
Förbunds Nytt
Medlemsinformation från KommunAnställdas FritidsförbundNr 1   2003

SKTF:s hederpris 4

SSIF/KAF-spelen 18
RM i skidor 10



Förbunds Nytt nr 1 2003

2

Förbunds Nytt
nr 1

mars 2003

Redaktör och ansvarig 
utgivare:

Olle Wegner
Norrtorpsvägen 15 B
195 71 Rosersberg

tel & fax 08-590 358 07
olle.wegner@minpost.nu

Layout: 
Lars Carlsson Kristianstad
lars.carlsson@kristianstad.se

KAF´s kansli:
Västra Boulevarden 13

291 80 Kristianstad
tel 044 - 13 51 52
fax 044 - 12 84 49 

www.kafi nfo.nu

Plan för RM - tävlingar 2003 ---------------------- 3 
SKTF:s hederspris----------------------------------- 4
Nyköpings kommun - en mönsterarbetsplats.  5
Nyköpings kommuns personalförening ------6-7
Smått & Gott ------------------------------------------ 8
Pressgrannar. Se Sundbyberg, Bowling. ------ 9
RM i skidor ---------------------------------------10-11
En liten programförklaring ------------------------ 11
Nya styrelsemedlemmar --------------------------12
SISU - Idrottsutbildarna ---------------------------13
Resultatbörsen --------------------------------- 14-16
RM i pimpelfi ske ------------------------------------17
SSIF/KAF spelen -----------------------------------18
Välkommen till Årets Konfernes-----------------19

inne hållinne håll

! Verksamhetsberättelse !
Vi vill påminna om att det är tid att sända in 
verksamhetsberättelsen för år 2002 till Kom-

 mun an ställ das Fritidsförbund.
När vi har fått in Er verksamhetsberättelse är 

Ni automatiskt med i uttagningen av 
”Årets Fritidsförening” år 2003.

”Årets Fri tid
s för en ing”

Kommunanställdas Fritidsförbund
Olle Wegner
Norrtorpsvägen 15 B
195 71 Rosersberg

Porto

Nyköpings kommun - 
en mönsterarbetsplats. sidan 5

RM i Pimpelfi ske. 
Det gick åt Hälsningland igen. sidan 17

Årets konferens i Växjö. sidan 19

Foto: Olle Wegner
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KAF´s RM-kommitté efterlyser arrangörer för de ”traditionella” mästerskapen år 2004. 
Vi tar också emot förslag på nya tävlingsgrenar/former.
Sanktionerade mästerskap 2004 är: Skidor i Söderhamn

Vilka kommuner vill arrangera RM-tävlingar 2004 i Badminton – Boule – Bowling – 
Pimpelfi ske – Bridge – Orientering – Golf – Terränglöpning?
Andra eventuella grenar?
RM-kommitténs ledamöter lämnar ytterligare upplysningar:
Ingvar Lövkvist 044 – 13 51 76
Stig Lundberg 08 – 766 56 29
Inger Holm  0500 – 49 80 51
Christer Eriksson 0142 – 850 08

RM - arrangörer
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1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr
1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr
1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr
1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr
1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr

plan för RM-tävlingar 2003
     

Skidor Härjedalen (Sveg) 14-15/2 Ann Kristin Olofsson 0680 – 161 07 arb.
        0680 – 106 34 bost.

Pimpelfi ske Bollnäs 8/3 Leif Hagström 0278/17640 bost
        

Bowling Sundbyberg 10 – 25/5 Sundbybergs Bowlinghall
       Vissa dgr  Vissa dgr  Vissa dgr enl. inbjudan 08 – 29 13 50
      
SIF/KAF-spelen Uppsala 13 – 14/6 Peter Sahlstedt 018 – 611 26 62 arb.
Badminton, Bordtennis, Fotboll, Tennis, Volleyboll o Boule 0703-96 52 62 mobil

Golf Eskilstuna 4-5/9 Rolf Carlsson 016 – 10 24 83 arb.

TerränglöpningTerränglöpning MjölbyMjölby 12-13/912-13/9 Göran SchützGöran Schütz 0142 – 851 58 arb.0142 – 851 58 arb.  
        0142 – 851 65 fax

Bridge  Arrangör saknas

OrienteringOrientering LudvikaLudvika  Bror WallinBror Wallin 0240 – 862 14 arb.0240 – 862 14 arb.
  070- 554 11 63 mobil

Skidor Härjedalen (Sveg) 14-15/2 Ann Kristin Olofsson 0680 – 161 07 arb.Skidor Härjedalen (Sveg) 14-15/2 Ann Kristin Olofsson 0680 – 161 07 arb.

Pimpelfi ske Bollnäs 8/3 Leif Hagström 0278/17640 bostPimpelfi ske Bollnäs 8/3 Leif Hagström 0278/17640 bost

Gällivare1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 krGällivare1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 krvar första kommun att skänka 1 000 kr till KAF:s fortlevnad.1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 krvar första kommun att skänka 1 000 kr till KAF:s fortlevnad.1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 krNu har de fått sällskap av ytterligare tolv nämligen:1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 krNu har de fått sällskap av ytterligare tolv nämligen:1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr
Kristianstad, Orsa, Vansbro, Mjölby, Falkenberg, Härjedalen, Nacka, 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 krKristianstad, Orsa, Vansbro, Mjölby, Falkenberg, Härjedalen, Nacka, 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 krStrömsund, Linköping, Tyresö, Mora och Vetlanda.1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 krStrömsund, Linköping, Tyresö, Mora och Vetlanda.1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr

1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 krKAF1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr riktar 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 krett stort tack1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr till samtliga, som antagit Mjölby kommuns utmaning, att skänka 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 krett stort tack1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr till samtliga, som antagit Mjölby kommuns utmaning, att skänka 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 krett stort tack1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr
1 000 kr till Kommunanställdas Fritidsförbund.

Gren                    Arrangör            Datum        Upplysningar           Telefon
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Text: Olle Wegner

Ingen mindre än Inger Efraims-
son, SKTF: s ordförande, skulle 

komma för att dela ut SKTF: s he-
derspris i tävlingen Årets fritidsför-
ening 2002. Den högtidliga stun-
den skulle förgyllas ytterligare av 
Göran Forssberg, kommunalrådet i 
Nyköping, av Margareta Berglund, 
personalchef på SKTF i Stockholm 
tillika ordförande i juryn för täv-
lingen och av Lars-Olof Lindholm, 
KAF: s ordförande.

Värdig inramning

Väl på plats poängterade Inger 
Efraimsson allra först i sitt gra-
tulationstal, att en mer värdig 
inramning för överlämnandet av 
hedersbeviset var svår att finna. 
Rådhussalen är kantad av kunga-
porträtt från äldre tid och inredd 
med möbler från 1700-talet. Den 
är  också förknippad med skarp ku-
riosa. I en av väggarna fi nns nämli-
gen kulhål kvar. Dock inte från det 
bekanta gästabudet utan från en 
rättegång, då en tilltalad drog fram 
en pistol och avlossade några skott 
mot domaren. Dessbättre hamnade 
kulorna i väggen.

Värdiga pristagare

Det är viktigt, ansåg Inger Efraims-
son, att vi har personalföreningar 
som kan visa upp goda resultat 
av sin verksamhet. Det är också 
viktigt att dessa blir uppmärksam-
made och får möjlighet att attra-
hera andra personalföreningar att 
följa i dess forspår. Hon betonade 
också vikten av friskvård och ak-
tiviteter för kommunens anställda. 
Det bidrar till att skapa attraktiva 
arbetsplatser. Ett måste med tanke 
på kommande rekryteringsbehov.

Nyköpings kommuns perso-
nalförening var, ansåg hon vidare, 
en mycket värdig pristagare till 
SKTF: s hederspris för år 2002. 
Föreningen lever verkligen upp 
till temat ”Mångfald – en möjlig-
het för alla”.

Fantastisk utveckling

I sitt tack för priset berättade en 
glad ordförande för personalfören-
ingen, Eric Lindström, att han varit 
med i många år från den så kallade 
”korptiden”. De senaste åren var 
för honom de allra roligaste med 
den fantastiska utveckling som för-
eningen genomgått. Han tackade 

sina medarbetare i styrelsen för 
deras förmåga och vilja att erbjuda 
alla anställda bra fritidsaktiviteter. 
Tacksam och glad var han samti-
digt för det stöd, som föreningen 
får från Nyköpings kommun. 

Kommunalrådet Göran Forss-
berg passade på att gratulera 
personalföreningen för den fina 
utmärkelsen. Han kunde intyga 
vikten och betydelsen för alla an-
ställda av den verksamhet som per-
sonalföreningen står för. På stående 
fot lovade han en höjning av kom-
munens anslag till föreningen från 
25 kr/anställd till 30 kr/anställd och 
år. Ett besked som väckte många 
glada miner.

KAF gratulerar

Bland gratulanterna fanns självklart 
också Kommunanställdas Fritids-
förbund, som redan i samband med 
Årets konferens 2002 i Vänersborg 
fi ck framföra sina lyckönskningar 
till personalföreningen i den sörm-
ländska residensstaden. 

  

delade ut SKTF:s
hederspris

Fredagen den 31 januari 2003 var en kall, 
men härligt solig dag.                                  

I det vackra Nyköpings Rådhus samlades på 
förmiddagen ett antal förväntansfulla

styrelsemedlemmar i Nyköpings kommuns 
personalförening.

IngerInger
Efraimsson

Pristagare och gratulanter vid 
utdelningen av SKTF:s hederspris 
2003-01-31.

Från vänster: Kjell Wickström och 
Lena Josefsson, personalföreningen. 
Kommunalrådet Göran Forssberg, 
Marie Hellström, Kärstin Andersson, 
Lars-Göran Bergman, Eric Lind-
ström och Åke Jonsson personalför-
ening. Inger Efraimson ordf. i SKTF , 
Lars-Olof Lindholm, KAF, personal-
chef Margareta Berglund SKTF och 
Barbro Halldin, SKTF Nyköping.
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Kan verkligen arbetsgivare och 
fack arbeta tillsammans för 

att ta fram en modell för att bli en 
mönsterarbetsgivare?  

Mycket ställdes på huvudet när 
Nyköpings kommun och dess kom-
munalråd Göran Forssberg antog 
förbundsordföranden Ylva Thörns 
utmaning på Kommunals kongress 
hösten 2001. Ylvas fråga var:
-  Vad hindrar att arbetsplatser 
under kommunalt huvudmanna-
skap utvecklas till mönsterarbets-
platser? 
Och hennes svar:
-  Egentligen ingenting. Låt oss 
därför tillsammans göra något åt 
problemet!
Göran Forssberg antog som sagt 
utmaningen. Efter samråd un-
der hösten 2001 där också Inger 
Efraimsson, SKTF: s ordförande, 
deltog, tillkännagav de tre en 
gemensam avsiktsförklaring i 
december samma år. Genom 
ett unikt samarbete avsåg de 
att göra Nyköpings kommun 
till en ”mönsterarbetsgivare”.

Oron för tilltagande ohälsa 
Oron för den tilltagande ohälsan 
som leder till utbrändhet och 
många långtidssjukskrivna är den 
bakgrund som samtliga tre parter 
hade gemensamt. Man såg också 
framför sig det gigantiska rekry-
teringsbehov som den kommunala 
sektorn står inför de närmaste åren. 
Det är ett vansinnigt slöseri med 
samhällsresurser och ett svek mot 
medborgarna att inte göra något åt 
detsamma.
- Vi måste skapa attraktiva ar-

betsplatser som främjar hälsa 
och produktion. Det är inte dyrare 
med goda arbetsplatser än med 
dåliga … tvärt om, säger Göran 
Forssberg.
- Vi måste som arbetsgivare 
kunna erbjuda en struktur inom 
ramen för ett kommunalt huvud-
mannaskap som leder till ökad 
frihet och förmåga att ta ansvar. 
Medborgarna vill ha kvalité och 
medarbetarna vill ha förutsätt-
ningar att kunna leverera det.

Nyköpingsmodellen
Grundtanken hos uppdragsgivarna 
har varit att utveckla en modell –
Nyköpingsmodellen med pedago-
gik och metoder för arbetsplats- 
och verksamhetsutveckling. Mo-
dellen skall sedan implementeras 
och successivt föras vidare, dels 
till arbetsplatser i kommunen och 
dels till andra kommuner.
Modellen bygger på ett antal 
grundförutsättningar nämligen
•  att medarbetare på samtliga 
organisationsnivåer bidrar med 
erfarenhet och idéer
•  att utvecklingsarbetet bedrivs 
med hjälp av kommunens egna 
resurser
•  att kommunens chefer får en tyd-
ligare roll som utvecklare genom 
att ett nytt ledarskap introduceras
•  att till stöd för ledningsarbetet 
kommer ett system för utvecklings-
samtal, måldialoger/uppföljning 
och utveckling att utvecklas och 
införas
Fem tydliga förbättringsområden
Projektledningen anser i dag (fe-
bruari 2003) att förutsättningen för 

att projektet skall lyckas är mycket 
goda. Chefer och medarbetare har i 
förarbetet pekat ut fem tydliga för-
bättringsområden, som man måste 
arbeta med. Dessa är:
•  Hållbar hälsa – aktiv friskvård 
med många långtidsfriska
•  Systemförståelse – politiker och 
tjänstemän – ambitioner, mål och 
verklighet
•  Medarbetarskap i utveckling – 
i yrket, socialt och personligt
•  Chefsstöd och ledarutveckling 
– det förutsättningsskapande le-
darskapet som varken övertar eller 
överger
•  Vardagens förbättringar och lä-
rande – systematisk verksamhets- 
och arbetsmiljöutveckling
Viktiga grundkomponenter
I en mönsterarbetsplats skall det 
råda balans mellan olika intressen-
ters förväntningar och krav. Nykö-
pingsmodellen innebär att varje 
arbetslag bedömer och utvecklar 
sin arbetsplats till en mönsterar-
betsplats utifrån tre perspektiv, 
nämligen kraven som kommer:
• inifrån = krav från den enskilda 
medarbetaren själv tillsammans 
med krav som uppstår i gruppen
• utifrån = krav från brukare, an-
höriga och allmänhet 
• ovanifrån = krav från huvud-
mannen kommunen.
Nyköpingsmodellen kommer att 
bestå av fem viktiga grundkompo-
nenter nämligen:
1. Systematiskt friskvårdsarbete för 
hållbar hälsa
2. Instrument för att mäta och vär-
dera arbetsplatsens kvalité
3. Pedagogisk utvecklingsprocess 
som genom arbetsgruppens arbete 
utmynnar i personliga utvecklings-
mål för varje medarbetare
4. Ledarstöd/system för ut-
vecklingssamtal, måldialoger/
uppföljning och utvärdering
5. Metod för systematisk arbets-
miljö- och verksamhetsutveck-
ling.

NYKÖPINGS KOMMUN – 
en mönsterarbetsgivare.

Forts sid 7
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Text: Olle Wegner

Den 31 augusti 2002 fi rade 
Nyköpings kommuns per-
sonalförening sitt 10-års-

jubileum med familjedag och jubi-
leumsfest på Nyköpingshus. Den 
24 oktober samma år meddelades, 
i samband med Årets konferens i 
Vänersborg, att föreningen tillde-
lats SKTF: s hederspris i tävlingen 
”Årets fritidsförening 2002”.  Det 
var med andra ord dubbelt upp 
för Nyköpings kommunanställda 
detta år.

Föreningen äldre än så.

I realiteten fanns det även före 
1992 en personalförening i Ny-
köpings kommun. Den var, som i 
så många andra kommuner i vårt 
land, en korp- och idrottsförening 
med säte inom de tekniska förvalt-
ningarna. Ordförande, då liksom 
nu, är Eric Lindström. Han har 
tillsammans med många andra 
varit med och drivit fram föränd-
ringen från en typisk korpklubb till 
en heltäckande fritidsförening. En 
annan mycket aktiv person i denna 
process är Lars-Göran Bergman. I 
egenskap av kommunens informa-
tionschef och föreningens sekrete-
rare har han kunnat vara ”spindeln 
i nätet” för denna utveckling.

Kulturaktiviteter

Personalföreningen satsade till en 
början mycket på kulturaktiviteter 
av olika slag, exempelvis teater 
och konst, men också resor till 
idrottsevenemang och konserter. 
Verksamheten utvecklades till att 
inehålla även styrketräning, taichi, 
qi-gong och gympa. Det ordnades 
vandringar på Sörmlandsleden, 
cykelutfl ykter, bussar till Vår-Ru-

set och Tjejmilen. Vidare gjordes 
också kulturresor till Mariefred och 
Gripsholm. Andra exempel på akti-
viteter var kommungolf, stavgång 
och forspaddling. Personalfören-
ingen ordnade även biljetter till 
nöjesevenemang i hemkommunen, 
klubbturnering på Nyköpingshus 
slottsvallar med uppmaningen: 
”Medtag picnic- korg!” Sist men 
inte minst, en skidresa till Vem-
dalen!

FysiKom

Under verksamhetsåret 2001 
– 2002 tog föreningen ytterligare 
ett steg i sin utveckling. Då tillkom 
friskvårdssektionen ”FysiKom”. 
En friskvårdssamordnare anställ-
des och 114 friskvårdsinspiratörer 
utbildades för att arbeta med frisk-
vård ute på fältet. Denna satsning 
har följts upp genom att Nyköpings 
kommun inrättat tre nya tjänster för 
förebyggande friskvård.

Information

Alla som arbetar inom en fritids-
förening vet hur betydelsefullt 
det är att informera. Personalför-
eningen i Nyköping annonserar 
sin verksamhet via 160 kon-
taktpersoner. Informationsmate-

rialet är kommunens personal-
tidning, affischer och intranätet 
”Kanal N.”. 

Samverkan med 
Oxelösund

Sedan något år samverkar per-
sonalföreningen med kollegorna 
i Oxelösund bland annat genom 
att  ha gemensamma planerings-
träffar.

Skidresa med våffl or och 
E-type.

Nyköpings kommuns personal-
förening vilar inte på sina lagrar. 
Med föreningens godkännande kan 
Förbunds Nytt separat presentera 
dess målsättning, verksamhetsidé 
och verksamhetsplan för år 2003. 
Årets skidresa är redan avverkad. 
Den blev en succé med våffl or och 
E-type i Härliga Härjedalen, Vem-
dalen närmare bestämt. Drygt 140 
kommunanställda följde med.

 Nyköpings kommuns 
personalförening.

Vill ni veta med om personalfören-
ingen i Nyköping så är ni välkomna 
att kontakta Lars-Göran Bergman 
tfn 0155 – 24 80 02 eller e-post:
larsgoran.bergman@nykoping.se.

Text: Olle Wegner

Nyköpings kommunsNyköpings kommunsNyköpings kommuns
personalföreningpersonalförening

Ordföranden i Nyköpings personalförening Eric Ljud-
ström och SKTF:s ordf. Inger Erfaimsson
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Text: Olle Wegner

Mål:

Personalföreningen i Nyköpings 
kommun verkar för en mångfald 
av fritidsaktiviteter, som ger en 
ökad gemenskap och delaktighet 
och som gör det mer attraktivt att 
vara anställd i Nyköpings kom-
mun. Alla anställda är medlemmar 
i Personalföreningen.

Verksamhetsidé:

Att verka för gemensamma och 
efterfrågade fritidsaktiviteter.

Att ta tillvara medlemmarnas 
idéer och önskemål och uppmuntra 
fl er att engagera sig i verksamhe-
ten, och på så sätt få en ökad del-
aktighet i föreningens aktiviteter.

Verksamhetsplan 2003:

Resor 
Teater, Kultur, Sport m.m.
Skidresor
Utställningar/mässor/marknader

Friskvård
Motionsverksamhet, styrketrä-
ning, pröva på.
Erbjuda rabatterade bad
Vandringar: Sörmlandsleden, 
Stadsvandringar, stavgång m.m.
Långfärdsskridskor, cykelturer o 
dyl.
Golfsektion, basket, innebandy
Hälsoaktiviteter
Verka för kommunmästerskap i 
olika grenar.

Föredrag/Studiecirklar
Studiecirklar/föredrag i samarbete 
med studieförbunden.
Programkvällar, studiebesök o 
dyl.

Medlemsförmåner
Rabatterbjudanden på varor, 
tjänster, resor m.m.

Kultur/nöjen
Teater i Nyk
Deltagande i lokala arrangemang.

Personalsammankomster
Verka för trivselträffar/
personalsammankomster – t ex 
kubb, brännboll.

Familjeaktiviteter
Utfl ykter och arrangemang så som 
dagsturer, resor till djurparker, 
Cosmonova i Stockholm o dyl.

Aktiviteter för att främja del-
aktighet
Årlig planeringsdag
Affi scher till kontaktpersoner
Medlemsinformation
Medlemsenkäter
Muntlig info på arbetsplatsträffar, 
chefsträffar, KS-sammanträden 
m.m.
Info via hemsida/Kanal N – för-
slagslåda
Anslagstavla i Stadshuset

Systematiskt friskvårds-
arbete

Varför finns det intresse hos oss 
inom KAF att presentera ”Nykö-
pingsmodellen” i Förbunds Nytt? 
Ett viktigt skäl är att man priorite-
rar friskvårdsarbetet, ett annat var-
för kommunens personalförening 
har en viktig del i detta arbete. 
Nyköpings kommuns friskvårds-
satsning innebar en ny organisa-
tion med friskvårdskonsulent och 
ett nätverk av hälsofrämjare. Den 
består av följande delar:
•  En förenklad modell av Karolin-
ska Institutets hälsoenkät 1)

• Personligt hälsosamtal med 
tester
•  Individuella hälsoprofi ler, mål 
och åtgärder 
•  Stöttning genom “inspiratörer” 
på varje arbetsplats
•  Öppnande av ett kommunalt 
friskvårdscenter för utbildning, 
viktminskningsgrupper, rökav-
vänjning, ryggympa m.m.
Var kommer då personalföreningen 
med dess stora och omfattande 
verksamhet in i bilden? För att 
få svar på den frågan rekommen-
dera vi en läsning av artikeln om 
”Personalföreningen Nyköpings 
kommun”.

Var kommer facket in?

Projektet drivs i nära samarbete 
mellan Nyköpings kommun och 
lokala fackliga företrädare. Ett 
tillfälligt eget kontor har inrättats 
med namnet ”Mönsterarbetsplats”. 
Barbro Halldin och Veronika Palm-
blad är knutna till projektet och 
lämnar gärna mer information på 
tfn 0155  - 24 88 36. E-postadress: 
monsterarbetsplats@nykoping.se.
Från centralt fackligt håll är Kom-
munals tidigare förhandlingschef, 
Jan Sjölin, och dito Jarl Karlsson 
från SKTF knutna till Nyköpings-
modellen för samordning mellan 
projektet och respektive organi-
sation. 1) Avser Karolinska Institutets 
projekt “Hållbar hälsa i Kommuner och 
Landsting”

Personalföreningen i 
Nyköpings kommun

Forts fr sid 5
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småt t  & gott
FRÅN VÅRA MEDLEMSFÖRENINGAR

”Smått och gott från våra medlemsföreningar” ger kortfattad aktuell information. Vi hoppas denna 
rubrik skall locka många att ge sitt bidrag, 

som ni kan sända via e-post: olle.wegner@minpost.nu

KOM LOSS i Vännäs har hört av sig. För-
eningen undrade om man kunde få fl er ex-

emplar av tidningen Förbunds Nytt. Eftersom 
tidningskostnaden är hög, så går inte det med 
nuvarande budget. Kanske man kan tänka sig 
en liten prenumerationsavgift för begärda över-
exemplar?  Vad säger ni? Hör av er med syn-
punkter till olle.wegner@minpost.nu. Eller gör 
ett inlägg på vår hemsida. www.kafi nfo.nu

KAF-rörelsen leverKAF-rörelsen leverK , nätverk bildas. 
Om detta rapporterade Förbunds Nytt 

i förra numret av tidningen. Nu är nya på 
gång. Vara kommuns fritidsförening pla-
nerar tillsammans med Skövde kommuns 
fritidsförening att bilda ett nätverk. Till 
detta närverk hoppas man också kunna 
locka Lidköpings kommunala fritidsklubb. 
En Skaraborgs trio med andra ord. Informa-
tion: eva-lotta.swantesson@vara.se

Regionträff för kommunala fritidsför-
eningar i Södermanlands och Väst-

manslands län.  
Planer fi nns från KAF: s sida att följa upp 
förra årets lyckade regionträff för Dalarnas 
och Gävleborgs län med en liknande för de 
kommunala fritidsföreningarna i Söderman-
lands och Västmanlands län någon gång 
under hösten 2003. Kom med förslag på 
tidpunkt och program! Plats: Eskilstuna. In-
formation: Olle Wegner tfn 08 – 590 358 07 
eller via e-post: olle.wegner@minpost.nu

PULSEN i Sandviken meddelar att det 
blir, som bestämt var, en ny regionträff

för alla kommunala fritidsföreningar i Dalarnas 
och Gävleborgs län. Datum är torsdagen den 
8 maj 2003. Mötesplats blir välkända Högbo 
Bruk i Sandviken. Så anteckna nu detta datum 
alla ni från Dalarna, Gästrikland och Hälsing-
land. Kallelse kommer, om den inte redan nått 
er. Information genom PULSENs ordförande 
Ove Svahn, tfn 026 – 21 50 70  eller e-post 
sonja.carlborg@sandviken.se
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Södermanlands Nyheter hade den fjärde fe-
bruari en artikel om Prisad personalförening. 
Lina Nydahl skrev att – I Nyköpings kommun 
satsar man på friskvård. En uppskattad satsning 
som nu lett till att personalföreningen i Nyköpings 
kommun, får ta emot ett hederspris av Svenska 
KommunalTjänstemannaFörbundet (SKTF) på 
5 000 kronor. I fredags hölls en festlig ceremoni 
i Rådhuset i Nyköping. SKTF:s ordförande Inger 
Efraimsson var, tillsammans med kommunalrådet 
Göran Forssberg, på plats för att dela ut priset till 
personalföreningens styrelse. …
Den 8 februari hade Lina Nydahl ännu en artikel 
inne i Södermanlands Nyheter. Den här gången 
är rubriken Skidresa med våffl or och E-type och 
handlade om när 140 kommunanställda i Nyköping 
gav sig iväg på skidresa till Vemdalen. 

Pressgrannar
På många håll skrivs det om våra 
fritidsföreningar runt om i landet 
och en och annan spalt om våra 
riksmästerskap. 
Några urklipp har fl utit in sedan sist.

Här är några axplock:

För att plagiera Olrog, 
vill vi på Förbunds Nytt utbristavill vi på Förbunds Nytt utbristavill vi på Förbunds Nytt utbrista

Se Sundbyberg och slå en nia.
Möt våren i bowlinghallen!

Det är nämligen så, som ni alla vet, att årets 
riksmästerskap i bowling avgörs i den sköna maj på 
Sundbybergs Bowlinghall.

Förbunds Nytt har varit i kontakt med hallens fö-
reståndare, Per Kanold, som hälsar alla kommunala 
bowlare välkomna till Sundbyberg, någon av de tre 
veckosluten i maj. 

Hallen ligger mitt i Sundbybergs Centrum i föror-
ten, som är en riktig stad. Adressen är Stationsgatan 
1- 5. Den byggdes 1963 och har moderniserats och 

byggts om. I fjol fick man ytterligare fyra och har 
nu tolv banor. Hallen är Stockholmstraktens moder-
naste.

Fyra bowlingklubbar har Sundbybergshallen som 
sin hemmaarena. Den största av dem är gamla äro-
fyllda Sundbybergs IK och dess bowlingsektion med 
många elitspelare. Mest känd av dem alla är Anders 
Öhman. Men klubben innehåller också flera andra 
av landets främsta spelare och dessutom en nordisk 
juniormästare. 

Sundbyberg ligger, som alla vet, strax nordväst 
om Stockholm med utmärkta förbindelser i form av 
tunnelbana och pendeltåg från Kungliga huvudstaden. 
Hållplatsen heter Sundbyberg C.

Mer information går att få per tfn 08- 29 13 50 eller 
på hemsidan www.sbgbowling.se.
Se även annons.

Välkomna att anmäla er till årets 
Bowling RM!

Se Sundbyberg!

SKTF-tidning hade i sitt tredje nummer i år en ar-
tikel om Prisad personalförening i Nyköping. tikel om Prisad personalförening i Nyköping. tikel om Mår-
ten Kierkegaard skrev bland annat – Personalfören-
ingen i Nyköpings kommun får SKTFs Hederspris 
för sin breda friskvårdsverksamhet. Ungefär 2 000 
av de anställda deltar i föreningens aktiviteter.

Den 17 februari har Östersunds Posten en artikel 
inne med rubriken Riksmästerskap samlade kom-
munanställda. Det var Stefan Persson som bland 
annat anförde att Kommunanställda från hela lan-
det samlades i helgen på skidstadion i Sveg för att 
genomföra sina Riksmästerskap i längdskidåkning. 
Artikeln innehöll också en färgbild på Sandvikens 
Johan Rune, som gjorde en mycket stark sista 
sträcka och förde sitt lag till guld i herrklassen.

Länstidningen i Östersund hade en liten artikel 
den 18 februari om Två segrar till länet. Dessutom 
en bild på Anna Engman som vann ett av mäster-
skapen till sitt Härjedalen. Tyvärr, var det få jämtar 
(1 st) som ställde upp i tävlingen.
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Malung bästa kommun i 
Sveg

Tävlingarna kunde genomföras un-
der utmärkta snö- och temperatur-
förhållanden. Banorna var välpre-
parerade och lagom krävande. En 
utförsbacke vållade en del besvär 
för några deltagare.

Mästerskapen i Sveg hade 
samlat cirka 80 åkare från 20 kom-
muner. Antalet startande var alltså 
inget rekord. Kanske något av en 
besvikelse. Vi noterar att endast 
en (1) åkare från grannlandskapen 
Jämtland respektive Medelpad del-
tog i  årets RM. Inga deltagare från 
Umeå var med på startlistorna. Vi 
noterar vidare att inga åkare från 
orter norr om Sollefteå var anmäl-
da. Hur är det med informationen 
inom kommunerna??

RM i Skidor
Årets RM-tävlingar på skidor arrangera-
des den 14-15 februari på en magnifi k 
skidstadion i Sveg.

Guldmedaljörer: Fr v. Eva Widelund 
Hudiksvall D 55 och Elisabeth Jansson 
Malung D 50

Vetranmästare Jan Erik Sricsson Ström-
sund och Ingegärd Björk som vann klas-
sen D 60.

Snabbast i klassen H 55 Hans Jansson 
Nordanstig t.v. och t.h. Mats Larsson Ma-
lung-mästare i Klassen H 45

Framgångar för Malung

Utöver två klassvinster genom 
Mats Larsson och Elisabeth Jans-
son samlades också Malungsåkar-
na tillräckligt många poäng för en 
inteckning i Kommunförbundets 

magnifi ka vandringspris. Malung 
samlade 105 poäng. Mora på andra 
plats hade 92  poäng. Trea Sollefteå 
med 85 och på fjärde Sandviken 
med 62 poäng.

När man studerar resultatlis-
torna fi nner man att klassvinnarna 
(12) är fördelade på 11 kommu-
ner.

Stafettraffel

Stafetterna bjöd på spännande 
uppgörelser. I klassen H21 var frå-
gan Sandviken eller Ludvika? Efter 
en suverän forcering av Ludvikas 
Benny Morén på andra sträckan 
kunde Dalalaget växla närmare 
2 min före Sandviken. Trots för-
språnget kunde inte gamle stor-
rännaren Nils Gryth bibehålla led-
ningen fram till målskynket. Johan 
Rune, Sandvikens slutman, gjorde 

Leif Markfjärd Avesta, vinnare i H 40 och 
Anna Engman Härjedalen, snabbast i klas-
sen D 21

Text:  Stig Lundberg

en strålande uppåkning, passerade 
Nils Gryth strax före upploppet och 
gav Sandviken en segermarginal på 
endast 9 sekunder.
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Ansvariga för RM-et i Sveg: Tävlingsledare Svante 
Åberg, frankeras t.v. av Barbro Långström och  t.h. 
av Ann-Kristin Olofsson.

För värdskapet på kamratmiddagen svarade 
Kommunledningen genom Gunilla Hedin 1:
e vice ordf. i Kommunstyrelsen och Klas Hall-
man, 2:e vice ordf. i KS.

I mixedklassen blev det också en 
dramatisk utveckling i striden om 
guldmedaljerna. Efter två sträckor 
växlade Sollefteå först, men en-
dast 10 sekunder före Härjedalen. 
Anna Engman som svarade för 
slutsträckan i Härjedalslaget hade 
en bitter fi ght med Olavi Nieminen, 
Sollefteå. Trots att Anna hade bästa 
tiden på slutsträckan kunde Sollef-
teå hålla undan.  Marginalen i mål 
var endast 5 sekunder.

Ett stort tack

För Fritidsföreningen Kommun-
Akuten i Sveg lyfter vi på topp-
luvorna och tackar för utomor-
dentligt fint genomförda RM-ar-
rangemang. Ett särskilt tack till 
ledartrion Svante Åberg,

Ann-Kristin Olofsson och Barbro 
Långström. Vi uppskattade också 
kommunledningens engagerade 
medverkan vid kamratmiddagen 
genom Gunilla Hedin, 1:e v ordfö-
rande i KS och Klas Hallman, 2:e 
v ordförande i KS. Vid den trevliga 
kamratmåltiden fi ck Nisse Boman 
från Söderhamn tillfälle att hälsa 
välkommen till RM på skidor i 
Söderhamn den 13-14 februari 
2004.

KAF:s representant vid täv-
lingarna tackade arrangörerna och 
överlämnade förbundets standar.

KAF vill genom Förbunds 
Nytt ge tips och förslag, som un-
derlättar arbetet ute hos er i våra 
medlemsföreningar. Därför har 
vi alltid artiklar om hur några av 
er arbetar och vilken verksamhet 
ni bedriver. Den här gången om 
Nyköpings kommuns Personal-
föreningen, som tilldelades SKTF:
s hederspris i tävlingen årets fri-
tidsförening 2002. Dessutom är vi 
glada att i detta nummer få presen-
tera vad SISU Idrottsutbildarna kan 
erbjuda oss. Vi vill också ösa 
ut information från våra riks-
mästerskap. Appropå RM så 
önskar vi att ni arrangörer 
hör av er med annonser, 
texter och bilder! 

KAF:s styrelse hade för-
sta veckoslutet i februari sina 
planeringsdagar för i år. Vi tog 
då fasta på den kritik och de idéer 

En liten programförklaring!
vi fått från er medlemsföreningar. 
Vi skall bli duktigare med att sköta 
vår hemsida och det är på gång. 
Våra resurser är dock små, så ni 
får ha överseende, om det inte all-
tid fungerar. Men hemsidan är som 
sagt på gång och vi har heligt lovat 
att vara mer på alerten till alla er 
som hör av sig på ”KAF Forum”. 

Slutligen vill vi tillsammans 
med er göra ett bättre medlemsre-

gister! Därför medföljer tidningen 
en enkät, som ni måste fylla i och 
sända tillbaka till oss. Registret är 
inte bara till för oss på kansliet 
utan lika mycket till för er. Många 
har hört av sig för att få uppgifter 
om var man kan söka medarbetare 
i grannkommunen fritidsförning o 
s v. Sänd enkäten till Kommunan-
ställdas Fritidsförbund, V. Boule-
varden 13, 291 80 Kristianstad. Det 
går också bra att hämta blanketten 
på vår hemsida www.kafi nfo.nu

KAF:s stryrelse samlad till pla-
neringsdagar i Eskilstuna den 
7-8 februari. Fr.v. Stig Lundberg, 
Eva-Lotta Svantesson, Inger Holm, 

Christer Ericsson, Catarina Köhler 
Kaufman, Lars Carlsson, Christer 

Jansson och Lars-Olof Lindholm. 
(Foto: Olle Wegner)
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Text: Olle Wegner

Christer Eriksson
Christer är entusiasten som varje år samlar en hel buss full med 
glada tjejer och killar för att ta sig till årets riksmästerskap i ter-
ränglöpning. Det sker bland annat i egenskap av ordförande för 
KOMIK i Mjölby, förening nr 10 i KAF. Då ger han sig också i kast 
med att försöka slå vår andra Christer, förbundskassören Jansson 
från Örebro. 

Christer är den sanna motionären, som slår ett slag för all slags 
motion. Själv cyklar han varje dag de fem kilometrarna till arbetet 
på Mjölby kommuns serviceenhet. På fritiden spelar han badmin-
ton och boule samt tränar då och då inför nästa riksmästerskap i 
terränglöpning.

Inom KAF vill Christer arbeta för att sprida information om 
motionens betydelse. Han är redan invald i RM-kommittén och 
skall i första hand hjälpa till med att rekrytera nya RM-arrangörer. 
Han kommer också att ta över Yngve Perssons roll som oriente-
ringsansvarig inom KAF.

Förbunds Nytt presenterar 
två nya styrelsemedlemmar

När förbundsstämman i oktober avtackade Yngve Persson och Ragnhild Wärn 
för ett mångårigt fi nt arbete i KAF: s styrelse, så kunde också två nya medlemmar 
av denna fi na sammanslutning presenteras. Utan att fara med osanning kan vi gott 
säga att en avsevärd föryngring har skett. Både Yngve och Ragnhild hade båda 
fått sina guldklockor och lämnat in sina stämpelkort i Österåker respektive Motala 
kommuner. Av våra nya är Catarina 60-talist och Christer född på sent 40-tal. Vi 
kan också säga att de är våra nya C-talister som stavar sina K-förnamn med C.

Catarina Köhler Kaufmann

Catarina är för närvarande tjänstledig från arbetet som förenings-
konsulent hos EKAF i Eskilstuna kommun. Hon har nyligen påbör-
jat en 11/2-årig utbildning till friskvårdskonsulent och auktoriserad 
massageterapeut på Åsa folkhögskola utanför Flen. I fyra år har 
Catarina varit med om att bygga upp EKAF till vad den i dag är, 
en fritidsförening där 3 100 av 5500 anställda är medlemmar. Hon 
var synnerligen delaktig i att EKAF blev Årets fritidsförning 2001 
och i planeringen av Årets konferens samma år.

Catarina är, vad vi brukar säga, en riktig föreningsmänniska. 
Förutom arbetet i EKAF har hon varit konsulent på Söderman-
lands Ridsportförbund och sekreterare i Nyby Torshälla Ridklubb. 
Hon svingar sig gärna upp på hästryggen och har två döttrar som 
tävlingsrider. Maken är också föreningsengagerad med ett stort 
intresse, nämligen segelbåten som ligger förtöjd i Oxelösund. 

Catarina bor numera med sin familj utanför Jönåker. Avståndet 
till studieorten är det enda negativa just nu för denna positiva tjej. 
Till KAF kommer hon med friska idéer och ett stort mått av erfa-
renhet från föreningslivet trots sina unga år.
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SISU Idrottsutbildarna är SISU Idrottsutbildarna är SISU
idrottens utbildningsorganisation. 
Som ett av 11 studieförbund är 
stommen i vår verksamhet byggd 
på folkbildningens pedagogik där 
kännetecknet är ”fritt och frivil-
ligt”. Verksamheten utgår från 
idrottens behov av utveckling 
genom utbildning. Genom ett 
mångsidigt utbud och med hjälp 
av flexibla metoder kan SISU 
Idrottsutbildarna vara en resurs för 
Er förening och Era medlemmar.

Utbildningen kan se ut på 
många olika sätt och anpassas till 
de specifika förutsättningar som 
just ni behöver. Tillsammans med 
föreningen arrangerar SISU Idrotts-
utbildarna kurser, konferenser och 
kulturarrangemang. De kan också 
vara en resurs när föreningen pla-
nerar inför tävlingar/arrangemang, 
föreningsaktiviteter eller vid olika 
ledar-, funktionärs- och medlems-
utbildningar. Med goda kunskaper 
om utvecklingsarbete och att leda 
processer kan SISU Idrottsutbil-
darna vara en drivande resurs i er 
föreningsutveckling.

Tack vare SISU Idrottsutbildar-
nas egna förlag SISU Idrottsböcker 
fi nns ett stort utbud av aktuella och 
anpassade studiematerial för olika 
ändamål som höjer kvalitén och 
breddar utbudet.

SISU Idrottsutbildarnas ambi-
tion är att finnas nära förening-
arnas verksamheter för att öka 
tillgängligheten i utbildnings- och 
utvecklingsfrågor. Därför fi nns vi 
med distriktskontor på 21 platser i 
Sverige och för att skapa ytterligare 
närhet har vi en rad lokala kontor. 

Metoder

SISU Idrottsutbildarna kan erbjuda 
Kommunanställdas Fritidsförbunds 
alla föreningars metoder som präg-
las av hög pedagogisk kvalité. 
De tre huvudkategorierna: stu-
diecirklar, kulturarrangemang 
och annan gruppverksamhet, 
sätter fokus på olika använd-
ningsområden för  idrot ten.
           
Studiecirkeln
Studiecirkeln är en arbetsform 
som kännetecknas av att en mindre 
grupp människor, under en längre 
tid, regelbundet träffas och tillsam-
mans studerar och lär sig något. 
Det är den vanligaste arbetsmeto-
den som idrotten använder idag i 
sitt utvecklingsarbete och vänder 
sig till både vuxna och ungdomar. 
Studiecirkeln bygger på samtalet 
mellan deltagarna där man utifrån 
olika perspektiv, erfarenheter och 
upplevelser skapar intressanta dis-
kussioner.

Att använda sig av metoden 
är enkelt och ger en variation i 
utvecklingsarbetet. Studiecirkeln 
inbjuder till många olika arbetsfor-
mer där samtalet och diskussionen 
är vanligast. Men den kan också 
kompletteras med exempelvis 
praktik, studiebesök, fackmanna-
medverkan och samverkan.

Studiecirkelns minimikrav 
är att 3 deltagare ska träffas tre 
gånger och den ska arbeta i minst 
nio studietimmar 
(1 studietimme = 45 minuter). 

Svensk Idrotts 
Studie- och 
Utbildnings-
organisation

Annan gruppverksamhet

Om ni vill förlägga utbildningen 
under kortare tid t ex en kväll, en 
dag eller under en helg kan SISU 
Idrottsutbildarna hjälpa er att göra 
det. Det kan till exempel handla om 
en gemensam föreläsningskväll, en 
mer traditionell kursdag/helg, en 
framtidsutveckling med föreningen 
eller några träffar under tränings-
lägret. Annan gruppverksamhet är 
träffar/utbildning där man använ-
der sig av studiecirkelns metodik, 
men inte uppfyller studiecirkelns 
minimikrav.

Kultur

Med hjälp av kulturarrangemang 
kan SISU Idrottsutbildarna hjälpa 
er att föra in en annan dimension i 
er förening. Det fi nns många tillfäl-
len att höja värdet på föreningens 
verksamhet samt att skapa klubb-
känsla, delaktighet och upple-
velser. Detta kan vara i samband 
med föreningens årsmöte, avslut-
ningar, jubileum eller vid tävlingar/
arrangemang.
Du kanske känner igen något av 

nedanstående…
· Filmförevisning på en klubb-

träff 
· Föreläsning av någon fackman 

eller känd person 
· Ett framträdande på ett årsmöte i 

form av sång, musik och dans 
· Några ungdomar som spelar 

teater på en träff eller säsongs-
avslutning 

· En utställning med foton från 
träningslägret

Varmt välkommen att höra av dig 
till något av våra distrikt för mer 
information och praktisk hjälp. 
SISU Idrottsutbildarna är till för 
dig och din förenings utveckling.

Hälsar 
Jens Lindquist
Tfn 08-605 62 15
E-post: 
jens.lindquist@sisuidrottsutbildarna.se

Jens Lindqvist, projektledare och Carita Hagman, chef 
för utvecklingsavdelningen på SISU Idrottsutbildarna.
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Resultatbörsen  ResultatbörsenResultatbörsen  ResultatbörsenResultatbörsen  ResultatbörsenResultatbörsen  ResultatbörsenResultatbörsen  Resultatbörsen

Resultat Klass A, damer
21 startande
1  Isa Fagerström / Sala/FRISK 71 78 149 9
2  Karin Hansen / Kristianstad/Karisma 75 74 149 SHC 15
3  Ulla Karnevi / Skövde/SKKF 78 75 153 22
4  Karin Forsblad Månsson / Grästorp 76 78 154 7
5  Elisabeth Holmer Rothstein / Kalmar Frit 78 76 154 SHC 14
6  Stana Bengtsson / Skövde/SKKF 75 80 155 10
7  Anita Berglund / Täby/KOMIK 71 85 156 20
8  Elsie Nygren / Hudiksvall/Kommungolf 86 71 157   22
9  Anette Djup / Linköping Fritid 74 84 158 7
10 Birgitta Jarehov / Skövde/SKKF 74 84 158 SHC 21

Resultat Klass B, damer
25 startande
1  Cecilia Svensson Gislaved/VISAM 75 63 138 36
2  Inger Björkvall HUMOR 70 72 142 22
3  Gunnel Cassel Söderbäck / Åtvidaberg Per 72 71 143 28
4  EvaLena Dahlquist Gagnef Fritid 70 76 146 25
5  Berit Svantesson Uppsala Puls 70 81 151 31
6  Louise Holmgren Österåker/Allakan 78 75 153 23
7  Lena Håkansson HUMOR 76 78 154 23
8  Marianne Widercrantz / Huddinge/HumPe 80 74 154 SHC 25
9  Camilla Larsson / Lidköping Fritid 79 76 155 24
10 Rosa Karlsson Orust Persf 75 81 156   28

Resultat Klass A, herrar
76 startande
1  Peter Örabäck / Uppsala/PULS 71 67 138 11
2  Andreas Fredin / Bollnäs 69 73 142 14
3  Anders Åberg / Sigtuna/Personalklubb 68 76 144 5
4  Åke Jönsson / HUMOR 75 69 144 SHC 12
5  Gunnar Noritis / Västerås/KMIF 69 75 144 SHC 15
6  Tony Fling / Kristianstad/Karisma 72 76 148 7
7  Göran Johansson / Kalmar/Fritid 72 77 149 6
8  Anders Johnsson / Bromölla/Kuggen 75 74 149 SHC 18
9  Magnus Åker / Rättvik 70 81 151 13
10 Gunnar Hoas / Huddinge/Humpe 72 80 152
11Ulf Rothen / VISAM 80 72 152 SHC 13
12 Jonny Andersson / HUMOR 79 74 153 13
13 Patrik Hagman / Linköping Fritid 74 80 154 3
14 Anders Lundin / Västerås/KMIF 76 78 154 SHC 16
15 Per Olow Dahlström / Smedjebacken 80 75 155 14
                            

RM i golf i Hässleholm12 – 13 september 2002
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Resultatbörsen  ResultatbörsenResultatbörsen  ResultatbörsenResultatbörsen  ResultatbörsenResultatbörsen  ResultatbörsenResultatbörsen  Resultatbörsen
Resultat Klass B, herrar
73 startande
1 Hans Hedlund / Sigtuna perskl 70 73 143 25
2 Lars Lindström / Borlänge Brandk 77 70 147 15
3 Nils Edvall / HUMOR 66 81 147 SHC 26
4 Krister Johnsson Örkelljunga 77 70 147 SHC 27
5 Lennart Magnusson Mellerud 73 76 149 33
6 Björn Sundberg / Huddinge/HumPe 77 73 150 16
7 Hans Gum / Umeå/Sporre 73 77 150 S18 16
8 Roger Andersson Hudiks Kommungolf 75 76 151 29
9 Sören Svensson Örebro/MIF 76 75 151 SRC 32
10 Ulf Andersson Bjuv 79 73 152 16
11 Anders Kuylser S-tälje/Skais 80 73 153 15
12 Andras Juhasz Trollhättan KIF 82 71 153 SHC 17
13 Lars Berglind S-viken/Pulsen 75 78 153 SHC 20
14 Mats Lindén / F-berg/Fågelfri 72 81 153 S18 20
15 Bertil Pierre Österåker/Allakan 74 79 153 SHC 23

Klass H21 15 km – 2 startande
1. Jan Svensson, ....................Sollefteå 45.56
2. Erik Olsson, ............................ Mora 51.34

Klass H35 15 km – 3 startande
1.Johan Gustavsson, ................... Mora 41.39
2. Johan Rune,....................  Sandviken 42.11
3.Mikael Näsman, ............. Härjedalen 51.51

Klass H40 15 km – 4 startande
1. Leif Markfjärd, ..................... Avesta 41.34
2. Lars Liljedahl, ......................... Orsa 42.41
3. Benny Morén, ....................Ludvika 46.36
4. Börje Liss, .............................. Mora 48.48

Klass H 45 15 km – 5 startande
1. Mats Larsson, ......................Malung 43.47
2. Olavi Nieminen, ................Sollefteå 44.54
3. Torbjörn Jonsson, ................... Mora 49.21
4. Nils Peter Kling, ..................... Falun 54.01
5. Kjell Edvinsson, ..................Malung 55.16

Klass H 50 15 km – 6 startande
1. Karl-Erik Eriksson, .......... Borlänge 46.43
2. Rolf Lindgren, ...................... Avesta 48.58
3. Karl-Gunnar Boman, ..........Ludvika 49.02
4. Owe Olsson, ..................... Borlänge 50.04
5. Bengt Lundgren, ............ Sandviken 50.58
6. Sven Larsson,  .................. Älvdalen 53.01

Klass D21 10 km – 3 startande
1. Anna Engman, ............... Härjedalen 30.04
2. Jeanette Sjödin, .................Sollefteå 30.49
3. Madeleine Johansson, .........Malung 35.43

Klass H 55 10 km – 12 startande
1. Hans Jansson, ................ Nordanstig 28.50
2. Nils Gryth, ..........................Ludvika 31.09
3. Leif Hasselqvist, ..............Ovanåker 31.12
4. Rolf Ström, .............................. Orsa 32.32
5.  Bosse Wallin, ......................... Orsa 32.38
6. Bengt Stenerhag, .................... Falun 33.04

Klass D50 5 km – 2 startande
1. Elisabeth Jansson, ...............Malung 19.37
2. Agneta Porkén, ..................Sollefteå 22.58

Klass D55 5 km – 2 startande
1. Eva Widelund, ................Hudiksvall 18.32
2. Inga-Lill Dahlin, ........... Nordanstig 23.26

Klass D60 5 km – 2 startande
1. Ingegerd Björk, .............. Hoforshus 20.04
2.  Eva Abrahamsson, .................Gävle 21.19

KOMMUN RM LÄNGDSKIDOR  SVEG 2003-02-14 – 15
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Resultatbörsen  ResultatbörsenResultatbörsen  ResultatbörsenResultatbörsen  ResultatbörsenResultatbörsen  ResultatbörsenResultatbörsen  Resultatbörsen
Klass H 60 5 km – 5 startande
1. Elis Åberg,....................... Sandviken 13.53
2. Juoko Vaarenmaa, ........... Sundsvall 15.58
3. Krister Larsson, ................... Ljusdal 17.11
4. Karl-Arne Sandvik, ................ Mora 17.47
5. Ove Johansson, ...................Malung 20.29

Klass H65 5 km – 2 startande
1. Jan-Erik Ericsson, ..........Strömsund 17.04
2. Jan-Erik Lidén, .......................Gävle 17.44

Kommunrännet 5 km 
Motionsklass - 11 startande
1. Karin Lamberg, ...................... Mora 17.02
2. Agneta Fjätström, .......... Härjedalen 18.56
3. Bertil Paulsson, .............. Sandviken 18.58
4. Lars Åkerlund, ................ Hoforshus 20.23
5. Anders Lindberg, .................... Mora 21.22
6. Matz Bylund, ................. Härjedalen 22.43

Stafett H21 3 x 5 km – 2 startande lag
1. Sandviken.........................................  44.30
2. Ludvika ............................................  44.39

Stafett Mixed 3 x 5 km – 6 startande lag
1. Sollefteå ...........................................  44.51
2. Härjedalen / Skidlinjen ....................  44.56
3. Orsa ..................................................  46.35
4. Härjedalen/Lillhärdal .......................  50.50
5. Nordanstig........................................  57.01
6. Bomhus Tigers, Gävle......................  61.58

  Plac   Namn Kommun Lag Vikt
1  Marie Björklin Bollnäs D 4 3740
2  Lena Eriksson Bollnäs D 4 2805
3  Gullan Löjdström Nordanstig D 8 2805
4  Karin Leek Bollnäs D 4 2505
5  Barbro Östlund Nordanstig D 8 2260
6  Kikki Hassel Nordanstig D 8 2038
7  Maj-Britt Jonsson Gävle D 5 1898
8  Catharina Retzman Eskilstuna H6   mix 1792
9  Gullan Malmquist Hällefors H11 mix 1716

10  Malin Olsson Bollnäs D 3 1580

DAMER individuellt RM i pimpel 2003 HERRAR individuellt RM i pimpel 2003

Plac  Kommun Lag Vikt
1  Bollnäs 4 D 4 9050
2  Nordanstig 2  Nordanstig 2  D 8 710
3  Gävle D 5 329E
4  Bollnäs 3 D 3 243E
5  Ovanåker D 9 2254
6  Bollnäs 1 D 1 2140
7  Nordanstig 1  Nordanstig 1  D 7 1134
8  Bollnäs 2 D 2 894
9  Lekeberg D 6 75E

Plac Kommun  Lag  Vikt
1 Ovanåker  Ovanåker  Ovanåker H 14  6190
2 Hällefors 1 H 11 mix  573
3 Falun 1  H 8 mix  563
4 Borlänge 3 H 4  5014
5 Bollnäs 1  H 1  493E
6 Borlänge 4 H 5  4540
7 Falun 2  H 9  4118
8 Eskilstuna 1 H 6 mix  357E
9 Lekeberg  H 13  2086

10 Hällefors 2 H 12  201

HERRAR lag RM i pimpel 2003

      Plac   Namn Kommun Lag Vikt
1  Anders Axelsson Orsa   2955
2  Levi Nikiten Hällefors1 H 11 mix 2665
3  Per-Åke Södergårds Ovanåker H 14 2550
4  Peter Järnberg Orsa   2500
5  Folke Andersson Borlänge 3H 4 2410
6  Kjell Nordlund Ovanåker H 14 2280
7  Sven-Olov Westling Falun H 8 mix 2175
8  Lars-Göran Enval Falun 1 H 8 mix 2126
9  Tore Andersson Bollnäs 1H 1 2076

10  Lars-Olof Södergårds Bollnäs 1H 1 1924

DAMER lag RM i pimpel 2003
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2003 

Bollnäs kommun och Bollnäs kommunanställdas fritidsförening (BKF) 
var i år värd för riksmästerskapen i pimpelfi ske. Tävlingen avgjordes 

på Övre Herten och medarrangör var AFK Flugan, som ansvarade för 
tävlingsdelen. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Åsa Äng Eriksson, 
samt KAF’s representant Helena Skoglund hälsade välkommen till Bollnäs. 
Det var 90-talet deltagare från 15 kommuner utspridda från Sollefteå i norr 
till Lekeberg i söder, som gästade vår kommun. Flera av deltagarna kom till 
Bollnäs redan under fredagen och som upptakt på tävlingsarrangemanget 
deltog en del i kamratfesten på Tuppens danskrog på fredagkväll. 

Det blev i år deltagare från Bollnäs, Ovanåker och Nordanstig som 
försvarade Hälsinglands färger eller vad sägs om enbart hälsingedamer 
på de sex första platserna och guld både i dam- resp herrlag. Första pris 
vanns av Marie Björklin, Bollnäs, 3740 gram, andra plats Lena Eriks-
son, Bollnäs, 2805 gram, och på bronsplats hamnade Gullan Löjdström, 
Nordanstig, 2805 gram. Guld i damer lag kneps av Marie Björklin, Lena 
Eriksson och Karin Leek, Bollnäs, som för tredje året i rad tar hem vand-
ringspriset. Nordanstigs damlag 2 - Gullan Löjdström, Kikki Hassel och 
Barbro Östlund, kom på hedrande andra plats och Gävle på tredje plats. 

Segern i herrklassen gick till Anders Axelsson, Orsa, med 2955 gram tätt 
följd av tvåan, Levi Nikitén, Hällefors, 2665 gram och trea blev Per-Åke 
Södergårds, Ovanåker, 2550 gram. Herrar lag vanns av Per-Åke Söder-
gårds, Kjell Nordlund och Göran Olsson, Ovanåker. Hällefors lag 1 på 
andra plats och Falun lag 1 på tredje plats 

Det gick åt Hälsingland igen!

Slutligen vill vi från BKF uppmärksamma samarbetet mellan 
föreningar, företag, kommunen, kommunala bolag och enskilda 
personer, som gjorde att tävlingen och vistelsen i Bollnäs blev 
mycket positiv.

Inge Pettersson meddelar Förbunds Nytt att tidningen Ljusnan 
hade den 12 mars en stor artikel på en halv sida om tävlingen.

KAF vill passa på att tacka Bollnäs kommun och BKF för 
utomordentligt fi na arrangemang. det är inte första gången som 
Bollnäs och BKF visar sin gästfrihet och bjuder på fi nfi na RM-
tävlingar. Än en gång ett stort tack!

RM i pimpelfi ske

Marie Björklin och Anders Axelsson, 
1:a i dam- respektive herrklass.

Tore Mas, Gagnef

Bengt E

Övre Herten i Bollnäs

avgjordes på

Koncentration
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Text: Olle Wegner

SSIF bildades 1953 och 
följaktligen fyller förbundet 50 år 
under 2003, vilket skall jubileras i 
Uppsala. Förbundets bildades ef-
ter stort intresse bland personalen 
vid de då stora mentalsjukhusen i 
landet. I starten skedde tävlingarna 
ofta på hemmaplan. Resultaten 
ringdes in. Men snart inbjöd olika 
föreningar till s.k. riksmästerskap 
i en mängd olika grenar runt om i 
landet. Under 60-, 70- och en bit in 
på 80-talet var det många startande 

SSIF-SPEL
1999 (våren) Umeå
1999 (hösten) Borås 
2000 Katrineholm
2001 (våren) Sala
2001 (hösten) Helsingborg
2002 *)  Vänersborg/Trollhättan
*) SSIF/KAF-Spel

Årets ”SSIF/KAF-Spel”, som är det 7:e i ordningen, genomförs den 13-14 juni i Upp-
sala. Det är Svenska Sjukvårdsanställda (SSIF) som, för andra gången, tillsammans 
med Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF) är huvudarrangörer. 
Lokala arrangörer, som gör jobbet, är Akademiska Sjukhusets KK tillsammans med 
Kronåskamraternas IF.

SSIF/KAF-Spel

FÖLJANDE GRENAR ÄR AKTUELLA:

Badminton ................................herrar, damer, dubbel, mixed  
Bordtennis ......................... herrar, damer, dubbel, mixed, lag 
Boule x) ..................................... öppen dubbel, öppen trippel  
Bowling (ej KAF) .... herrar, damer, herr-, dam- och mixedlag
Fotboll..........................................................herr- och damlag
Golf (ej KAF)........................ herrar, damer, herr- och damlag
Tennis .......................................herrar, damer, dubbel, mixed
Volleyboll ........................................herr-, dam- och mixedlag
x) vid tillräckligt antal deltagare

vid dessa riksmästerskap, men i 
slutet av 80- och under 90-talet 
minskade dessa betydligt. Detta be-
rodde bl a på att de anställda inom 
vårdsektorn blev äldre, men också 
på beslutet om Ädelreformen.

Då beslöt förbundets styrelse att 
fr.o.m. 1999 genomföra s.k. ”SSIF-
Spel”, där man samarrangerade 
fl era grenar. Till tävlingarna 2002 
i Katrineholm beslöt KAF: s sty-
relse att deltaga i alla grenar utom 
bowling, där man genomförde ett 
eget riksmästerskap.

KAF ÄVEN MED 2003 !  
Även om kanske inte KAF var så 
många som man hade hoppats på 
2002 i Katrineholm, vilket säkert 
berodde på nya grenar, har KAF: s 
styrelse beslutat att vara med även 
2003 i Uppsala i alla grenar utom 
bowling och golf där man genom-
för egna riksmästerskap.

Program och 
inbjudan bilägges 

tidningen.
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Växjö kommun och Personalklubben DAKAPO hälsar alla hjärtligt välkomna 
till årets höjdpunkt, som  för oss, som arbetar inom kommunala fritidsförningar, 
är Årets konferens. 
Den går av stapeln på Växjö Konserthus två sköna höstdagar 16 och 17 oktober 
2003. Det blir en verklig högtidstund. Vilket program man fått ihop! Vad sägs 
om föreläsare som Calle Hageskog, f. d förbundskapten för tennislandslaget och 
Lars Åke Lagrell, landshövding och ordförande i fotbollsförbundet mm. 
Lägg därtill TV 4-kändisen  Nils Åkesson. Vad sägs sedan om ett besök på Kosta 
Glasbruk, där ”hyttsillen” väntar. Den beskrivs som en exotisk smakupplevelse 
i skenet och värmen från hyttans glasugnar. 
Dag två (17 oktober) går heller inte av för hackor. Se bara på programmet, som  
vi har glädjen att få redovisa här i Förbunds Nytt. Växjö är en underbart vacker 
och kulturrik stad, som minst sagt är värd en resa. 
Kom till Smålands huvudstad i höst och passa då på att vid sidan om Årets 
konferens också bese stadens berömda sevärdheterna. Boka 16 - 17 oktober 
för Årets konferens 2003! Inbjudan kommer. Vill ni veta mer så går det bra 
att söka DAKAPOs ”Allt i allo”, Per-Anders Löthman på Växjö kommun. 
Tfn 0470 - 414 76 eller E-post: per-anders.lothman@kommun.vaxjo.se

VÄLKOMMEN TILL VÄLKOMMEN TILL VÄLKOMMEN TILL VÄLKOMMEN TILL 
ÅRETS KONFERENS ÅRETS KONFERENS ÅRETS KONFERENS ÅRETS KONFERENS ÅRETS KONFERENS 

2003!2003!

OBS!
Program bilägges 

tidningen
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