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Diskussioner om kommande RM med RM ansvariga i KAF, Monica och Conny på årets konferens.

I år så kommer vi att spela bowling i Huddige den 21 - 22 maj och
golf i Nyköping den 2 - 3 septembet.
Årets konferens kommer att hållas i Umeå.

Människors möten och samarbete. Två ledord in i framtiden.
Se det nya året med nya glasögon som formar Er förening.
Kontakta grannkommunen och hör efter om ni kan arrangera
en aktivitet tillsammans under året, allt är möjligt!
I höst 2016 möts vi vid KAF:s Konferens i Umeå, spännande och utvecklande!

Per-Anders Löthman
ordförande KAF

denna gång!
I detta nummer av KAF-Nytt finns det redovisning från erfarenhetsutbytet under
konferensen i Nyköping. ”Årets fritidsförening” Sporren från Umeå presenterar sin
verksamhet och naturligtvis bilder från konferensen och mycket mer.
Trevlig läsning och God Jul önskar vi inom KAF!
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Tack för senast!
Årets konferens i Nyköping blev
en fantastisk tillställning med både
användbart erfarenhetsutbyte och
kul underhållning.
Som arrangerande förening har
vi fått en rad bevis på att deltagarna
uppskattade programmet och hade
ett par härliga dagar i Nyköping.

kartan i flera hundra år. Att smaka
på Nyköpings eget öl, Nils Oscar,
gav också mersmak.

Matkö i Pelles Lusthus

Mathias Andersson

Totalt blev vi nästan 200 deltagare som fick lyssna på livserfarenheter från Thomas Fogdö och
David Batra. Sällan har väl huvudet
fyllts av så många olika tankar om
allt från frukost med statsministern
till en ödesdiger skidtur i skogen.
För att inte tala om den historiska
vandringen med Nyköpings Stads
Teater som placerade Nyköping på
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Pelles Lusthus som nu varit värd
för Årets konferens i två upplagor
är en fascinerande anläggning med
en unik ägare och samlare av både
historiska skyltar och material från
lanthandlare till korkskruvar i guld.
Nyköpingssonen och TV-programledaren Mathias Andersson
höll ihop de två dagarna på ett förtjänstfullt sätt.
Torsdagskvällen med Gästabud,
Sisters of Soul och utdelning av pris
till Årets förening Sporren i Umeå

uppskattades av deltagarna som
fick känna på den feststämning
som Nyköpingshus bjuder på.
Personalföreninge n Ko m M e ’
ser nu fram mot
att arrangera 2016
års Riksmästerskap
i golf 2 – 3 september med deltagare
från hela Sverige.
2017 ska vi också
fira att det var 700
år sedan det historiska gästabudet
på Nyköpingshus.
Lars Göran Bergman
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D

Många pärlor vaskades fram vid
erfarenhetsutbytet

et blev en kavalkad av kreativa idéer som man
fick med sig hem till föreningen och
som vi berättar om i den här artikeln. Flera aktiviteter körs i flera föreningar medan andra vara ensamma om sin idé.
Här följer ett urval av de bästa aktiviteterna:

Kreativitetsmässa
Här visar kommunens medarbetare upp vad de gör på
fritiden. Allt från slöjdarbeten och målning av tavlor till
körsång och motionsaktiviteter. Vissa föreningar bjuder
in kommunens medarbetare medan andra bjuder in
alla invånare.

Må-bra-kväll
Utställare bjuds in till en kommunal lokal där de får
visa produkter, aktiviteter mm som är bra för medarbetarna. Skönhetsprodukter, massagestolar, friskvård
blandas med förslag på hobbyverksamhet och föredrag. Vissa föreningar kör temakvällar som exempelvis
Äventyr med föreläsning av olika äventyrare. Andra
teman kan vara friskvård, kultur och resor. Här passar
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också butiker och företag på att bjuda in till kundkvällar
med extra rabatt.

Motionsaktiviteter

Medlemmarna deltar i en rad olika motionslopp som
Blodomloppet, Vårruset, Tjejmilen, Hälsoloppet, olika
maror och skidlopp. Olika varianter av
kommunklassikern körs över hela landet. Klassikern
innebär att deltagarna exempelvis ska jogga en mil,
cykla 2 mil, åka skidor en mil och simma 500 meter –
då har man klarat Kommunklassikern.
Pingisstege anordnas i en kommun och en annan bjuder in till morgonaktiviteter i gympasalen. Instruktion
i kommunens gym och hälsoföreläsningar anordnas
också.
Idrottsföreningar bjuder in till pröva-på-kvällar med
allt från bowling och ridning till bågskytte, golf, tango
och curling.

Motionskort
Medarbetarna får kryssa i varje gång de motionerar
minst 30 min. När kortet är fyllt väntar uppmuntringspris och deltagande i utlottningar. Ju fler kort ju fler
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lotter och uppmuntringspris. Det tredje kortet ger det
bästa priset. Exempel på pris är cyklar, presentkort på
gym och Friskis o Svettis och teaterbiljetter.

Resor
Här arrangerar föreningarna en rad olika resor. Exempelvis till Köpenhamn, Helsingfors, Krakow, ”koncentrationslägren”, Tyskland, Kroatien, Gotska Sandön,
Öland, Malmö, Göteborg och Stockholm. Skid- och
vandringsresor till fjällen är
populära liksom shoppingresor till Ullared och storstäderna. Resorna arrangerar man själv eller i samarbete
med reseföretag och bussbolag.

Teater och kultur
Kommuner som ligger nära storstäder arrangerar
många teater- och kulturresor till föreställningar, utställningar, idrottsevenemang och mässor. Föreningarna har också bra samarbete med lokala arrangörer som
gärna lämnar bra rabatter om man får marknadsföra
sig via kommunens informationskanaler.

Rabatter
Flera föreningar säljer rabatterade biobiljetter som
man köper in från SF till bra priser.
Många butiker ser kommunens medarbetare som bra
kunder och lämnar gärna rabatter när man visar upp
medlemsbeviset. Rabatt på kommunala simhallar och
förmånliga priser vid hyrning av kommunala sporthallar, hobbylokaler, slöjdlokaler och hemkunskapskök
öppnar möjligheter för allt från matlagningskurser och
blomsterbindning till innebandy och volleyboll.

6

Utmärkelser
Någon förening utser Årets glädjespridare och någon
delar ut Årets Friskvårdspris.
Detta för att inspirera andra arbetsplatser och medarbetare till friskvård och att ha kul på jobbet.

Temakvällar
Exempel på temakvällar som arrangeras bland kommunernas personalföreningar:
- Blomsterbinderi
- Honungskväll
- Beskär med parkavdelningen
- Lär dig självförsvar
- Musikquiz
- After Work med underhållning
- Vin- och ölprovning
- Trivselkväll
Detta var ett urval av alla aktiviteter som kom upp
på Årets konferens. Har din förening något annat kul
som andra föreningar kan haka på är du välkommen
att berätta om det på KAF:s webbplats och i KAF-nytt
som skickas ut digitalt till
medlemmarna 2 – 3 nummer per år.
Lars- Göran Bergman
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Framtidens melodi –
Samarbete!
Tips på vägen för Din förening!
Hur gör ni? Vad gör de? I en tid
där alla siktar mot egna mål, är det
också en poäng att lära av varandra
och samarbeta!
Under min period med KAF sedan 2002 har jag
lärt mig att man inte behöver upptäcka allt själv. Runt
omkring i vårt avlånga land funderar man, producerar
och levererar allt möjligt för sina arbetskamrater i våra
kommunala fritidsförereningar, allt för den härliga
kamrat skapen och en hälsosammare arbetsplats.

KAF:s mångåriga och inspirerande konferenser hos
våra Årets föreningar är en fantastisk inspirationskälla till nya idéer och aktiviteter. Här lär man känna
eldsjälarna i våra kommunala fritidsföreningar, som
på arbets- och fritidstid ger sig hän att man trivs och
känner gemenskap i just sin kommun. Sådant går inte
att värdesätta i pengar, det har ett högre värde som
betalar sig under en längre period och ger en goodwill
till den aktuella kommunen. Priset för allt arbete och
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utveckling under tiden kan vara att man får utmärkelsen Årets fritidsföreningen genom Kommunanställdas
fritidsförbund KAF.
Lära för livet
En av många upplevelser man fått med sig från KAF
konferenserna är alla härliga föreläsningar. Med skratt
och tårar kan man känna igen sig vardagens alla möten mellan arbetskamrater och klienter. Föreläsningar
som berikar arbetsdagen och ett hälsosammare liv.
Ett bra sätt att få ner kostnaderna för en föreläsare i
din kommun är att samarbeta med andra hälsoaktörer
i din stad. Här finns Landstinget, Korpen och andra
företag som satsar på en hälsosammare arbetsplats.
Ta första kontakten, hitta eldsjälarna, organisera och

kontakta föreläsaren. Ju fler ni är som samarbetar,
desto mer information och tips får ni av varandra att
utveckla er hälsoorganisation. När man samarbetar
blir priset för respektive förening mindre till föreläsararvodet, som kan vara lite drygt ibland för den
enskilda föreningen Samtidigt går allt mycket lättare
när ni samarbetar och organiserar arrangemanget
tillsammans. Och roligt har ni samtidigt i ert arbete
med evenemanget.

KAF- Nytt
Hälsoinspiration
En nystart eller kick off för Din förening kan vara att
satsa på en Hälsa & Mångfaldsmässa.
Föreningen tar kontakt med sina samarbetspartners
inom hälsoinstitutioner i staden, massörer och butiker.
Har man inga hälsokontakter, så kontaktar man ändå,
alla vinner på det!
Kontakta kulturskolan om ett kulturinslag för evenemanget. Se om ni har någon bra föreläsare som
passar er mässa, kanske finns personen i staden eller
kommunen. Hälsoinstitutionerna är intresserade att
visa upp sin verksamhet och artiklar, kostnadsfritt!
Kulturinslaget och den lokala föreläsaren behöver inte
bli så dyr.
Bilda en grupp inom föreningen som har olika ansvarsområden. Det kan vara allt från lokal, kultur, hälsoföretag, föreläsning och strategigrupp för mässan.
Allt är möjligt om bara viljan finns!
Mångfaldsmässan fick jag tips om vid en härlig KAF
konferens i Borås i början av 2000-talet!

Upplevelser
Att resa tycker alla om, inom Sverige, norden och
världen. Tillsammans med likasinnade arbetskamrater
kan allt bli till ett stort äventyr och ett minne på livet
resa.
Här i Småland & Blekinge samarbetar vi sedan snart
15 år tillbaka genom att resa tillsamman ut i världen.
Allt började mellan Växjö personalklubb Dakapo och
Karlshamns personalförening Tur & Retur. Vi reste till
våra vänorter och firade jul. En resa till Berlin 2001 blev
startskottet till ett stort antal resor i Europa, Island och
USA. Nu reser vi tillsammans med kommunerna från
Vetlanda, Kalmar, Ljungby via Växjö ner till Karlshamn
och Sölvesborg ut i världen. Samarbetar man blir bussen full och kostnaderna hålls nere, ju fler desto bättre
och roligare.
Kanske har ni eldsjälen i er föreningen som brinner
för att resa och att vara reseledare.
Bilda ett arbetslag, bestäm mål, kanske en vänort
eller något som ligger i tiden, det behöver inte vara i
fjärran land utan i närmiljön. Någon inom föreningen
tar kontakt med ett lokalt bussbolag. Forma resan med
boende och utflykter. Gå ut med informationen i bred
front i kommunen.
Kontakta grann kommunen och hör efter om de
vill vara med på resan. Allt är möjligt, bara någon tar
första steget.
Bilda kontaktnät i ditt län. Hör efter med grannkommunen hur de arbetar med hälsofrågor i sin kommun.
Har de en personalförening och hur går de tillväga
med sitt arbete?
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Samarbeta in i framtiden. Tillsammans är vi starka
och den förenande delen för alla personalföreningar
i Sverige är KAF. Förbundet som förenar hälsa, kultur,
kunskap och samhörighet för kommunernas fritids-,
personal- och idrottsföreningar.
Lycka till i föreningsarbetet
Per-Anders Löthman
KAF/DAKAPO

grattis

Ett stort
till
Ljungby kommuns personalförening Nonstop som fick
pris för Årets Logotype.
Diplomet delades ut under
gästabudet på Nyköpingshus.

Fakta om Ljyngby kommun
Invånarantal:
		27 601 varav drygt hälften i Ljungby stad
Yta:
2 000 kvkm
Sjöar och vattendrag:
178
Skattesats:
32,67
Medelinkomst:
253 000 kronor
Egna företagare:
1 428
Föreningar:
228
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Umeå kallas i folkmun för Björkarnas stad. Det härstammar från den stora stadsbranden 1888 som ödelade i stort sett hela Umeå. Vid återbyggnaden av staden
drogs esplanader i centrum, och längs de breda gatorna planterades björkar som
brandskydd. Björkarnas uppgift var att, i händelse av ny brand, förhindra elden
från att spridas mellan husen på samma sätt som 1888.

U

meå är Sveriges femte största universitetsstad
med cirka 31 500 studenter. Flera generationer
svenskar och européer har fått sin utbildning
vid 50-årsjubilerande Umeå universitet sedan det
invigdes 1965.
I Umeå når idrotten oanade höjder. Vi har flera
idrottsföreningar med lag i högsta divisionen, som
Dalen, IKSU och Umeå City i innebandy och Umeå IK i
fotboll. Här finns också anrika Björklöven, med hemvist
i Umeå Arena. Utöver den finns ett brett utbud av moderna anläggningar inom cykelavstånd. Norra Europas
största träningsanläggning IKSU Sport på campusområdet, Dragonens idrottscentrum och Hippologum, en
av världens modernaste ridsportanläggningar, är några
av de främsta.
De många cyklarna är tecken på närhet, även till andra människor. Kanske är det därför som både brottslighet och ohälsa ligger på en låg nivå. Hela världen
finns inom räckhåll. Umeå City Airport, Botniabanan,
den nya ringleden och en utbyggd hamn gör Umeå till
ett logistikcentrum som har en stark roll som spindel i
det nordiska transportnätet.
I Europas kulturhuvudstad 2014 hittar du butikskedjor och små, personliga butiker, restaurangmat från
”hela världen” och ett kulturutbud med få motstycken.
Norrlandsoperan, mängder med årliga festivaler, skulpturpark och stor pop/rockscen är bara några inslag.
Umeå var Europas kulturhuvudstad 2014, som den
nordligaste kulturhuvudstaden hittills. Målet med satsningen är att över tid stärka mänskligt växande, kultur
som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling samt
kulturlivets internationella relationer. En central roll
för framtiden spelar Väven, en mötesplats på kajen,
som inrymmer nytt stadsbibliotek, Kvinnohistoriskt
museum, utställningslokaler, digitala salonger och
övningslokaler för dans, musik och teater.

9

Fotograf : Fredrik Larsson.
Varmt välkommen!
Med vänliga hälsningar
Anna Adolfsson
Tel. 090-16 18 88
Personalföreningen Sporren
Umeå kommun
Mejl: sporren@umea.se
Hemsida: www.sporren.info
Facebook: Sporren
Instagram: sporren.umea
# sporrenumea, sporrenaktivitet
FAKTARUTA

Antal innevånare
120 726
Medelålder i befolkningen
38 år
Landyta
2 317 km2
Antal studenter
31 500
Skattesats inkl. kyrkoavgift
ca 33:80
Partier i kommunfullmäktige
S, M, V, Mp, L,
C, Fem, Kd, Ap o Sd
Majoritet
S o V (35 av 65 mandat)
Antalet medarbetare i Umeå kommun ca: 11 000
Motionsspår
160 km
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SPORREN –
Årets fritidsförening

U

meå är i dag
Norrlands “huvudstad” med
närmare 121 tusen
innevånare. Dessutom resident- och universitetsstad med 31
500 studenter och en
ungdomlig befolkning
med en medelålder
på 38 år. Att få arbeta
i denna progressiva
kommun måste vara
en ynnest.
Kommunförvaltningen har sitt hjärta
i Stadshusområdet
där en gång Norrlands Dragonregemente – K4 höll till.
När Umeå kommuns
personalförening,
som bildades 1970,
blev omdöpt, fick
den naturligt namnet
SPORREN 1), som anknyter historiskt till
det gamla berömda kavalleriregementet, men också med syftet att
stimulera, sporra Umeå kommuns
medarbetare till deltagande i olika
hälsofrämjande aktiviteter.
Inför uttagningen av utmärkelsen ”Årets fritidsförening” beslöt
SPORREN att sända in sin ansökan till juryn i Växsjö och till dess
ordförande, Per-Anders Löthman.
Denna jury blev djupt imponerad
av SPORRENS verksamhet och hur
den lever upp till sin målsättning.
Denna verksamhet är ett komplement till arbetsgivaren inom det
hälsofrämjande området och skall
bidra till Umeå kommuns strävan
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SPORRENS
VERKSAMHET
Te x t e n h ä m t a d
från Sporrens Årsberättelsen 2014.

att vara en attraktiv arbetsgivare.
Ingen tveksamhet rådde om att
SPORREN var värdig vinnare till
utmärkelsen Årets fritidsförening
2015. K A F grattulerar!

SPORRENS STYRELSE
Karin Öberg är SPORRENS ordförande och tillsammans med nio
ledamöter leder hon föreningens
arbete via ett arbetsutskott och tio
ordinarie styrelsesammanträden.
Med på dessa möten som adjungerad är föreningens friskvårdsutvecklare och administratör.

Det nya verksamhetsåret inleddes
med gemensam
”kick-off” och introduktion för nya styrelsen, där verksamhetsidé, stadgar, roller och uppdrag samt
historik, nuläge och
tankar framåt diskuterades. Tid ägnades
också åt presentation
av alla styrelsemedlemmar och en avslutande middag. Då
denna och tidigare
introduktion upplevts
som mycket värdefull, för både gamla
och nya styrelsemedlemmar, ser vi numera detta som en god
rutin i starten av verksamhetsåret.
Sporren har erbjudit ett stort
antal prova-på-aktiviteter under
året eftersom inspiration till medlemmar att ”våga prova nytt” är
en bärande idé i verksamheten.
Många aktiviteter har följts av ett
erbjudande att fortsätta i en ordinarie cirkel eller kurs, ofta till subventionerat pris.
Ett återkommande tema under
året har varit återbruk, hållbarhet,
fair trade och att tillvarata egna
och andras resurser. Ett långsiktigt
tema och en ståndpunkt vi önskar
fortsätta med.

KAF- Nytt
Samarbete
Sporren strävar kontinuerligt efter att utveckla samverkansformer med lämpliga och relevanta aktörer
inom många olika områden. Under 2014 har Sporren
samarbetat med bl. a:

Personalfunktionen/Arbetsmiljö och Hälsa

Vissa av Sporrens aktiviteter har återkommit eftersom de varit särskilt populära och i linje med Sporrens
verksamhetsidé samt även inneburit ett bra komplement till arbetsgivarens hälsofrämjande arbete. Olika
former av yoga, Pop & Rockkören, IKEA-resa samt utlottning av biljetter till teater- och musikföreställningar
är exempel på sådana aktiviteter.
Sporren har även önskat nå ut bättre till medlemmar i kommundelarna och därför bl. a erbjudit Iyengar
yoga till dem.
Sporrens nya aktivitet under året har framför allt varit kurs i allmänlydnad för hund samt kantarellsök med
hund – båda mycket uppskattade av såväl tvåbenta
som fyrbenta deltagare!
Under vårens Blodomlopp deltog Sporren med
eget tält och i samverkan med Personalfunktionen/
Arbetsmiljö & hälsa, för att på ett positivt och hälsofrämjande sätt möta medarbetare (och medborgare)
i Umeå kommun. Tältet var precis som föregående år
mycket välbesökt varför vi planerar för en utvecklad
repris i år. Under hösten ordnades både en ”bakluckeloppis” i närheten av Stadshuset och en familjedag
på 4H-gården i Röbäck.
Under året har Sporren fortsatt arbetet med utveckling av den nya webbplatsen som startades upp
föregående år. Under hösten återupptog Sporren även
sin plats på Facebook.
Sporren har medverkat vid kommungemensam
introduktion för nyanställda medarbetare, hälsoinspiratörsutbildningar och vid olika arbetsplatser för
att sprida information om verksamheten. Ett av de
viktigaste budskapen som förmedlas är att regelbundet
gå in på Sporrens webbplats, www.sporren.info, där
all information om verksamheten samt pågående och
kommande aktiviteter regelbundet publiceras.
Under året genomfördes också en redovisning av
Sporrens verksamhet i Centrala samverkansgruppen
(CSG), Personalutskottet (PU) och Personalfunktionen/
Arbetsmiljö & Hälsa.
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Förutom medverkan i olika hälsodagar och utbildningar anordnade av Arbetsmiljö & Hälsa, har Sporrens
webbsida använts som hjälp för att sprida information om kommunens övriga hälsofrämjande arbete
och aktiviteter. Sporren samverkar kontinuerligt med
hälsoutvecklare och hälsocoach och utöver samarrangemanget kring gemensamt tält vid Blodomloppet
anordnades även en löpargrupp för ovana.

Studieförbund
Sporren har under året via webbsidan bl. a informerat
om Medborgarskolans, Studiefrämjandets, Folkuniversitetet/Balettakademins, Vuxenskolan och ABF´s
kursutbud.

Företag
Många av våra avtalspartners och rabattställen ger
medlemmarna möjlighet till rabatterade priser på
kurser eller produkter. Ett flertal medlemskvällar har
ordnats med olika teman utifrån respektive företags
inriktning och aktuell årstid. Filmstadens lunchbio är
ett annat exempel på företagssamarbete.

Föreningar
Sporren har samarbetat med Umeå orienteringsklubb
och Umeå IK genom att sälja orienteringskartor för Skoj
på Hoj, Dra åt skogen samt Skogsluffen.
Medlemskapet i Korpförbundet har inneburit annonsering av Korpens Hälsovecka på Sporrens hemsida
samt ett fortsatt samarbete i och med Blodomloppet.
Tillsammans med IFK Umeå har löpargrupper anordnats. Skidåkning för ovana i samarbete med IKSU
fick tyvärr ställas in pga snöbrist(!) I samarbete med
Umedalens IF lottades ett antal biljetter till innebandymatcher ut.

KAF- Nytt
KAF
Personalföreningen Sporren är medlem i KAF (Kommunanställdas fritidsförbund). De organiserar kommunernas personalföreningar/-klubbar samt anordnar
bl a riksmästerskap och konferens som medlemmar
deltar i. Under 2014 deltog 8 Sporrenmedlemmar i
RM tävlingar i bowling och golf.
3 styrelsemedlemmar deltog i den av KAF anordnade ”Årets konferens” i Motala kommun detta år. Ett
mycket välordnat arrangemang som gav nya erfarenheter, goda kontakter och framförallt stor inspiration
till det fortsatta styrelsearbetet!

Toini Rönnlund var närvarande och delade ut priser.
Dessutom hölls årsstämma för Kommunanställdas
Fritidsförbund, nummer två i ordningen, på Scandic
Hotell i Umeå.
Stig Lundberg flyttade en gång till Umeå för att tillträda tjänsten som idrottsofficer på K4, det regimente,
som delvis inspirerade Umeå kommuns personalförening att byta namn till SPORREN.
Om Stig Lundbergs tid och gärning inom K A F har vi
tidigare berätta om i KAF Nytt.
Olle Wegner

”SPORREN pensionär”
Under året har
samarbetet med
en ”Sporren-pensionär” fortsatt som
ett led i en möjlig
volontär medverkan i verksamheten. Deltagande i
större arrangemang
och information till
blivande Sporrenp e n s i o n ä re r h a r
varit några av uppgifterna. ---

Årets konferens i Umeå 2016
SPORREN hyllades och fick sitt diplom som ”Årets fritidsförening” på självaste Nyköpingshus under Årets
konferens den 24 september i år. I sitt tacktal lovade
Karin Öberg att SPORREN tänker föra traditionen vidare
och 2016 inbjuda till Årets konferens. Hon hälsade
alla hjärtligt välkomna till Björkarnas stad. Datum när,
återkommer hon med under tidigt nästa år.

Stig Lundberg
När vi nu berättar om Umeå och SPORREN, måste
vi också nämna något om Stig Lundberg, som under
80- och 90-talen var intendent på Umeå kommuns
fritidsförvaltning. Han var också engagerad i personalföreningen. På det konstituerande möte, som hölls
i Stockholm när K A F bildades den 17 mars 1989, så
dök Stig upp. Hans uppdrag var ansöka om att Umeå
kommun skulle få OK att arrangera riksmästerskap på
skidor för kommunanställda 1990. Och det beviljades. Dessutom hamnade han omgående i förbundets
styrelse. Under vintern 1990 åktes det mycket riktigt
skidor på dåvarande skidstadium i Umeå och Assar och
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1) En sporre är ett litet instrument i metall som vid ridning sätts på ryttarens klack och vars ände används för att förstärka hjälperna och därmed
påverka hästens beteende.
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Sporrens verksamhetsidé
Beslutad vid årsmötet den 25 februari 2013

Bakgrund

Resurser

Umeå kommuns personalförening bildades 1970.
Namnet Sporren anknyter historiskt till tiden då Stadshusområdet tillhörde stadens regemente (K4) men
syftar också till att stimulera, ”sporra” Umeå kommuns
medarbetare till deltagande i olika hälsofrämjande
aktiviteter.

0,75 friskvårdsutvecklare/administratör arbetar med
anordnande av aktivitetsutbud, samordning, marknadsföring, löpande administration och dokumentation. Därtill bedrivs verksamheten genom en styrelse
med förtroendeuppdrag bestående av 10 medlemmar.

Verksamhetsidé
Personalföreningen Sporren är en ideell förening där
kommunens personalpolitiska motiv inom det hälsofrämjande området ska vara vägledande. Sporren ska
verka för att stimulera och skapa förutsättningar för
medarbetare i Umeå kommun att delta i hälsofrämjande aktiviteter. Varje år upprättas en verksamhetsplan där utbudet ska omfatta såväl kropp och själ som
kultur. Verksamhetsplanen innehåller de aktiviteter,
informations- och marknadsföringsinsatser som planeras under verksamhetsåret.
Sporrens verksamhet är ett komplement till arbetsgivaren inom det hälsofrämjande området och
ska även bidra till Umeå kommuns strävan att vara en
attraktiv arbetsgivare.
Sporren samverkar internt med kommunens olika
verksamheter och genom att tillvarata medlemmars
intressen, önskemål och resurser. Sporren har en särskild samverkan med Personalfunktionen/Arbetsmiljö
& Hälsa. Externt samverkar Sporren med andra föreningar, studieförbund, företag samt enskilda aktörer.
Medlemskap
Alla medarbetare i Umeå kommun är medlemmar i
Sporren (d.v.s. alla som erhåller ett lönebesked från
Umeå kommun.) Medarbetare som gått i pension har
sedan 2011 också möjlighet att ansöka om fortsatt
medlemskap.
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Sporren erhåller årligen medel från arbetsgivaren
Umeå kommun mot bakgrund av verksamhetsidé och
verksamhetsplan. Dessutom förstärks budgeten i viss
utsträckning med egenavgifter från medlemmar som
deltar i olika aktiviteter.
Information
Fortlöpande och aktuell information finns tillgänglig
på föreningens hemsida www.sporren.info. Information kan också erhållas via Sporrens friskvårdsutvecklare/administratör, styrelsens medlemmar och via
hälsoinspiratörer i respektive verksamhet.
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Årets konferns 2015

Historiska vandringen med Nyköpings Stadsteater som placerade
Nyköping på kartan i flera hundra
år.

Nästan 200 deltagare som fick lyssna på livserfarenheter från Thomas Fogdö och David
Batra.
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Torsdagskvällen med Gästabud, Sisters of Soul
och utdelning av pris till Årets förening Sporren
i Umeå och årets logga till Nonstop från Ljungby
uppskattades av deltagarna som fick känna på
den feststämning som Nyköpingshus bjuder på.
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T

Golf-RM i Trollhättan 2015

rollhättan hade inbjudit landets kommuner att
spela årets riksmästerskap i golf den 27-28 augusti på Koberg GK och Onsjö GK. Anmälningarna
var väldigt få till tävlingen och ett tag diskuterades om
den skulle ställas in men tack och lov blev så inte fallet. Tack Trollhättan att ni ändå ställde upp och fixade
ett väldigt trevligt RM trots att ni även fick kämpa mot
vädrets makter.
Allt var kanon utom vädret och det blir ju alltid som
det blir, men golfare är ett härdigt släkte och med paraply, regnkläder och regnhandskar så ordnar det sig.
Första dagen var det måttligt och jämnt regn, dag två
så kom det hällskurar mitt i det jämna regnandet och
det blev lite svårputtat men arrangören ställde upp
och sopade bort vatten allt vad tygen höll och lämnade
kvar kvastar till de som kom efter och trots detta så
lyckades några göra bra scorer och spela på sitt hcp
vilket jag tyvärr inte kan säga för min del.
Ett par arbetskamrater hade åkt ner redan på onsdagen för att spela in sig på Koberg så jag frågade om
hur hål 16 var, eftersom jag skulle börja på detta och
då skrattade de och sa att det var där de slog bort så
många bollar och vad gjorde jag? Slog 3 bollar i vatt-
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net och det angav tonen för resten av dagen. Det blev
många drop den dagen.
Banketten på kvällen var jättetrevlig och maten var
förträfflig, det var mingel, musikquiz och bra underhållning, dans samt prisutdelning till dagens längsta drivar
och närmast hål.
Ett soligt välkomnande framför klubbhuset på Onsjö
GK med förväntan om spel utan blöta och att göra en
bättre prestation än dagen innan förbyttes snabbt när
regnet även denna dag började falla och lika snabbt
föll jag i prislistan.
För mig var båda banorna nya bekantskaper och det
var vackra banor och vacker omgivning som jag gärna
kommer tillbaka till.
Prisutdelningen blev en överraskning, vi fick priser
allihop, fantastiskt, ett stort tack till Trollhättan och
stort grattis till vinnarna. Herrar A, Andreas Ståhl Kalmar (143), herrar B, Per Karlsson Trollhättan (156),
Damer A, Sirkka-Liisa Bergkvist Östhammar (152) och
damer B, Karin Karlsson Trollhättan (157). Lagpriserna
togs av Trollhättan både i A- och B-klasserna.

Golfens ansvarige Per-Anders Löthman hade fått
förhinder att delta i årets RM så jag fick den stora äran
att överlämna KAFs vimpel och tacka Trollhättan samt
hälsa alla välkomna till Nyköping nästa år. Vi hoppas
alla att vi blir än 44 deltagare och att alla kommuner
som missat årets tävling kommer tillbaka, det är synd
att missa denna möjlighet att träffa alla kollegor från
vårt avlånga land.

Tack Mats Ekström, Peter Rydén och Linda Hallor och
tack till alla andra som jobbat med årets RM.

De 5 bästa i varje klass var:
Herrar A:
Andreas Ståhl Kalmar, Tomas Granat Trollhättan, Morgan Landgren Hässleholm, Tommy Zetterqvist Lerjedalens GK och Per-Åke Sand Onsjö
Damer A:
Sirkka-Liisa Bergkvist Östhammar, Ginger Johansson
Ringenäs, Åsa Gingdal Wittsjö GK, Carina Bergman
Trollhättan och Christina Haglund Trollhättan
Herrar B:
Per Karlsson Trollhättan, Klas Eriksson Torslanda GK,
Roger Karlsson Trollhättan, Husein Sehic Gislaved och
Arne Wennberg Smedjebacken.
Damer B:
Karin Karlsson Trollhättan, Stina Schyberg Mölndals
GK, Kristina Hjerppe Burviks GK, Birgitta Ahlström Huvudstadens GK och Agneta Andersson Smedjebacken.

Tack så väldigt mycket för ett fantastiskt bra arrangerat RM, att vädrets makter inte var på golfarnas sida
kan ju inte ni rå för men trots det så är det de positiva
minnena som kommer att leva längre och jag hoppas
också att alla, plus många fler kommer till Nyköping
nästa år. Det är synd om alla som missar golf-RM, årets
absoluta måste.
Hälsningar Anita Lindgren
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Hej!
Jag heter Carina och är
styrelseledamot i KAF.
Jag har förmånen att
få skriva några rader
om hälsa.

D

enna månad som är mörk
och än har vi ej fått någon
snö i Småland som lyser
upp tillvaron. Men håll
ut! Snart vänder det mot ljusare
tider och våren, sommaren är här
igen. Vissa av oss har en stress
inför helgdagar som kommer och
mycket skall hinnas med eller har
det kanske hänt dig något annat
som gör att orken inte är med dig
här och nu.
Ett riktigt gott skratt kan motverka
det mesta! Skratt är hälsa!

18

Ett gott skratt förlänger livet!
Visst blir man glad när man skrattar,
men skratt betyder mycket mer än
så. Ett skratt sätter igång förlopp i
kroppen som hjälper dig att hålla
dig frisk både fysiskt och psykiskt.
Skratta mer och du får ett bättre
immunförsvar, färre stresshormoner och du blir bättre på att hantera kriser. Människor som skrattar
mycket blir utsatta får färre sjukdomar och löper 50 procents lägre
risk att dö i förtid.

När vi skrattar aktiveras hjärnan
och våra två hjärnhalvor kan kommunicera på ett bättre sätt. Pulsen
ökar från 70 till 120 slag per minut
och sjunker sedan till ca 65 slag
per minut. Blodtrycket minskar och
antalet stresshormoner sjunker.
Dessutom får bröstkorgen motion
när du skrattar, de inre organen
masseras, din lungkapacitet ökar
genom att du pressar ut koldioxid
och ny, syrerik luft kan fylla dina
lungor.
Personer med humor lever längre
jämfört med de som saknar humor. Humor har liknats vid stötdämparna på en bil. Har du lätt för
att skratta, klarar du gropigheterna
på livets väg bättre. Humor gör dig
också klokare, och det beror enligt
forskarna på att människors hjärnor lättare lär sig och kommer ihåg
saker – och därmed löser problem
– när de har roligt!
När du skrattar utsöndras i hjärnan lyckohormonet dopamin samt
endorfin, precis som efter sex och
motion. Det förklarar också varför
människor som sällan skrattar löper
större risk att bli deprimerade. Du
kan fejkskratta med olika läten och
låta ex. som tomten kanske hoho
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– detta hjälper dig att öka dopamin och endofiner i
kroppen men det är helt klart mycket roligare med ett
äkta skratt.
Barn ler och skrattar i genomsnitt 400 gånger per
dag, medan vuxna i genomsnitt bara ler och skrattar
15 gånger per dag. När du förstår hur stor betydelse
skrattet har kan du tänka på att hitta situationer, som
ger dig tillfällen att skratta. Skratta åt dig själv när något går på tok. Umgås med personer som får dig att
skratta. Lägg roliga vitsar på minnet och dela med dig
av dem. Lek och skoja med egna eller andras barn.
Välj medvetet komedier när du skall se film. Skapa bra
stämning hemma och på jobbet.

Så påverkar skrattet:
Du får bättre minne, lär dig lättare nya saker och löser
problem lättare.
Du utsöndrar färre stresshormoner när din kropp utsätts för mycket stress.
Du löper mycket lägre risk att få depression och utveckla negativa tankar.
Du blir bättre på att behålla överblicken och tackla krissituationer blir kreativare, eftersom hjärnan inspireras
att tänka i nya banor.
Du spänner dig mindre i nacke och axlar, eftersom du
blir mindre rädd och orolig.
Din matsmältning fungerar bättre och är effektivare,
eftersom mer blod strömmar till de inre organen.
Du får större lungkapacitet tack vare det höga syreinnehållet i blodet och för att magmusklerna masserar
lungorna när du skrattar.
Ditt blodtryck och din vilopuls blir lägre när du utsöndrar färre stresshormoner, och det skonar ditt hjärta och
minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar.
Antalet motmedel och andra ämnen som skyddar dig
mot en rad sjukdomar ökar.
Du återhämtar dig också snabbare efter sjukdom.
Du klarar smärta bättre, eftersom du utsöndrar mer
endorfin – kroppens eget smärtlindrande ämne.
Du får tätare, roligare relationer med andra personer,
eftersom ni har en starkare känsla av
samhörighet.
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Så med detta vill jag säga, skratta mycket och ofta!
Önskar dig även En Glädjefylld Jul och Ett Skrattrikt
Gott Nytt År 2016
Styrelseledamot i Kaf
Carina Stork
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Arbetsplatsklassikern blev
vändningen för

Monica!

A

rbetsplatsklassikern blev en
viktig vändning i 50-åriga
Monica Stoltz liv. Efter att ha
drabbats av utmaningssymptom
blev vändpunkten när hon av en
slump presenterades för Korpens
träningsupplägg.
Det var under ett samarbetsmöte mellan Korpen och den nationella organisation som Monica
arbetar för, KAF (Kommunanställdas
Fritidsförbund), som hon blev introducerad att testa på en Arbetsplatsklassiker. Ett mildare upplägg av en
Svensk Klassiker. Monica skulle testa Arbetsplatsklassikern och skriva
om det för jobbets nättidning, med
avsikt att inspirera andra till att göra
en egen klassiker. Vad hon inte visste då var vilken betydelse arbetsuppgiften skulle ha i hennes liv.
Att Monica mest såg fram emot
skidåkningen, som är ett av fyra
delmoment i Arbetsplatsklassikern,
var ingen direkt överraskning. Som
gammal skidåkare visste Monica
vad hon hade att se fram emot. Ett
par nyvallade skidor, mötet med
den gnistrande snön och den där
mysiga tystnaden när man är ute i
spåret. Första skidpasset blev precis
så. Hårda fina spår med ett perfekt
fäste och riktigt bra glid. Men redan till andra skidpasset blev Monica sjuk och hon blev tvungen att
tänka om helt när det kommer till
träningen.
– Jag tappade all energi och ork.
Ville inte gå ut, ville inte träna eller
träffa folk och tyckte inte något var
roligt längre. Det tog ett tag innan
jag förstod att jag hade drabbats
av utmattningssymptom eftersom
att jag inte hade någon som helst
erfarenhet av det. Jag trodde det
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bara var att köra på i livet och att
jag var osårbar.
Det var först när Monica pratat
med sin kurator som hon förstod
varför hon mådde som hon gjorde
och var tvungen att göra något.
Men att sluta med träningen var
inte rätt medicin. Monica förstod
att hon behövde ändra fokus på
träningen, sluta ta varvtider på åkningen och tävla mot klockan.
– Med Arbetsplatsklassikern fick
jag en helt ny syn av hur jag ska se
på min träning. Alla moment görs
i lag så tillsammans hjälps man åt
att komma över snittet. Mitt enda
mål blev att bidra till min grupp
och hämta positiv energi från de
andra. Jag tog bort all bakomliggande stress och upptäckte hur skönt
det var att glida lugnt på skidorna,
lunka korta pass i mitt eget tempo i
löpningsmomentet, simma på rygg,
vila och simma vidare i behaglig
takt och cykla med mycket fika i
cykelkorgen så jag kunde göra flera
pauser under turerna.
Till en början var Monica skeptisk till Arbetsplatsklassikerns upplägg om att registrera sina delmoment på datorn och kommunicera
med sin grupp online.

– När jag fick höra att vi skulle
peppa varandra online tog jag emot
det lite småleendes. Men trots att
jag var 30 mil norrut var jag med i
gruppens varma gemenskap ändå.
Arbetsplatsklassikern bidrog verkligen till ett helt nytt sätt att motionera. Att kunna röra på sig precis
när man vill, bara för sin egen skull
men samtidigt känna gemenskap
med andra människor. Allt tillsammans gav mig bättre självkänsla,
glädje, nya vänskaper och positiv
energi. Så kort och gott kan jag säga
att Arbetsplatsklassikern gjorde så
att jag tillfrisknade och succesivt
kunde återgå till arbetet för att idag
jobba på heltid igen.

KAF- Nytt

Lite K-A-F - historia och om
Lars-Göran Bergman och Catharina Kaufmann
rik och som lockat så många till bland annat tre synnerligen uppskattade Årets konferenser. Inte bara det.
Föreningen, som numera heter Kom me´ , har under
åren bidragit till en omfattande verksamhet för friskvård och social samvaro till alla anställda i Nyköpings
kommun. En sak är dock säker. Bakom framgångarna
ligger en stor del på Lars-Göran Bergman. Han är inte
den som vill synas mest. Nej, han ser till att på ett
stillsamt sätt få saker och ting gjorda. Vad han inte vet
om Nyköping, är inte vårt att veta och hans kontaktnät
i staden är oöverträffad. En gång har vi hört honom
skryta. Det var när han berättade att han i sin ungdom
var en hyggligt bra tennisspelare. I en distriktstävling
fick han möta en kille från grannstaden Södertälje.
Denne heter fortfarande Björn Borg. Hur matchen
slutade? Det förtäljer inte historien.

E

Lars-Göran Bergman

n av flera ambitioner, som vi i K A F hade, när vi
bildades 1989, var att satsa en årlig konferens,
den som varit en sådan succé alla år sedan dess.
Ambitionen var också att ordna kurser för de kommuner som ville starta eller utveckla en/sin fritidsförening. Möjligheten fanns då på 90- talen att förlägga
sådana kurser på någon folkhögskola och bedriva utbildningen i samverkan med dem. Arrangemanget var
positivt för bägge parter. För folkhögskolan en inkomst
och aktivitet extra och för K A F en billig och bra form
av utbildningsverksamhet. Den första kursen ägde rum
i november 1991 på Bollnäs folkhögskola, den andra,
året efter, på folkhögskolan i Vara. I april 1993 möttes
vi på Valjevikens folkhögskola i Sölvesborg. Tyvärr blev
denna kurs den sista av detta slag. Trots att samtliga
varit mycket uppskattade måste den nästa, som planerades till Lillsveds folkhögskola på Värmdö, ställas in
på rund av för få anmälda.

Lars-Göran är sedan många år ledamot av styrelsen
för Kommunanställdas Fritidsförbund och dess vice
ordförande.
Lars-Göran med kär hustru har i år köpt en helt
fantastisk fin nyrenoverad grosshandlarvilla med underbart läge nära Nyköpings centrum. Här har makarna öppnat ett ”Bedd and Breakfast” med det vackra
namnet ”Villa Rosenkälla”. Som andra grupp gäster
tog styrelsen för K A F in där under Årets konferens
2015 och gav efter vistelsen Villa Rosenkälla betyget
fem stjärnor.

Varför berättar jag nu detta? Jo, därför att på kursen
i Vara dök det upp en deltagare, som genom lotten
blivit utsedd att vara med. Vilken turlott för K A F! Hans
namn är Lars-Göran ”Lasse” Bergman, informatör i Nyköpings kommun. Hans förening hade fått inbjudan till
kursen, blivit nyfikna och beslutat sända en deltagare
och lotten föll som sagt på Lars-Göran.
Catharina Kaufmann
Inte vet jag om den där kursen i Vara betydde att
föreningen i Nyköping under åren blivit så framgångs-
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Catharina Kaufmann
2001 var EKAF: s år. Jag läser i nr 3 – 4 av Förbunds Nytt
(föregångare till K A F - Nytt), som skriver:
Årets konferens i Eskilstuna 4 och 5 oktober gick i
EKAF´s tecken. EKAF var arrangör och EKAF presenterade sig. EKAF- visan blev konferensens signatur
och EKAF blev utsedd till Årets fritidsförening 2001.
Ständigt detta EKAF!
…
En som starkt bidrog till att utmärkelsen Årets fritidsförening 2001 hamnade i Eskilstuna var dåvarande
föreningskonsulenten hos EKAF, Catharina Köhler.
Som spindeln i nätet drog hon i alla trådar för en
framgångsrik friskvårds- och fritidsverksamhet. Året
efter blev Catharina invald i K A F: s styrelse efter
K A F – veteranden Yngve Persson från Österåker.
Catharina kände emellertid att hon ville utveckla sig
vidare. Hon slutade på EKAF för att studera friskvård
på högskola. Hon lämnade K A F och flyttade till sin
nya kärlek utanför Nyköping. Och så gick det, som det
brukar i K A F – sammanhang. Nytt jobb, denna gång i
Nyköpings kommun och snart var kontakten med Kom
Me´ öppnad. I dag är Catharina ordförande i föreningen och sammankallande i valberedningen för K A F.
På den nyligen avslutade Årets konferens i Nyköping
var Catharina programledare och skötte uppdraget så
proffsigt som om hon inte gjort annat i sitt liv.
K A F önskar Lars-Göran och Catharina fortsatt framgångsrikt arbete i sin förening Kom me´ och på sina
respektive jobb i Nyköpings kommun.
Olle Wegner

Tankar kring ett möte
Årets konferens 24 och 25
september i Nyköping
Ännu en Årets konferens är fullbordad och ännu
en gång är känslan där av glädje och inspiration, när
sista ordet sagts av Thomas Fogdö på scenen i Culturum, Nyköpings stad, fredagen den 25 september
2015. Och ännu en gång kunde jag konstatera
- att våra K A F – föreningar är så duktiga på
		 att arrangera dessa våra årliga konferenser
- att förväntningarna och sorlet vid incheck
		 ningen är en lisa för själen
- att de igenkännande mötena med andra
		 K A F: are gör en glad
- att ett gott skratt förlänger livet – tack David
		 Batra för det
- att det är gott att prata om sitt under erfa
		renhetsutbytet
- och att alla så spontant i kör sa att vi ses igen
		 nästa år i Umeå.

Årets konferens - För tredje gången i
Nyköping
Kom me´ är Nyköpings kommuns personalförening.
En mycket fin och framgångsrik förening, som bland
annat utsågs till Årets fritidsförening 2009 och där
Årets konferens arrangerats 1999 (då K A F firade 10
år), 2010 och slutligen i år, 2015. Som arrangör har
föreningen med guldstjärna varje gång lyckats ordna
välstrukturerade program med professionella föreläsare, bra studieobjekt, givande erfarenhetsutbyten,

Mathias Andersson
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god varierad logi och, inte minst, en konferensmiddag
av högsta klass. Men så har man ju att bjuda in till
Nyköpings Gästabud. Så också i år!
Konferensens start i år liksom 2010 ägde rum på
Pelles lusthus, som har sin speciella historia. Den är
uppbyggt i cederträ och glas och ligger i anslutning till
en före detta bultfabrik nära Nyköpingsån. Numera är
Lusthuset ett handelsbodsmuseum med bland annat
en skyltsamling och en gammaldags lanthandel. Lokalerna används också för konferenser, bröllop och som
mötes- och festlokal. Initiativtagare och finansiär var
nyköpingsbon Pelle Nilsson. Numera ägs Pelles lusthus
av Svenska kulturpärlor.

Mathias Andersson
Efter incheckning, lunch och hälsningsanförande presenterade Kom me´s ordförande, Catharina Kaufmann,
konferensens moderator Mathias Andersson, ekonom
och specialist på bokförings- och redovisningsfrågor.
Nyköpingsbon Mathias är mer känd som programledare för SVT programmet PLUS.
Mathias första uppgift var att leda konferensdeltagarna i erfarenhetsutbyte gruppvis. Resultatet från
dessa övningar har sammanställts och finns att läsa på
http://www.kristianstad.se/sv/KAF1/KAF/

Fredrik Åström
Efter traditionell fika presenterades Fredrik Åström,
ägaren av Pelles Lusthus. I dag driver familjen Åström
Svenska Kulturpärlor. De brinner för historiska ting
och platser och Fredrik har sedan han var barn haft
ett stort intresse för historiska samlingar. Familjen

Fredrik Åström
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har sedan mitten av 80-talet arbetat för turismen
och gästfriheten i Sörmland. Idag är Fredrik Åström
VD för företaget med fyra anläggningar; Dufweholms
Herrgård utanför Katrineholm, Gripsholms Värdshus
i Mariefred, Pelles Lusthus i Nyköping och Södertuna
Slott utanför Gnesta.
I sitt kåseri berättade Fredrik om Svenska Kulturpärlor men framförallt om sitt speciella samlarintresse
för korkskruvar. Främst samlar han på skandinaviska
mekaniska korkskruvar tillverkade före 1950 bland annat i Eskilstuna. Fredrik Åströms samling är godkänd
och av andra rekommenderad, vilket har gjort att
samling numera ingår i korkskruvssamlarföreningen
Helix of Scandinavica. Där ingår tre samlingar per skandinaviskt land och så även Fredriks samling. I världen
finns omkring 60 000 kända varianter och modeller av
korkskruvar och en hel del av dessa kan du se och lära
mer om genom ett besök på framför allt Dufweholms
herrgård och Gripsholms Värdshus.

Historisk promenad
Förmiddagens regn hade vandrat öster ut och när det
var dags för konferensdeltagarna att gå en historisk
promenad på Nyköpings gator så sken septembersolen
varmt och skönt. Staden är full av historiska minnen,
som åskådliggjordes av unga skådespelare. De väckte
intresse och uppmärksamhet inte bara hos oss utan
också av Nyköpingsbor ute på stan. Efter en timmes
vandring hamnade vi slutligen i ett av Nyköpings ”vattenhål” nämligen Nils Oscars Bryggeri. På programmet
stod Ölprovning med mingel och visning.
Nyköpings Gästabud på Nyköpingshus.
Från öst o väst o syd o nord
vi skynda till Nyköpingshus
Vi letat reda på våra bord
ett glas och vinets krus.
Vi håller i våra nävar
det goda ölet som svävar
mot munnen när vi i muntert rus
bju´r SKÅL på Nyköpingshus!
Så låter tredje versen i Gäsdtasbudsvisan och så
sjöng vi när vi funnit våra platser i källarvalven på Nyköpingshus. Där serverades vi medeltidsmat i modern
tappning, sjöng och skålade. Kvällen avslutades med
underhållning och dans av och till Sisters of soul. Men
innan vi knallade hem till våra hotell i septembernatten, så gladdes vi åt och hurrade för 2015: års Årets
fritidsförening, som heter SPORREN och är från den
sköna staden UMEÅ i norrländska Västerbotten. Och
föreningens ordförande, Karin Öberg, blev naturligtvis
glad och önskade alla hjärtligt välkomna nästa år till
universitetsstaden där uppe i norr. Och konferensgästerna svarade med ett rungande: Ja, vi kommer!

KAF- Nytt
Lika glada som SPOREN blev föreningen Nonstop,
som fick utmärkelse Årets logga!
Nonstopp hör hemma i Ljungby kommun i Kronobergs län i Småland.

David Batra och Thomas Fogdö
Fredagens program gick av stapeln på Culturum,
som är Nyköpings kulturhus med både konsertsalar och stadsbibliotek
och som tidigare ha varit
stadens badhus. Mathias
Andersson, konferensens
moderator, öppnade med
att presentera ståuppkomikern och skådespelaren
David Batra. David ”ägde”
estraden i en och en halv timme med att beskriva
vardagsbilder från ett Sverige år 2015. Skratt och applåder! Mest kanske när eftersläntrare tvingades berätta
varifrån de kom. Den tävlingen vanns av Kalmar och
Halmstad överlägset!
Thomas Fogdö är
som alla vet en före
detta utförsskidåkare
och världsmästare i
slalom. Efter en svår
olycka under ett träningspass i Åre blev
han svårt förlamad
och är numera rullstolsbunden. Han är i
dag verksam som föreläsare och idrottspsykologisk rådgivare. Hans föreläsning på Culturum
tog oss från juniortiden i backarna på Dundret i Gällivare till alla de problem som förlamningen inneburit
för honom själv och för hustru Anna. Han berättade
också om den längtan som Anna och han hade efter
egna barn. De beslöt att adoptera en flicka. När hon,
efterlängtad, kom, visade det sig att Anna var gravid
och ett halvår senare födde hon två tvillingflickor. Helt
plötsligt hade Anna och Thomas tre söta och jämnåriga
små flickor.

Avslutningsvis
Den tjugofemte Årets konferens avslutades med lunch.
Vi, som var med, vandrade så i solskenet till våra tåg,
bussar eller bilar för att glada till sinnet och inspirerade
resa hem till våra respektive kommuner. Och våra
tankar sammanfattade vi att Kom me´ och Nyköpings
kommun verkligen hade lyckat bra med allt. Tack för
det! Och så ser vi fram emot nästa år, då vi möts i den
sköna staden Umeå.
					
Olle Wegner
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Bowling RM 2016
Huddinge Kommun arrangerar 2016 års Riksmästerskap på Vårby hallen (16 banor) 21-22
maj.
Starttider 9.oo-12.oo-15.oo lördag och söndag.
Spelsätt 6 serier europeiskt
Herr- och Damklasser som följer
Herr Kl 1 licensierad över 180
Dam kl 1 Licensierad
Herr kl 2 licensierad under 180
Dam kl 2 Olicensierad
Herr kl 3 Olicensierad
Dam kl 3 Oldgirls
Herr kl 4 Oldboys
Lagtävling herr och dam 2- resp. 4 manna.
Övernattning på Prince Philip Hotell Skärholmen till
rabatterat pris ( 20-21, 21-22 maj).
”Kamratmiddag” kan om önskas ordnas på hallen till
bra pris.
Är ni intresserade att deltaga, anmäl intresse till
bocpettersson@telia.com anmälan ej bindande senast
(2015-06-30).
Anmälan /handlingar skickas i så fall ut senare i år.
Att vi frågar beror på om tillräckligt stort intresse
finns i kommunerna att deltaga?
Besvara även denna fråga: ” Tillåter din kommuns
personalförening pensionärer att deltaga i föreningslivet efter
avslutat
arbete”?

KAF- Nytt

Nyköping välkomnar till
RM i golf 2 – 3 september
Boka in 2 – 3 september för Riksmästerskap i golf i Nyköping.
Nyköpings personalförening Kom Me’ arrangerar mästerskapet i samarbete med Nyköpings golfklubb på den anrika 36-hålsanläggningen fem
minuter från Nyköping centrum.

P

laneringen inför riksmästerskapet i Nyköping pågår för fullt. Preliminärt blir det två individuella
herrklasser och två damklasser samt lagtävling.
Det blir också träningsmöjligheter inför mästerskapet
och erbjudanden om att ”smygträna” på den fina
golfbanan under sommaren. Naturligtvis planeras en
trevlig golffest på kvällen och särskilda erbjudanden
från hotellen.
Nyköpings golfklubb är en högklassig anläggning där
18 hål stod klara 1976 och den 1 juli 2005 invigdes 18
nya hål. Västra banan är en blandning av parkbana och
öppen landskapsbana.
Östra banan är en blandning av parkbana och hål
av skogskaraktär. Nyköpings golfklubb bildades 1951 och blev då
den 38:e golfklubben i Sverige.
Klubben tillhör de största medlemsklubbarna i Sverige med
över 2 000 medlemmar och är
även en av de klubbar i Sverige
som arrangerar flest tävlingar.
Restaurang och omklädningsrum med dusch/bastu finns i
klubbhuset.
Mer information om Nyköpings golfklubb hittar du på
webbplatsen www.nykopingsgk.
se
- Välkommen att boka en tid på
Nyköpings GK, hälsar klubbchefen Gary Cosford.
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Information och inbjudan till RM i golf 2016 2 – 3
september i Nyköping kommer att publiceras i bland
annat KAF-nytt, på KAF:s webbplats www.kafinfo.nu
och i Svensk Golf.
Frågor om Golf RM i Nyköping, kontakta
Andersson Jonsson, styrelseledamot i Kom Me’
Tfn 0155 - 24 81 56
anders.jonsson@nykoping.se
Lars Göran Bergman
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Eventkalender för Korpens N.O.

En Svensk Klassiker för
företag
Upplägget är en variant av En Svensk Klassiker
och riktar sig till företag och arbetsplatser. Alla delmoment, löpning, skidåkning, simning och cykling,
startar sex veckor innan motsvarade lopp i En Svensk
Klassiker. Momenten genomförs lagvis och det viktiga
är att lagets snitt motsvarar den utsatta sträckan när
sex veckor passerat. Intresserade köper tjänster av
Korpen som bidrar med uppstartsträffar, träningspass
ute på arbetsplatsen, utbildningar eller andra aktiviteter. Alla deltagare får även en digital träningsdagbok.
För mer information kontakta:
anna.sundstrom@korpen.se

Under två energigivande dagar i Stockholm
träffades Korpens Nationella Organisationer
tillsammans med över 100 beslutsfattare
inom Korpen. En träff där det bland annat
pratades om den viktiga frågan - hur ska ett
medlemskap som är rätt i tiden se ut?
Innan temat gick över på framtidens medlemskap diskuterade Korpens nationella
organisationer verksamheten kopplad till
tankar och funderingar för en framtida gemensam Eventkalender. Tanken är att skapa
en gemensam kalender där alla kan se vilka
typer av mästerskap, cuper och konferenser
som pågår under året. Ett sätt att bjuda in
andra företag eller organisationer till det
interna mästerskapet eller konferensen för
att bland annat undvika att event ställs in på
grund av för få deltagare.
För att effektivisera mötet leddes passet
av två kreativa processledare från Eventyr.
Många kloka tankar framfördes och mötet
resulterade i flera viktiga reflektioner för den
fortsatta processen. Nu jobbar vi vidare och
tittar på den tekniska lösningen som vi hoppas ska kunna tas i bruk under det första
halvåret av 2016
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