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Plan för RM-tävlingar 2005
Skidor

Sandviken

4-5/2

Johan Rune
026/275382 (fax)

Pimpelﬁske

Ludvika

12/3

Gunilla Andersson

Badminton

Arrangör saknas

SSIF/KAF-Spelen

Eskilstuna

15 –17/4

Rose-Marie Svensson 016/103612 (a)
070/6683612 (m)

Badminton, bordtennis innebandy, fotboll
inomhus o tennis

026/241928 (a)
0290/37622 (b)
0240/86796 (a)
0240/86669 (fax)

Bowling
Vissa dgr enl inbjudan

Sala

14 - 29/5

Carin Edberg

Boule

Uppsala

20/8

Monica TägströmBergman

Golf

Sigtuna

11 – 12/8

Lars-Inge Hansson 070/4331352 (a)
08/59084495 (b)

Terränglöpning

Gävle

9-10/9

Per Åke Thorsell

026/179727 (a)
070/6119727 (mob)

Orientering

Haninge

24-25/9

Rune Eriksson

070/6356759 (mob)
08/50030977 (b)

0224/55495 (a)
0224/16916 (b)
018/7276688 (a)
018/501168 (b)

denna gång!
KAF Nytt nr 2 – 2005 domineras av två viktiga arrangemang. Det ena är Årets konferens på Täby Park
Hotel 28 och 29 oktober 2005 och det andra är Kommunvasan, som äger rum i samband med KortVasan
den 24 februari 2006. Ett gott samarbete mellan fritidsföreningen KOMIK i Täby och KAF bådar för en
åter igen lyckad konferens. Likaså bådar det gott för
att samarbetet angående Kommunvasan har kommit
igång.
KAF Nytt slår dessutom i detta nummer ett slag
för kommande riksmästerskap med artiklar om terränglöpning i Hemlingby utanför Gävle. Tyvärr har arrangören för riksmästerskapen i orientering, Haninge
kommun, hoppat av. RM-kommittén söker med ljus
och lykta efter någon som kan ta över med kort varsel.
Kommittén är över huvud taget oroade över att så få
anmäler sitt intresse att arrangera riksmästerskap.

Låt inte inbjudningarna och KAF-Nytt bli liggande. Sprid dem till berörda!!
Glöm inte att skicka aktuella adresslistor och e-postadresser m.m. på era kontaktpersoner, till Kansliet
på karisma@kristianstad.se.

KAF Nytt i år har följande utgivningsplan:
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

April 2005
Juli 2005
Eventuellt förenklad utgåva
manusstopp 15 augusti
December
Manus & annonser senast
15 november
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Gävle

stad och kommun
text: Olle Wegner

I Gävle börjar Norrland, eller om man ser det från
annat håll, I Gävle slutar Norrland. När jag var ung
sa man att norr om Dalälven fanns varken ek eller
slott. Det stämmer inte, för i Gävle växer eken naturligt och mitt i staden ﬁnns ett slott
Stadsprivilegium utfärdat
1446
Gävle ligger med andra ord i gränslandet mellan norr och syd, strategiskt längst in i Gävlebukten där
Gavleån rinner ut i Bottenviken.
Läget var idealiskt när staden ﬁck
sitt stadsprivilegium 1446. Goda
kommunikationer, ﬁske och utrikeshandel med järn, boskapsprodukter och trävaror spelade stor
roll för stadens utveckling.
I mitten av 1500-talets mitt var
Gävle en av Sveriges viktigaste
städer och hamnar. Från 1600-talets början, när slottet blev residens
för ståthållare och landshövding,
fungerade staden som administrativ centralort.
Stadens tillväxt under 1800- och
1900-talen har gått jämförelsevis i
något långsam takt. Under 1800talets början bodde här 6 000
invånare. Staden tillhörde ända
fram till 1930-talet, då folkmängden uppgick till 39 000 personer,
rikets fem-sex största städer. I dag
har Gävle kommun 92 075 invånare (2005-03-31), vilket är den
femtonde största i Sverige.

Industri- och förvaltningsstad
Gävle var från 1800-talet en viktig
fabriksstad. Varv, snus och tobak,
brännerier samt textil tillhörde de
främsta branscherna. Staden karaktär av industristad finns kvar
även i dag. Dominerande är tillverkare av papper, kartong och sågade
trävaror. I Gävle finns företagen
Korsnäs AB, Stora Enso och ASSI
Domän. Eriksson Radio System
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har stora fabriker liksom livsmedelsföretagen Gevalia, Läkerol och
Ahlgrens bilar.
Gävle är residensstad i Gävleborgs län. Landstinget har sin centrala förvaltning här och har med
Länssjukhuset inräknat ca 8 000
anställda. Motsvarande antal för
den största arbetsgivaren, Gävle
kommun, är 8 500.

Högskolan
Högskolan i Gävle växer. I dag
finns 13 500 studenter. Den har
profilerat sig inom kunskapsområdena Arbetsliv- och företagande,
Elektronik med särskild inriktning
på telekommunikation, Samhällsbyggande, Samhällsvetenskap och
hållbar livsstil, samt Undervisning
i skola- och arbetsliv.

Gävle som turiststad

hockey som gör Gävle känd som
idrottsstad, utan också Gävle IF,
som är åter i fotbollsallsvenskan.
Anrika Gavlestadion är en Sveriges finaste friidrottsarenor. Den
har varit hemmaplan för massor
av stjärnor, bl.a. Gunder Hägg och
Henrik Eriksson, från den gamla
goda löpartidens dagar.

Välkommen till Hemlingby
och RM i terränglöpning!
Passa på och besök Gävle i början av september. Ta del av vad
staden kan erbjuda och ställ upp
på årets löparfest, som avgörs den
9-10 september, vid Hemlingby
Friluftsområde.
Fakta i artikeln är
hämtade från Nationalencyklopedin
och Gävle kommuns
hemsida.

Vad tänker man på när man hör
om staden Gävle? Kanske den gigantiska julbocken av halm eller
ishockeylaget Brynäs. För
äldre generationer är det
nog hellre Furuviksparken,
vilken är äldre än 100 år.
Faktaruta om Gävle
Akrobatiska cirkusnummer,
Antal invånare .............. 92 075
konstnärliga schimpanser
Landareal ................1603 kvkm
och svindlande karuseller får
Kommunalskatt ............... 32:05
den anrika parken att sjuda
Kommunfullmäktige:
av liv även i dag. En stor attM ........................10
raktion är Sveriges JärnvägsC ........................ 4
museum liksom Mackmyra
Fp ....................... 8
Bruk med Sveriges första
S.........................28
whiskydestilleri.
V......................... 7
Kd....................... 5
Gävle som idrottsstad
Mp ...................... 3
Det är inte bara Brynäs med
Antal kommunanställda... 8 500
alla sina SM-tecknen i is-

Gävle kommuns sportklubb i samarbete med kommunens Kultur &
Fritidsförvaltning är en av våra mesta arrangörer alla kategorier av
riksmästerskap. I år arrangerar de för tredje gången terränglöpningen.
Medarrangör är Hemlingby löparklubb. Senast det begav sig var år 2002.
Den tävlingen blev ett mycket uppskattat arrangemang av samtliga deltagare.

Per-Åke Thorsell
Välkänd för alla trogna kommunala terränglöpare är tävlingsledaren
Per-Åke Thorsell. Han berättar att även denna gång avgörs mästerskapen
vid friluftsområdet Hemlingby, vid södra infarten till Gävle. Banorna
är mycket uppskattade. Terrängen och spåren är väl passande för såväl
motionärer som mera tävlingsinriktade deltagare.

Välkommen!
Per-Åke hälsar alla varmt välkomna till Gävle den 9-10 september. Han
hoppas naturligtvis på många deltagare och att de skall komma att trivas
med arrangemangen. Han garanterar att det blir ﬁna tävlingar i den bästa
av miljöer, som staden kan erbjuda.
Per-Åke Thorsell
Tel. 026-17 97 27 (arb) eller 070- 611 97 27
per-ake.thorsell@gavle.se

Hemlingbystugan

Välkommen till Gävle och riksmästerskapet i
terränglöpning 9 - 10 september 2005

KAF- Nytt
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Faktaruta Täby

Täby kommun –
med ambition att vara en
attraktiv arbetsgivare

V

äl känt för alla KAF Nytt: s läsare är att KOMIK från Täby belönades 2004 med utmärkelsen
”Årets fritidsförening”. Med anledning av detta blev
jag nyﬁken på Täby kommuns personalpolitik. Därför
bad jag att få träffa Joakim Råhberg. Han tog emot mig
en sen aprildag några veckor innan han lämnade sitt arbete som personalchef för
att tillträda motsvarande
tjänst hos Länsarbetsnämnden i Stockholm.

Täby kommun

Joakim Råhberg

Kommunen har i dag något
över 60 000 invånare och
ca 2 600 anställda i kommunförvaltningen. Stora
delar av vård, skola, omsorg och teknisk förvaltning har privatiserats.

Personalutskottet
Kommunstyrelsens personalutskott lägger fast vilken
personalpolitik kommunen skall föra. Personalchefen
och hans/hennes kontor biträder med utredningar och
verkställer KSPU: s beslut. Målsättningen är att Täby
kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, vilket är
en nödvändig förutsättning för att man skall klara den
svåra konkurrensen om arbetskraften i Stockholmsområdet.
Det gäller också att kunna behålla och utveckla den
personal man har, samt minska sjukfrånvaron.
De verktyg personalutskottet använder är att fastställa strategier för personalpolitiken, samt att se till
att dessa når ut till politiker och chefer. Det förutsätter
också att man ute i verksamheten får stöd och resurser
för att kunna leva upp till denna personalpolitik.

Ledarkvalité
För Täby kommun är det viktigt att ha bra ledare
(chefer och arbetsledare). Den målsättningen når
man genom noggrann rekrytering och möjligheter

Text:Olle Wegner

till utveckling. Cheferna måste ges förutsättningar att
leda sin enhet. Organisationen får bl.a. inte vara större
än att man rimligen kan administrera den. Ledarskapet
måste kontinuerligt följas upp med hjälp av bland annat medarbetarsamtal. I strategierna ﬁnns också tankar
på hur avveckling av chefer skall gå till.

Kompetensförsörjning
En viktig del i personalfunktionens arbete är att ge
föresättningar för hur kommunens kompetensförsörjning skall underlättas. Rekrytering av nya medarbetare
kommer att vara en huvuduppgift bland annat på grund
av att 40-talisterna är på väg att gå i pension. Täby
är aktiva med att bl.a besöka arbetsmarknadsmässor
samt gymnasie- och högskolor. Att marknadsföra sig
är viktigt, i synnerhet när man beﬁnner sig på en stor
konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Hälsofrämjande verksamhet
Den tredje viktiga uppgiften för personalfunktionen är
att arbeta med att ta fram åtgärder av hälsofrämjande
karaktär. Det innebär att arbeta både med korttids- och
långtidssjukskrivna. Företagshälsovård ﬁnns som en
viktig resurs, liksom VISAVI 1) och fritidsförening
KOMIK.
Sjukfrånvaron ligger på ca: 9 % vilket är strax under
länsgenomsnittet. Ambitionen är att under året hamna
under 9 %.
Arbetsmiljöfrågorna är prioriterade i Täby. Skyddsombud och chefer har fått genomgripande utbildning
från förberedande arbetsmiljö till rehabilitering. Även
åtgärder mot kränkande särbehandling har ingått. Enligt Joakim har man konstaterat positiva effekter av
denna utbildning.

KOMIK
Personalföreningen gör ett fantastiskt arbete för social
och fysisk friskvård i kommunen. Utmärkelsen ”Årets
fritidsförening 2004” var, enligt Joakim, välförtjänt.
Föreningen är en del av arbetet för att Täby kommun
skall kunna vara en attraktiv arbetsplats.
1)

vård”
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Yta: .....................61 km2
Folkmängd: .........60 168
Utdebitering: .........30:55
Kommunfullmäktige:
M 26, Fp 17, KD 4, S 11
V 1, Mp 2.
Majoritet: M + Fp + Kd

Läs mer om VISAVI på sidan 8 i artikeln ”Mental frisk-
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Välkommen till
ÅRETS KONFERENS!
S

täll in er på dagarna den 28 - 29 oktober. Då arrangeras
Årets konferens, den sextonde i ordningen. Platsen är
Täby utanför Stockholm och konferensanläggningen Täby
Park Hotel.
Arrangör

Konferensmiddag

I år är det fritidsföreningen KOMIK, som i samverkan med KAF, arrangerar konferensen. Det är ett
samarbete som har fungerat utmärkt. Något speciellt
tema ﬁnns inte, men ambitioner är att inspirera, att ge
möjlighet till erfarenhetsutbyte samt att träffas och ha
roligt tillsammans. Det blir med andra ord
som det brukar vara på Årets konferens.

En stund för glädje och trevlig samvaro är våra middagar på Årets konferens. Den magniﬁka rotundan på
Täby Park Hotel kommer att vara smyckad för asiatisk buffé med indonesiskt tema. Dansare kommer att
uppträda, priser att delas ut och efter allt detta kan vi
deltagare ta en svängom på dansgolvet.

Kerstin Bäck är
huvudföreläsare
Uppe i sin travershytt på Domnarvets järnverk formade Kerstin
Bäck på sin tid mycket av sin livsﬁlosoﬁ. Den är fylld av humor, ironi
och livsvisdom. Kerstin berättar på
sitt genuina sätt om livets djävligheter
och glädjeämnen. Om hindren som är till
för att övervinnas och där dina idéer inte är
sämre än andras.
Vi gläds särskilt mycket åt att Kerstin kommer till
Årets konferens som huvudföreläsare.

”Det nya Korpen”
Huruvida Korpens generalsekreterare Bo ”Bosse”
Andersson hann fundera på ”Det nya Korpen” när han
intog brottningsarenorna på sin tid är mer osannolikt.
Däremot har han tagit med sig erfarenheterna från sitt
aktiva idrottsutövande in i den folkrörelse som han nu
leder. Bosse är något av en revolutionär inom Korpen
och det skall bli ytterst intressant att lyssna till hans
budskap den 28 oktober.

Mental friskvård
En relativt nyinsatt programpunkt tjuvstartar hela
konferensen. Det är Erik Menckel, som informerar
om ”Personalstödet” 1), ett uppskattat stöd i form av
mental friskvård till Täby kommuns medarbetare.

Erfarenhetsutbyte
Lördagen den 29 oktober börjar programmet med ”erfarenhetsutbyte”.
I grupper vill vi att var och en
berättar om sitt arbete i respektive förening. Ta med information
om er verksamhet. Den kan vara
till nytta och glädje för övriga deltagare i gruppen!

Miniseminarium
Årets konferens har i år två avdelningar miniseminarium. Vi har lyckats få hela fem mycket intressanta
seminarier per omgång. Det innebär att du som deltagare har möjlighet att välja att ta del av två av dessa,
en per omgång.

Täby kommun
Täby kommun ställer upp på ett enastående sätt för
att Årets konferens 2005 skall bli en succé. Två av
kommunalrådet bidrar med inlednings- respektive
avslutningsanföranden och kommunchefen delar under
konferensmiddagen ut priset för utmärkelsen ”Årets
fritidsförening 2005”. Redan nu vill KAF rikta ett stor
tack till Täby kommun för all hjälp.
Välkomna till Årets konferens 28 – 29 oktober 2005
på Täby park Hotel!
1) Läs mer om Personalstödet på sidan 8 i artikeln ”Mental
friskvård”
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Program
Fredagen den 28 oktober

Lördagen den 29 oktober

10.00

08.45

Erfarenhetsutbyte

10.15

Kaffe/te

Registrering

Musikunderhållning av elever vid Täby
musikskolor
Kaffe/te, smörgås serveras

11.00

Mental friskvård

12.00

Lunch

13.00

Välkomsttal

13.15

Föreläsning av Kerstin Bäck

16.00

Erik Menckel presenterar Personalstödet –
ett uppskattat stöd till Täbys medarbetare

C. Den bästa motionen är den som blir avhälsorådgivarna Petra Almquist och
Therese Roupé från Itrim, Täby.

Kommunalrådet Erik Andersson, Täby kommun

Se möjligheterna – inte hindren.
Hindren är till för att övervinnas.
Dina idéer är inte sämre än andras.
Skrattets förmåga är att öppna sinnena.
Kaffe/te serveras i pausen

Presentation av KOMIK –
Årets fritidsförening 2004

D. KAF och framtiden – en diskussion med
KAF:s styrelse om vad förbundet
bör sträva mot.
E. Den livsfarliga inaktivitetenidrottsfysiolog Jacob Lindh, Vasaloppet.

11.45

19.00

Föreläsning av generalsekreterare Bo Andersson

B. Korpen – din coach till en roligare och
friskare arbetsplats- Jonas Erixon och
Per Broberg från Korphälsan respektive
Korpidrott

Inför kvällen

– grupparbete ca 40 min.

C. Den bästa motionen är den som blir avmed hälsorådgivarna Petra Almquist och
Therese Roupé från Itrim, Täby.

Konferensmiddag, prisutdelning
och underhållning

Välkomstdrink.
Asiatisk buffé.
Underhållning av indonesiska dansare.
Joachim Danielsson delar ut priset till Årets
fritidsförening 2005.
Dans till Janne Y.

F. SSIF och framtiden – en diskussion med
SSIF:s styrelse om vad förbundet
bör sträva mot.
E. Den livsfarliga inaktivitetenidrottsfysiolog Jakob Lind, Vasaloppet

12.45

13.00
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Miniseminarier del II
A. ChokladprovningRose-Marie Lundblad Krantz

Det nya Korpen

17.00

Miniseminarier del I

A. ChokladprovningRose-Marie Lundblad Krantz.
B. Korpen – din coach till en roligare och
friskare arbetsplats- Jonas Erixon och
Per Broberg från Korphälsan respektive
Korpidrott.

- Täby Park Hotel

Ingemar Javemo, vice ordförande i
Täby KOMIK

16.20

10.45

Avslutningsanförande

Kommunalrådet Mats Hasselgren,
Täby kommun

Lunch.

KAF- Nytt

Kostnad & Hotell

Medverkande i ”Årets konferens 2005”

Konferenskostnad:

För deltagare från medlemsföreningar tillhörande KAF
och SSIF:..................................1 700 kr (exkl. moms)
För övriga deltagare: .................2 000 kr(exkl. moms)
I priset ingår allt utom hotellkostnad och
drycker utöver programmet

Alternativ kost:

Är du vegetarian eller önskar du specialkost,
kontakta då Olle Wegner (tfn och adress, se nedan)

Sista anmälningsdag: 26 september

Anmälan skickas till:
Olle Wegner
Nyborgsvägen 7, I, 195 71 Rosersberg
eller via e-post till olle.wegner@minpost.nu
Bekräftelse skickas ut efter det att anmälan har kommit in.

Upplysningar:

Olle Wegner, ................................tfn 08 – 590 358 07
e-post: ................................. olle.wegner@minpost.nu
eller
ordförande i KOMIK,
Gill Blomberg, ..............................tfn 08 – 768 91 12
e-post:...................................... gill.blomberg@taby.se

Hotellbokning:

Hotellrum bokas senast 26 september direkt
på Hotel Täby Park Hotel, ..........tfn 08 – 5064 83 00
e-post: .......................................... hotell@tabypark.se
OBS! Ange vid bokning: TK 05 10 28

Hotellkostad:
- enkelrum ......................................................... 711 kr
- dubbelrum ....................................................... 801 kr

Hotellalternativ

Hotellrum bokas senast 30 september på
Scandic Täby, Näsbyvägen 4, Täby - se kartskiss
Telefonbokning: .................................. 08-517 354 00
e-post: ................................ taby@scandic-hotels.com
OBS! Ange vid bokning: Årets konferens
Hotellkostnad:
-enkelrum ......................................................... 615 kr
-dubbelrum ........................................................ 690 kr

Björn Widman, konferencier

Erik Menckel, marknadschef
på Visavi
Erik Andersson,
kommunalråd
Kerstin Bäck, föreläsare,
debattör och författare

Ingemar Javemo visar varför Täby KOMIK, blev Årets
Fritidsförening 2004
Bo Andersson berättar om
”Det nya KORPEN”

Joachim Danielsson,
kommunchef

Rose-Marie Lundblad Krantz
leder oss in i smakernas
värld

Jonas Erixon och Per Broberg är din coach till en
roligare och friskare
arbetsplats

Petra Almquist och Therese
Roupé påstår att ”Den bästa
motionen är den som blir av”
Jacob Lindh redovisar
följderna av ”den livsfarliga
inaktiviteten”

Mats Hasselgren, kommunalråd
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Mental friskvård
S

vensken är fysiskt friskare än befolkningen i andra
länder. Ändå har vi de högsta sjukskrivningstalen
i Europa. Detta pekar mot stora brister i vår mentala
hälsa vilket är fakta som var och en av oss länge haft på
känn. Inte minst arbetsgivare runt om i landet måste ta
detta på stort allvar och satsa mer på mental friskvård
eller annorlunda uttryckt, friskvård för själen.

Louise Edberg är psykolog, psykoterapeut och
VD för och grundare av VISAVI. Hon berättar att det
yttersta syftet med företagets insatser är att ta hand
om individens bekymmer och oro för att därefter
slussa tillbaka henne till sitt tidigare välbeﬁnnande.
I grunden, säger Louise, håller alltid kropp och själ
ihop, liksom organisation och individ och privatliv
och yrkesliv. Det är utgångspunkten, liksom den att
de ﬂesta av oss lever i ett välbeﬁnnande. Vi registrerar sällan detta tillstånd eftersom det är det normala.
Så händer något som skapar oro och bekymmer.
Denna individens bekymmer och oro kan se olika ut.
Familjerelationerna knakar, organisationsförändringar,
konﬂikter med chefer och arbetskamrater, ledarskapsproblem, mobbning o.s.v. VISAVI fångar via sina psykologer, ekonomer eller jurister upp detta genom att
dygnet runt stå till förfogande med telefonrådgivning.
Ett första samtal följs upp med ytterligare stödsamtal.
Om fördjupat stöd behövs ordnas personliga samtal.
Allt sker anonymt och helt opartiskt.
Personalstöd. Denna tjänst som VISAVI erbjuder
företag och organisationer benämns personalstöd
och är friskvård för själen. Syftet är att hjälpa till att
lösa psykosociala, ekonomiska och juridiska problem av privat och arbetsrelaterad karaktär. Det skall
kännas tryggt att söka hjälp hos VISAVI.
VISAVI:s insatser hos uppdragsgivarna har varit
uppskattade. En av dessa är Posten IT. Där gick
sjukfrånvaron ned med 2 dagar per anställd under en
mätperiod då Personalstödet användes. En annan nöjd
kund är Täby kommun.
Krisstöd. VISAVI åtar sig utöver personalstöd
också speciﬁka handlingsplaner avseende krisstöd.
Detta sker med utgångspunkt från Arbetsmiljöver-
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Text: Olle Wegner

kets föreskrifter. Planerna omfattar allt från kartläggning till uppdatering enligt modellen:
•
Kartläggning
•
Handlingsplan
•
Implementering (information, samt
utbildning)
•
Klinisk uppföljning
•
Utvärdering
•
Uppdatering
Årets konferens. Till Årets konferens den 28 oktober kommer Erik Menckel, som är marknadschef
på VISAVI, att mer ingående redovisa vad ”Personalstöd” är och vad det har betytt för bl.a. andra
Täbys kommuns anställda. Vi rekommenderar alla,
inte minst friskvårdare runt om i våra kommuner, att
passa på tillfället att få veta mera.
Företaget VISAVI startade 1998 och samverkar
med ICAS Ltd, vilket står för Independent Counselling & Advisory Service. ICAS har kontor i 18
länder. VISAVI har i dag 18 fast anställda och därutöver tillgång till ett omfattande nätverk bestående
av legitimerade psykologer, psykoterapeuter, jurister
och ekonomer. Ca 90 000 anställda på 70 företag och
organisationer har tillgång till VISAVI:s Personalstöd respektive Krisstöd.
Namnet VISAVI kommer från franskans visage á
visage. Ordagrant översatt till svenska betyder det
ansikte mot ansikte.

KAF- Nytt

Sätt igång och träna inför

Kommunvasan
den 24 februari 2006!
En ny milstolpe i utvecklingen
av Kommunanställdas Fritidsförbund, är på väg att sättas i Dalarna, mellan Oxberg och Mora.
Den 24 februari 2006 äger nämligen tävling KORTVASAN rum och i
den ingår KommunVasan. Det är
ett motionslopp för alla Sveriges
kommunanställda och förtroendevalda. Målsättningen är att på sikt
nå upp till över 1000 deltagare.

KORTVASAN med Kommunvasan är med andra
ord en motionstävling på skidor mellan Oxberg och
Mora, en distans på 30 km. Den avgörs fredagen
den 24 februari med start kl. 10.00 vid Oxberg. Det
är dagen före ett annat stort lopp under Vasaloppsveckorna nämligen TJEJVASAN.
Festligt och roligt skall det bli och detta tack vare ett
unikt samarbete mellan Vasaloppet och Kommunanställdas Fritidsförbund. Delaktig i detta samarbete är
också samverkansprojektet ”Vasaloppet som motor
för regionens utveckling”.
Sätt i gång och träna! Tjusningen och nyttan
med motionslopp, är inte bara själva arrangemanget, utan också vägen dit, med andra ord träningen. För att citera Karin Boye:
”Nog ﬁnns det mål och mening i vår färd Men det
är vägen, som är mödan värd.”
Sätt igång och träna och gärna i grupp, för då blir
denna friskvård ännu mer värd.

KAF och Vasaloppet - samarbete för Kommunvasan
Fr.v. Lars-Olof Lindholm, KAF:s ordf. Kerstin Lingqvist, projektledare ”Vasaloppet som motor för regionens utveckling och Mats Budh, VD Vasaloppet.

Välkommen med er anmälan! Anmälan görs
till föreningen Kommunvasan senast den 31 oktober
2005. Inbjudan med anmälningsblankett bifogas.
Anmälan kan också göras till Brita Nilsson på
KARISMA Kristianstad 044 – 13 51 52.
Avgifter och övriga villkor framgår av inbjudan. Logi
bokas hos Siljans Turism 0250 – 59 20 20 eller hos
Sälens Turistbyrå, 0280 – 18700.
För ytterligare information ring Olle Wegner
08-590 358 07 eller Vasaloppskansliet på 0250 – 39200
eller 0280 – 59 30 60
Föreningen Kommunvasan kommer att ansöka
om inträde i Svenska Skidförbundet. I och med
denna anslutning är du som deltagare kollektivt
olycksfallsförsäkrad i enlighet med de regler som
gäller mellan Skidförbundet och Folksam.
Sista anmälningsdag till Kommunvasan
är 31 oktober!
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s m å t t & gott

Smått och gott från våra medlemsföreningar är tänkt att ge kortfattad aktuell information.
Vi hoppas att denna rubrik skall locka många att bidra till sidans innehåll. Skicka via e-post till:
olle.wegner@minpost.nu.
Många deltagare från kommunerna i SSIF/KAFSpelen.
Årets SSIF/KAF-Spelen, som avgjordes 15 – 17 april
i Eskilstuna, blev en framgång. Många av deltagarna
kom från våra kommuner, vilket var glädjande, hela 85
st. Detta gav KAF en välbehövlig slant till kassan. Mer
om SSIF/KAF-Spelen ﬁnns att läsa på SSIF:s hemsida
www.ssif.u.se

Påminnelse!!
Alla ni som ännu inte betalt er årsavgift på 800 kr

Gör det!
Sätt in avgiften på plusgiro nr 10 15 41-1.
Kommunanställdas fritidsförbund

Mjölby kommer som vanligt!
KAF Nytt har talat med Christer Ericson i Mjölby.
Man kommer med fullbokad buss till Gävle den 9
september för löparfesten vid Hemlingby. De ﬂesta
ställer upp i motionens tecken, alltid lika glada. Trevligt har man på dessa riksmästerskap i terränglöpning.
Gör som KoMpis i Mjölby. Samla ihop alla motionärer, hyr en buss och styr färden mot Gävle den 9
september.

Golf RM i Sigtuna
Det är ännu inte för sent att anmäla deltagare till
riksmästerskapen i Golf. Tävlingarna avgörs 11
och 12 augusti. Läs mer på www.rmgolf2005.se.
Information: Lars-Inge Hansson 0704-33 13 52 (arb)
eller 08 – 590 844 95 (bost)

Glöm inte att ansöka om utmärkelsen ”Årets fritidsförening 2005”
I vårt senaste utskick med tidningen KAF Nytt nr 1-05 följde ansökan till utmärkelsen ”Årets fritidsförening” med som bilaga. Låt den inte bli liggande
utan sätt er ned och fyll i den. Skicka den till Kommunanställdas Fritidsförbund,
Nyborgsvägen 7, I, 195 71 Rosersberg.
Kvartalsinformation
från KAF
En första ”Kvartalsinformation från KAF” var klar
och skickades till er i slutet av maj. Det var vad vi
hade hoppats. Men det
var svårare än vi trodde.
Orsak: E-postadresserna
till kontaktpersonerna var
undermåliga. I vissa fall
saknades den helt och
i andra fall var det fel
adress.
Ni måste omgående
meddela oss vem som
är er kontaktperson, dennes adress,telefon och
e-postadress!!!!.. Skicka
via e-post till kansliet på
karisma@kristianstad.se
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Ett stort tack till fritidsföreningen
Frisk i Sala och till Sala
Bowlinghall!
KAF Nytt riktar ett stort tack till fritidsföreningen Frisk i Sala och till Sala Bowlinghall, som
tillsammans på ett förtjänstfullt sätt arrangerade
årets mästerskap i bowling. Ett särskilt tack till
tävlingsledare Anders Stolt, som är särskilt glad
för att tävlingarna har fått så mycket beröm från
deltagarna.
Tävlingarna pågick under maj månad 2005.
160 anmälningar hade kommit in.
Samtliga resultat ﬁnns på bowlinghallens hemsida under rubriken ”Nyheter”.
www.salabowlinghall.se.
Se även resultatbörsen sidan 14.

GLÄDJANDE BESKED
I SISTA STUND!
Stig Lundberg från RMkommittén meddelar i
sista stund innan denna
tidning går i tryck att han
äntligen kan presentera
en arrangör för riksmästerskapen i skidor 2006.
Det är ännu en gång
skidlöparkommunen
Berg, som åtagit sig uppdraget. Senast det begav
sig var det rekordmånga
som ställde upp i Åsarna.
Tidpunkten är 24 – 25
mars 2006!
Sune Johansson lämnar
mer information på telefon 0687 – 161 00

KAF- Nytt

Marknadsgrupp utsedd
KAF har utsett en marknadsgrupp med uppgift att på olika sätt marknadsföra förbundet och dess
verksamhet. En viktig sak är att informera medlemsföreningarna. Gruppen ska bl.a. ansvara för
att kvartalsinformation lämnas fyra gånger per år via e-post. Starten var nu i maj, även om det var
svårt att få ut informationen p.g.a. saknade eller felaktiga adresser till kontaktpersonerna. Gruppen
skall också ”ragga” annonser till tidningen KAF-Nytt och söka samarbetspartners liknande den
som numera gäller med Vasaloppet. En annan uppgift för gruppen är att förbättra KAF:s hemsida.
Information/material till marknadsgruppen
Vi är mycket tacksamma för den information/material vi kan få från medlemsföreningarna, så att vi kan sprida
informationen vidare via exempelvis ”Kvartalsinformationen”.
Skicka material till lars.carlsson@kristianstad.se
Marknadsgruppens sammansättning är:
Lars Carlsson 044 - 13 56 13 ............................................................. lars.carlsson@kristianstad.se
Per-Anders Löthman 0470 - 414 76 ................................ per-anders.lotsman@kommun.vaxjo.se
Jenny Moberg 044 - 13 52 04 .......................................................... jenny.moberg@kristianstad.se
Brita Nilsson 044 - 13 51 52 ............................................................... brita.nilsson@kristianstad.se

Sprid inbjudan till
Årets konferens!

Fel segrare i herrarnas lagtävling i pimpelﬁske

Du som tar emot inbjudan till Årets Konferens,
sprid den till:
Kommunens fritidsförening
Personalchefen
Fritidschefen
Företagshälsovården
Kommunens friskvårdare

I senaste KAF-Nytt har fel segrare angivits i
herrarnas lagtävling vid Pimpel RM den 12
mars på Björkens is i Grangärde, Ludvika kommun. Rätt resultat skall vara:

Inbjudan med program ﬁnns också att hämta på
nätet. www.kaﬁnfo.nu.

Årets logotype
2005
2004 var det ”AXET”
från Vetlanda som tog
hem priset. Nu är det
dax att börja fundera
på om det inte är just
er förening som ska ta
hem priset för 2005.
Skicka in er förenings
logotyp till:
lars.carlsson@kristianstad.se

1.
2.
3.
4.

Ovanåker
Hällefors lag 1
Smedjebacken
Bollnäs

Årets Fritidsförening 2005
Ansökningarna till utmärkelsen ”Årets Fritidsförening 2005” börjar droppa in. Först på plats var BOKA PF från Botkyrka kommun. Därefter har Personalföreningen i Nyköpings kommun och
Personalföreningen KomAn från Varbergs kommun anmält sig.
DAKAPO från Växjö och VISAM från Gislaved har sänt in sina
verksamhetsberättelser. Vi väntar nu på att de också ska komma in
med sina ansökningar.
KAF-Nytt påminner er övriga medlemsföreningar att skicka in
era ansökningar. Adressen är: Kommunanställdas Fritidsförbund,
Nyborgsvägen 7, I, 195 71 Rosersberg.
Senast den 15 september 2005 vill vi ha era ansökningar!
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ResultatbörsenResultatbörsenResultatbörsen
Kommunala Riksmästerskapen i Bowling
Sala Bowlinghall 14-29 maj 2005
7 Berith Haas Visby .................................... 1343
Herrar klass I – 20 startande
8 Anna-Lena Eriksson Bollnäs .................... 1341
1 Robert Olofsson Umeå ............................. 1751
9 Britta Hjalmarsson Vindeln ...................... 1303
2 Magnus Lindkvist Ludvika ...................... 1623
10 Susanne Radgren Bollnäs ...................... 1291
3 Hans Andersson Frisk Sala ...................... 1610
4 Rolf Johansson Mjölby ............................ 1589
Damer klass II- 21 startande
5 Rickard Rasmussen Göteborg .................. 1588
1 Britt-Mari Olausson Borås ....................... 1306
6 Dennis Larsson Göteborg ........................ 1551
2 Barbro Dehlin Bollnäs ............................. 1217
7 Stefan Lindström Ludvika ....................... 1519
3 Anki Höglund Sigtuna ..............................1187
8 Rikard Stam Ludvika ............................... 1513
4 Seija Holappa Borlänge ............................1148
9 Kenny Bengtsson Sigtuna 1 ........................ 509
5 Sandra Sjögren Frisk Sala .........................1137
10 Ronny Stenvi Västerås 1 ........................... 494
6 Ing-Britt Runsten Gävle ........................... 1075
7 Lempie Wadelius Gävle ........................... 1060
Herrar klass II – 13 startande
8 Birgitta Sedvall Gävle .............................. 1022
1 Ulf Pehrson Göteborg .............................. 1528
9 Carina Svensson Sigtuna .......................... 1005
2 Bo Gustavsson Frisk Sala ........................ 1519
10 Kristina Larsson Kungsbacka .................. 934
3 Fredrik Hedlund Gävle ............................ 1492
4 Alf Johansson Göteborg ........................... 1455
Damer klass III – 4 startande
5 Karl-Erik Andersson Ludvika .................. 1367
1 Christina Nilsson Trollhättan ................... 1273
6 Jörgen Pellers Ludvika ............................. 1358
2 Maj-Britt Larsson Frisk Sala .....................1173
7 Sven-Arne Malmstedt Halmstad .............. 1338
3 Siv Jonsson Huddinge ...............................1172
8 Hans Wallén Västerås .............................. 1271
4 Agneta Pettersson Frisk Sala .................... 1056
9 Sture Svensson Skövde ............................ 1261
10 Dan Wiesner Trollhättan .........................1197
2-mannalag Herrar och Damer
– 41 startande lag
Herrar klass III – 34 startande
1 Tony Jakobsson Ludvika .......................... 1441
2 Calle Morgården Smedjebacken .............. 1416
3 Jan Johansson Skövde .............................. 1405
4 Kenneth Sjöström Gällivare ..................... 1362
5 Leif Vimonen Gällivare ........................... 1354
6 Hans Johansson Gällivare ........................ 1348
7 Robert Svensson Botklyrka ...................... 1341
8 Ronny Sjaunja Gällivare .......................... 1325
9 Claes Bolander Sigtuna ............................ 1319
10 Tommy Myrberg Frisk Sala ................... 1285
Herrar klass IV – 23 startande
1 Hans Gerlström Ludvika .......................... 1694
2 Leif Jansson Uppsala ............................... 1654
3 Bosse Pettersson Huddinge ...................... 1562
4 Jan-Erik Landh Eskilstuna ....................... 1522
5 Anders Stolt Frisk Sala ............................ 1508
6 Jan Forsgren Frisk Sala ............................ 1412
7 Kalle Jonsson Eskilstuna .......................... 1397
8 Lars-Olov Lindholm Nacka ..................... 1387
9 Stig Harju Västerås .................................. 1368
10 Bruno Berglund Ludvika ....................... 1361
Damer Klass I – 24 startande
1 Veronica Ohlsson Umeå ........................... 1520
2 Lena Nyman Söderhamn .......................... 1471
3 Lena Rasmusson Trollhättan .................... 1446
4 Ann-Helene Bengtsson Halmstad ............ 1408
5 Yvonne Gredeus Eskilstuna ..................... 1406
6 Margareta Gustavsson Eskilstuna ............ 1365
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1 Umeå C
Andersson, R Olofsson ............................... 3206
2 Ludvika, lag 1,
M Lindkvist, S Lindström ........................... 3142
3 Göteborg, lag 1,
D Larsson, R Rasmussen ............................ 3139
4 Frisk Sala, lag 1,
H Andersson, B Gustavsson ........................ 3129
5 Eskilstuna, lag 1,
O Skoglund, J-E Landh ............................... 2997
6 Göteborg, lag 2,
U Pehrson, A Johansson .............................. 2983
7 Ludvika, lag 2,
H Gerlström, L Brandt ................................ 2978
8 Frisk Sala, lag 2,
A Stolt, J Forsgren ...................................... 2920
9 Gävle
T Hansson, F Hedlund ................................ 2854
10 Sigtuna, lag 1,
K Bengtsson, C Bolander ............................ 2828
4-mannalag Herrar och Damer
– 16 startande lag
1 Göteborg
D Larsson, R Rasmussen,
U Pehrson, A Johansson .............................. 6122
2 Ludvika, lag 1,
H Gerlström, L Brandt,
M Lindkvist, S Lindström ........................... 6120
3 Västerås, lag 1
R Stenvi, T Svensson,
C Berglund, N Dahlberg ............................. 5669
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nResultatbörsenResultatbörsenResultatbörsen
4 Eskilstuna K
Jonsson, I Thelander,
O Skoglund, J-E Landh ............................... 5440
5 Ludvika, lag 2,
J Pellers, T Jakobsson,
K-E Andersson, B Berglund ....................... 5427
6 Visby
B Falk, S Hansson, B Haas, M Eklöf .......... 5424
7 Gällivare lag 1.
K Sjöström, H Johansson,
R Sjaunja, L Wimonen ................................ 5389
8 Halmstad
G Karlsson, S-A Malmstedt,
I Berggren, A-H Bengtsson ......................... 5358
9 Sigtuna
K Bengtsson, C Bolander,
L Bragsjö, B Palmgren ................................ 5275
10 Ludvika, lag 3.
M Aldén, B Järlestig, R Stam, E Kull ......... 5239
2-mannalag, Damlag
- 18 startande lag
1 Trollhättan C Nilsson, L Rasmusson ........ 2719

2 Eskilstuna, lag 1, Y Gredeus, B Karlsson 2679
3 Halmstad I Berggren, A-H Bengtsson ..... 2676
4 Bollnäs, lag 1, S Radgren, A-L Eriksson . 2632
5 Eskilstuna, lag 2,M Gustavsson, A Gefvert 2610
6 Visby B Haas, M Eklöf ............................ 2600
7 Frisk Sala, lag 1, E Haglund, B Sörman .. 2404
8 Gävle, lag 1, O Östling, A-K Karlsson .... 2385
9 Bollnäs, lag 2,
A-G Roos-Strid, I-L Alfredsson .................. 2286
10 Frisk Sala A Pettersson, M-B Larsson ... 2229
4-mannalag, Damlag
1 Eskilstuna Y Gredeus, B Karlsson,
M Gustavsson A Gefvert ............................. 4989
2 Bollnäs. Lag 1, S Radgren, A-L Eriksson,
A-G Roos-Strid, I-L Alfredsson .................. 4918
3 Frisk Sala E Haglund, B Sörman,
A Pettersson, M-B Larsson ......................... 4633
4 Bollnäs, lag 2, B Eriksson, L Jansson,
B Dahlin, M Wiger ...................................... 4415
5 Gävle B Sedvall, B Holmberg,
I-B Runsten, L Wadelius ............................. 4246

ANNONS
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