dig delmålen och förstå varför 
du gör dem och du kommer till 
ditt mål och är målmedveten.

Lite tips och frågor till dig 
som vill göra en förändring: 

Vad är det jag vill? 
Varför? 
Därför! 
Vad behöver jag göra för   

 att få det jag vill? 
Vad skall jag sluta med för  

 att få det jag vill? 
Vad skall jag fortsätta med  

 för att behålla det? 
Var förbered på att ogilla, 
för att få det du älskar! 
Och komihåg, lite belöning  

  då och då !

Vill passa på att tacka för 
trevliga dagar och möten i Olof-
ström och hoppas på trevligt 
återseende nästa år i Motala vid 
KAF konferensen 2014. 

Passar även på att säga Ett 
Gott Slut 2013 & Ett Gott Nytt 
År 2014.

Vi har ett liv och det är här 
och nu så gör det bästa av det!

Carina Stork
Styrelseledarmot i KAF
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Å 

rets riksmästerskap i 
golf för anställda i kom-
muner, kommunala bo-
lag och kommunpolitiker 

spelas i Hässleholm den 7 och 8 
augusti. Tävlingen brukar dra ca 
100 deltagare från hela landet.

Tävlingen spelas på Skyrups och Hässlegårdens 
Golfklubb. Tina Kivivuori, ordförande för den 
lokala fritidsföreningen HUMOR, tillika en av 
de tävlingsansvariga, anser det vara två mycket 
trevliga och varierande banor. De skiljer sig åt. 
Skyrups Golfklubb är en halvöppen parkbana med 
en del vatten, belägen intill Finjasjöns sydvästra 
strand. Hässlegårdens Golfklubb är en parkbana 
med många hål med karaktäristiska drag. Det kan 
vara en inbäddad green, ett inspel över vatten, 
passage i smalt skogsgatt eller öppet vatten längs 
hela hålet. Lägg till några godlegs i eller runt skog 
och ett antal välplacerade bunkrar och du finner 
alternativa spelvägar på nästan varje hål. Banan 
ligger inne i Hässleholm.

Varför har Hässleholm sökt denna 
tävling?

Vi arrangerade RM i Hässleholm 2002 och tyckte 
det var vår tur att axla värdskapet än en gång. Vi 
vill än en gång visa upp vår landsända med våra 
eminenta golfbanor. Det finns tre 18-håls golfba-
nor i kommunen och ca 50 st i Skåne. Hässleholm 
firar 100 år som stad 2014 och tyckte vi kunde 
fira ordentligt.

Vem svarar för arrangemanget?
Hässleholms kommuns fritidsförening HUMOR 
står som ansvarig. HUMOR har ett antal sektio-
ner, allt från konst till golf och andra idrottssek-
tioner. HUMOR står nämligen för Hässleholms 
Umgänges Motions Och Rekreationsförening 
och har ca 1 600 medlemmar. För att genomföra 
arrangemanget arbetar vi i en kommitté av sty-
relsemedlemmar och ett antal golfspelare, där 
vi delat upp arbetet mellan oss. Vi är några som 
arbetar med själva tävlingen, där respektive klubb 
håller i själ.va tävlingen och har tävlingsledaran-
svaret. Några jobbar med sponsorerna och ett 
par förebereder banketten som hålls på kvällen 
första tävlingsdagen. 

Hur många deltagare räknar ni 
med?

Vi hoppas naturligtvis på de maximiantal som vi 
kan ta emot, nämligen ca 300 st, med 150 st på 
respektive bana. Får vi önska vore det trevligt 
med en så stor geografisk spridning som möjligt. 
Inbjudan kommer att gå ut till våren. Men in-
formation kommer att löpande läggas ut på vår 
hemsida www.hassleholm.se/golfrm. Definitiv 
anmälan och betalning skall vara oss tillhanda se-
nast den 4 juli. Anmälan skall ske via Hässleholms 
kommuns hemsida.

Hur går tävlingen till?
Huvudtävlingen omfattar en singel slagspels-
tävling, med handicap, som spelas över 36 hål. 
Dag ett spelas hälften på ena banan och dag två 
resterande 18 hål på andra banan. Det finns två 
klasser för både damer och herrar. Det anordnas 
dessutom en lagtävling med bästa dam och herre 
ur respektive klass.

Golf RM i 
Hässleholm

Vilka får deltaga?
Tävlingen är öppen för kommunanställda och 
kommunpolitiker samt anställda i kommunala 
bolag. Officiellt handicap erfordras samt att kom-
munen är medlem i Kommunanställdas förbund, 
KAF. För kommuner som inte är medlemmar kan 
kontakt tas med KAF´s representant, Per-Anders 
Löthman?

Bankett
Bankett, vad är det? Först och främst är det ett 
sätt att umgås, äta lite gott och ha trevligt med 
lite dans. Programmet är inte helt fastställt och 
lite hemligheter får vi ha. Banketten hålls i Häss-
leholm.

Var finns logimöjligheter?
På hemsidan kommer vi att lägga ut ett antal 
förslag om boende. För övrigt kan kontakt tas 
med vår kommuns turistinformation som kan ge 
ytterligare tips. Det finns många valmöjligheter, 
allt fårn hotell till vandrarhem och campingplat-
ser, både i Hässleholm och i Skyrup.

Vi önskar Dig och Dina kollegor lycka till med 
tävlingen. Vi vill också hälsa alla hjärtligt väl-
komna till Hässleholm och Skåne nordost, en 
snapphanebyggd fylld av spännande natur, upp-
levelseäventyr, kultur och framförallt mycket 
trevliga golfbanor.

Information
www.hassleholm.se/golfrm
Tävlingsansvarig: Tina Kivivuori tel. 0451-26 70 
10, 0708-84 84 08
KAF Golfsektion: Per-Anders Löthman

     

Skyrups Golfbana
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Stig Lundberg har lämnat 
oss. Han avled efter en tids 
sjukdom den 4 augusti i år, 

saknad av många. Närmast an-
hörig var hustrun Marianne.

Stig föddes i ett jordbrukar-
hem den 23 mars 1928 i Väs-
terå i dåvarande Hässjö socken 
och nuvarande Timrå kommun. 
I hela sitt liv har han varit knu-
ten till hästsport i någon form. 
Det började i tonåren, då han 
fick amatörlicens på Bersåkers 
Travbana i Sundsvall. Där kör-
de han familjens travhäst men 
också andras. Sexton år gam-
mal skrev han in sig på K1 i 
Stockholm. Via studier på För-
svarets läroverk, officersskolan 
Karlberg och GIH hamnade han 
som chef för idrottsdetaljen på 
K4 i Umeå, där han bl. a bidrog 
till regementets fina framgångar 
i militär femkamp. 

Idrott över huvud taget, inte 
bara hästsport, var Stigs stora 
intresse i livet. Han lämnade 
den militära banan 1959 och 
tackade ”ja” till tjänsten som 
idrottskonsulent för Västerbot-
tens Idrottsförbund. 1965 vär-
vades han till Umeå kommun 
och en tjänst som fritidsinten-
dent. Här fick han vara med om 
en fantastisk tid med utbyggnad 
av nya idrotts- och simhallar, 
idrottsplatser, spår och leder. 
Stig blev ett med Umeå kom-
mun och stannade kvar till pen-
sioneringen 1993. 

1966 började Stig extra-
knäcka som reporter på Radio 
Västerbottens söndagssänd-
ningar. Ett starkt minne var, när 
han i samband med SM i tennis 
1972 fick intervjua ett uppåt-
gående tennislöfte i namn av 
Björn Borg. Han bidrog också 
med sportartiklar i de lokala 
Umeå- tidningar bl. a. som häst-
sportexpert. På senare år anli-
tades Stig och Marianne som 
domare i dressyrtävlingar runt 
om i landet.

I mars 1989 dök Stig upp på 
KAF: s konstituerande stämma 
i Stockholm. Han skulle infor-
mera om kommande riksmäs-
terskap på skidor för kommu-
nanställda i Umeå 1990. Och 
hux flux blev han invald i för-
bundets första styrelse. Vi har 
haft glädjen att ha honom kvar 
i styrelsen tills stämman i Borås 
2006. I KAF har Stig bidragit 
med mycket. Han har under 

Stig Lundberg – Till minne

sin tid i egenskap av RM- ord-
förande raggat upp arrangörer 
och fått till stånd mängder av 
riksmästerskap. Han har skrivit 
artiklar i KAF- Nytt och fört en 
omfattande statistik från våra 
RM- tävlingar. Han bidrog också 
med liv och lust i våra diskus-
sioner om förbundets framtid. 
Han slutade aldrig att höra av 
sig även efter att han avgått ur 
styrelsen. Nyfiken vill han veta 
hur det gick. 

Stig var en hedersman och 
en stor entusiast. Vi saknar ho-
nom mycket och är tacksamma 
för allt han bidrog med för vårt 
förbund.

Text: Olle Wegner

Sitter här och tänker på det underbart ku-
perande landskapet vid Isaberg, där man 
nu kan åka skidor utför. För fem månader 
sedan slog vi ut våra golfbollar i glada vän-

ners lag. Golfare från vårt avlånga land som tagit 
sig till Småland och det företagsamma Gislaved 
och personalklubben VISAM som inbjöd till KAF:s 
RM i golf 2013.

I år drabbades vi samman tidigt i augusti den 
1-2/8. Vi hoppas att det är en tid som passar alla, 
kanske har man semesterdagar kvar och skolorna 
och terminen har inte börjat ännu.

VISAM och golfansvarig Gunnar Gustavsson 
hälsade oss välkomna med stora famnen och so-
len strålade ikapp med alla glada golfare som slog 
ett slag vid kanonstarten för RM-golfen.

Isaberg GK Östra respektive Västra banor bjöd 
på fina förutsättningar till härligt spel, många 
golfslag och fina golfminnen. Nya golfvänner gör 
ju också att golfen blir rolig och man utbyter tan-
kar om golf och föreningsliv inom den kommunala 
idrottsvärlden.

Efter att ha vandrat i det böljande landskapet 
med de höga bergen i bakgrunden började vi 
längta till kvällens bankett. På restaurang Högan 
Loft, mitt i Isabergs stugby väntade grillmästaren 
ute i det gröna med goda köttbitar och andra ku-
linariska godbitar. Allt tillsammans med närmare 
100 glada golfare, som ivrigt diskuterade sina 
golfslag och morgondagens starttider.

När den goda maten hade inmundigats och kaf-
fet var på intågande kom kvällens överraskning, 
Gislaveds kulturpersonlighet Stubbe Wahlberg. 
Med egensinnig poesi, personlig musikalisk tolk-
ning av kända melodier inramat av ett fantastiskt 
lustfyllt musikkryss, med golfanknytning! Roa-
des vi framåt natten med glada skratt i all den 
spänning ett musikryss kan ge. Sedan väntade 
dansen...

Alla är vi vinnare vid dessa mästerskap, det 
viktigaste är ju att delta!

Fredagen bjöd på nya vyer, slag och golfvänner. 
Efter att ha slagit i riktning mot en ny kulle och det 
härliga ordet ”fore” klingat i de ekobeklädda sko-
garna, så började man närma sig det 19:e hålet. 
Varm, go och svettig signerade man sitt kort, som 
Gunnar med personal räknade samman.

Välbesökt prisceremoni föredrogs vid klubbhu-
set och de lyckliga vinnarna korades för årets KAF 

Riksmästare i golf 2013 i A-klass Damer: Ginger 
Johansson, VISAM Gislaved, A-klass Herrar: Mar-
tin Persson, Aktiv fritid Kalmar, B-klass Damer: 
Annica Dahlborn, Järfälla och B-klass Herrar: Len-
nart Rask, Hudiksvall.

Segrande i RM lagtävlingen för A-klassen blev 
Trollhättan med Carina Bergman och Mats Ek-
ström. Segrande i B-klassen blev Järfälla med 
Annica Dahlborn och Gert Lundberg.

Längsta drive för Damer hade Annika Persson, 
Aktiv fritid Kalmar och Herrar: Pelle Ericsson, 
Uppsala vatten. Och Närmast flagg var för damer: 
Ginger Johansson, VISAM Gislaved - 335 cm och 
herrar: Gert Lundberg, Järfälla - 356 cm från hå-
let. Gratis!

Ett stort tack till hela tävlingsledningen i Gis-
laveds kommuns personalklubb VISAM för ett 
härligt arrangemang och minnesvärda dagar vid 
Isabergs golfbanor.

Den 7 och 8 augusti 2014 hälsar Hässleholms 
fritidsförening HUMOR oss alla kommungolfare 
varmt välkomna till Skåne och Skyrups och Häss-
legårdens golfklubbar.

Är det så att Er personalklubb vill arrangera 
KAF:s RM i Golf inför kommande år, så kontakta 
gärna KAF:s golfansvarige Per-Anders Löthman 
på dakapo@vaxjo.se<mailto:dakapo@vaxjo.se> 
eller 0470-414 76.

Svinga lugnt
Per-Anders Löthman

Upp och ner i RM i Golf i Gislaved 2013!
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Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 
 
Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm 
Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se 
Hemsida: www.korpen.se 

Höj pulsen med Korpen 
Korpen är en del av idrottsrörelsen och är startat av människor som vill träna och aktivera 
sig utifrån egna intressen och förutsättningar. Vi ser till att människor får möjligheter att 
förverkliga sina egna, sina vänners eller sina arbetskompisars motionsönskningar. Korpen 
är ett riksförbund uppbyggt av hundratals lokala föreningar runtom i landet samt andra 
organisationer och förbund där KAF är ett av dem.

Korpen är störst i Sverige på företagsidrott. Vi gör det 
enkelt för människor att sporta och ha kul 
tillsammans. Nu har du och din arbetsplats 
möjligheten att pröva något nytt tillsammans med oss 
nämligen en Arbetsplatsklassiker. Vi stödjer dig hela 
vägen.  

Arbetsplatsklassikern 
Arbetsplatsklassikern är en variant av En Svensk 
Klassiker och en rolig utmaning där alla kan delta. En 
träningsdagbok där du under 12 månader kan följa 
både din träning och de fyra delmomenten, cykling, 
simning, löpning och skidåkning, som utgör en 
arbetsplatsklassiker. 
Vi tar sträckorna från tävlingsmomenten i klassikern 
och placerar dem i din skog, i dina vatten och på dina 
vägar. Och det viktigaste av allt, det sker på dina 
villkor.  
 
 
Man tävlar helt på sina egna villkor i löpning, cykel, 
simning och längd under sex förutbestämda veckor 
under året. 
 

I skidmomentet gäller det att åka Vasaloppets 
90 km på sex veckor. Stavgång, rullskidor, inlines, 
kälke med stavar eller crosstrainer är också tillåtet. 

I cykelmomentet ska Vätternrundans 30 mil 
avverkas på sex veckor. Alternativen utöver vanlig 
cykelåkning är spinning, testcykel eller armcykel. 

I simmomentet gäller det att simma 
Vansbrosimmets 3000 meter på sex veckor. Du väljer 
själv om du vill sima i öppet vatten eller i simhall. 

I löpmomentet ska Lidingöloppets 30 km 
avverkas på sex veckor. För att genomföra 
löpmomentet är det tillåtet att springa, jogga, gå 
använda rullstol eller löpband.                                                                           

Vi på Korpen kan hjälpa dig att hålla motivationen 
uppe hela året så att du och ditt lag passerar mållinjen 
i samtliga fyra delmoment.  

  
Det spelar ingen roll om du kanske är bäst på något av 
momenten eller bara sisådär. I Korpen är man med för 
att ha kul. Det enda du behöver göra är att prata med 
din arbetsgivare och anmäla ett lag. Vi på Korpen 
hjälper dig gärna med träningen! 
 
Så anta utmaningen och anmäl dig och dina 
kollegor till Arbetsplatsklassikern med Korpen nu! 
 
För mer information eller för att anmäla ett lag 
kontakta Anna Sundström, 
anna.sundstrom@korpen.se eller ring 08- 699 64 15. 
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Hässleholms kommun och Hässleholms kommuns fritidsförening inbjuder till 

Riksmästerskap i golf 2014 

 

Hässleholms kommun och personalklubben HUMOR 
bjuder in till RM-Golf 2014. 

Välkommen till natursköna Hässleholm i det gröna Skåne! Hässleholms 
kommun erbjuder fantastiska miljöer för fritidsaktiviteter, rekreation och 
boende. De goda kommunikationerna och närheten till den expanderande 
Öresundsregionen gör också Hässleholm till en viktig knutpunkt. Här möts 
människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av 
förändring och med ambition att utvecklas. I Hässleholm finns en öppenhet 
gentemot omvärlden och en nyfikenhet på det nya. Samtidigt som 
Riksmästerskapet avgörs i Hässleholm 2014 firar Hässleholms stad 100 år, ett 
jubileum som kommer att firas med olika arrangemang under hela året. 

Datum: 7-8 augusti 2014 

Deltagande: Tävlingen är öppen för kommunanställda och kommunpolitiker 
samt anställda i kommunala bolag. Officiellt hcp erfordras samt att 
kommunen/kommunala bolaget är medlemmar i Kommunanställdas 
Fritidsförbund, KAF. 

För att bli medlem i KAF, skicka ansökan till Kommunanställdas 
Fritidsförbund, V Boulevarden 13, 291 32 Kristianstad 

Välkommen! 
  

För mer information kontakta: 
Tina Kivivuori, ordförande Hässleholms kommuns fritidsförening 
Tel 0451-26 70 10, tina.kivivuori@hassleholm.se 
 
Läs mer: www.hassleholm.se/golfrm 
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UPPROP
Nu kommer en vädjan om att så 
många som möjligt skall komma att 
deltaga i våra RiksMästerskap, an-
nars finns risken att vi tvingas lägga 
ner våra RM vilket vi hoppas slippa 

göra. 

Med vänliga hälsningar från Christer Ericson 
ansvarig för RM-mästerskapen

1989 Sigtuna
1990 Örebro
1991 Skövde
1992 Sundsvall
 (inställt på grund av få deltagare)
1993 Sunne
1994 Västerås
1995 Loka brunn
1996 Österåker
1997 Vara
1998 Bollnäs
1999 Nyköping
2000 Falkenberg
2001 Eskilstuna
2002 Vänersborg
2003 Växjö
2004 Jönköping
2005 Täby
2006 Borås
2007 Kalmar
2008 Vara
2009 Hudiksvall
2010 Nyköping
2011 Vänersborg
2012 Varberg
2013 Olofström
2014 Motala

1989

2013

2001

2014

2009

2007
2003

2002&2011
1999&2010

1996
1994

1991

2012

2006

1992

1993

1998

2000

2005

1997&2008

1990

2004

1995

2014 är det 25:e gången som Årets konferens 
går av stapeln.
Denna gång i Motala.
Här har vi märkt ut alla platser som varit värdar 
för Årets Konferens sedan starten 1989.




