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Vinterdag vid stranden i Åhus
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Plan för RM-tävlingar 2004
Gren
Skidor
Pimpelfiske
Badminton
SSIF/KAF-spelen
Badminton
Volleyboll
Bowling

Arrangör
Söderhamn
Avesta
Kristinehamn
Vänersborg
Bordtennis
Boule
Skövde

Bridge

Härjedalen
(Sveg)
Bollnäs
Falun
Kristianstad
Arboga

Boule
Golf
Terränglöpning
Orientering

Datum
13-14/2

Kontaktperson
Nisse Boman
Jan Morén

Telefon arb
0270-75148

Telefon bost.
0278-17640

Inställd
23-25/4 Lars-Göran Bengtsson 0521-275071
Fotboll Innebandy
Tennis
maj, vissa dgr enl inbj.
Lars Erlandsson
0500-495987 0500 463004
28/8
Ann-Kristin Olofsson 0680-16112 0680-10634
Augusti
9-10/9
17-18/9
24-25/9

Yngve Lindgen
Tomas Andersson
Lars Åkesson
Per Ivar Möllberg

023-82554
044-135124
0589-87170

0278-19830
070-5233949
070-2394509

RM – arrangörer

KAF´s RM-kommitté efterlyser arrangörer för de ”traditionella” mästerskapen år 2005. Vi tar
också emot förslag på nya tävlingsgrenar/former.
Vilka kommuner vill arrangera RM-tävlingar i: Badminton – Boule – Bowling – Bridge – Orientering – Pimpelfiske – Terränglöpning?
Sanktionerade mästerskap 2005 är: Skidor i Sandviken och golf i Sigtuna
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

Visa upp er kommun och er förening!
Det gör man bäst genom att arrangera ett
RiksMästerskap för
Sveriges kommunanställda

denna gång!
Detta första nummer av KAF Nytt innehåller reportage och resultat från årets första riksmästerskap. Vi
har också artiklar om Västerås stad och deras satsning på hälsodiplomering. Vi fortsätter att berätta under
rubriken ”Smått & Gott från våra medlemsföreningar” om vad några av våra medlemsföreningar skrev
i sina verksamhetsberättelser i fjol. Missa inte ”Callunas” upprop! Calluna är en aktiv fotogrupp, som
berättar om sin verksamhet och framtidsplaner. Gruppen, som tillhör Skövde kommuns fritidsförening,
söker kontakt med andra kommunala fotogrupper. Så låt deras upprop gå vidare till dem det berör!!
Missa inte heller Sinikka Sandbergs inbjudan till Jönköping i höst.
Bra att veta inför Årets konferens 14 – 15 oktober 2004!
God läsning önskar KAF-Nytts redaktion!
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kafinfo.nu

Förbunds Nytt blir KAF-Nytt

I din hand har du nu första numret av KAF-Nytt.
Styrelsen tog vid sitt senaste sammanträde i början av februari 2004 ett länge planerat beslut att
ändra vår tidnings namn från Förbunds Nytt till
KAF-Nytt. Orsaken är att ”Förbunds Nytt” redan
finns registrerat hos Patent och Registreringsverket av en annan organisation. Om du saknar
din gamla tidning, så skall du veta att KAF Nytt
kommer att bli minst lika bra som Förbunds Nytt.
Det lovar vi som jobbar med text och utformning.
Du och din förening kan göra den ännu bättre
genom att skicka in reportage och bilder från er
horisont. Skrivet material sänds till e-postadress
olle.wegner@minpost.nu eller per post till Olle
Wegner, Nyborgsvägen 7, 1tr, 195 71 Rosersberg.
Bilder skickar ni till lars.carlsson@kristianstad.se
eller per post till Lars Carlsson Sergeantvägen
23, 291 35 Kristianstad.

Förbundsstämman kommer att förläggas i Jönköping i samband med Årets konferens där
i oktober 2004.
Inbjudan till stämman kommer i nästa
nummer av KAF-Nytt.
Förslag på val av ledamöter till styrelsen m. m.
anmäls till valberedningens ordförande
Bengt Hallsten, Österåkers kommun,
184 86 Åkersberga, tfn 08-540 81 00.

Annonser – inbjudningar
Vi påminner alla arrangörer av RiksMästerskap och
Årets konferens att sända sitt material bestående
av annonser eller inbjudningar för plats på
hemsidan (www.kafinfo.nu) direkt till
Lars Carlsson på e-postadress
lars.carlsson@krstianstad.se

KAF:s kansli har flyttat till en annan förvaltning
på Kristianstads kommun.
Kansliet finns numera att hitta på
Kultur & Fritidsförvaltningen.
Ny på tjänsten är Brita Nilsson.
Tel 044 - 13 51 52 fax 044 - 10 92 65
Vill ni skicka e-post så är adressen
karisma@kristianstad.se.
Postadressen är:
KAF 291 80 Kristianstad
Hemsida: www.kafinfo.nu

Vi vill ännu en gång påminna om vårt medlemsregister! Ni har väl inte glömt att fylla i
uppgifterna på blanketten, som finns att hämta
på vår hemsida www.kafinfo.nu. Registret är
inte bara till för oss på kansliet, utan lika mycket
till för er. Ifyllda blanketter sändes till Kommunanställdas Fritidsförbund,
291 80 Kristianstad. Blanketten
kan också sändas med e-post till
karisma@kristianstad.se

Fler exemplar av KAF-Nytt

Glad Påsk
önskas alla

s

KAF- Nytt:
läsare
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Önskar din förening fler exemplar av KAF-Nytt?
Ring i så fall till KAF-kansliet,
tfn 044 - 13 51 52 (fax 044 – 10 92 65) eller
Lars Carlsson tfn 044 – 13 56 13
(fax 044-12 84 49)
Priset är: 80 kr per extra tidning/utgivning och år,
dvs 20 kr/tidning.

KAF-Nytt utkommer med fyra nummer i år med
följande utgivningsplan:
manusstopp
Nr 1 – mars/april 2004
Nr 2 – juni 2004
.................... 15 maj
Nr 3 – augusti/september 2004 .......... 1 augusti
Nr 4 – december 2004
............. 1 november

KAF- Nytt

Calluna
En aktiv fotogrupp inom Skövde
Kommuns Fritidsförening.

S

kövde kommuns fritidsförening startade redan
1984 en fotogrupp på initiativ av Erik Sånnek
och Hans-Olof Svensson. Mörkrumsarbete, fotoutflykter och studiebesök var några av inslagen i
verksamheten.
Under hösten 2001 utvecklades sektionen genom att en liten grupp av fotointresserade tog
upp diskussionen med Hans-Olof, som då var
sektionsansvarig och föreslog ”Att nu gör vi en
nystart”.
Vid detta tillfälle kom ny digital teknik att utgöra ett nytt och viktigt inslag i arbetet.
Ett annat viktigt inslag var att gruppens långa
namn ”Skövde kommuns fritidsförening, fotosektionen” ändrades till ”Fotogruppen Calluna,
Skövde”.
Verksamheten inom fotogruppen Calluna är
idag mycket aktiv med arbetsträffar varje tisdag
kväll, då man förutom att utbyta erfarenheter och
kunskaper även producerar bilder, planerar utställningar och fotoutflykter.
Under 2003 stod bland annat detta på
programmet:
• Deltog i april som bildutställare på Fotomässan
på Elmia Jönköping.
• Bildutställning på norra Öland under 7 vår- och
sommarveckor på Skäftekärr.
• Bildutställning under 2 veckor i Ringsted,
Skövde kommuns vänort i Danmark.
• Fotoresa till Öland vår och höst.
• Fotoresa till Tiveden.

Bilden är från gruppens utställning i Ringsted Danmark
i september 2003,
Från vänster: Jonny Andersson, Sonia Davidson, Per-Olof
Karlsson och Hans-Olof Svensson.
MonaLena Johansson och Per Hagström deltog också med
bilder.

En stor del av verksamhet sker idag även i
samarbete med SISU Västergötland/Tina Gustavsson.
Under 2004 kommer deltagandet på Fotomässan på Elmia Jönköping den 16-17 april att utgöra
ett spännande inslag.
Till hösten planeras bland annat en resa till
den stora fotomässan Photokina i Köln och en
bildutställning i någon av kommunens vänorter
i Norden.
Callunas fotogrupp ser gärna att andra kommuner som har ”fotogrupper”, hör av sig för
eventuellt erfarenhetsutbyte och samarbete
med utställningar, fotoresor mm.
Kontaktpersoner är
Sonia Davidsson 0500-49 82 14 och
Hans-Olof Svensson 0500-49 81 87.
Gruppen har en hemsida med adress
http://www.skovde.se/skovdeff/Calluna/
Calluna.htm
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HÄLSINGE KURIREN

Både den 14:e och 16:e februari har Hälsinge-Kuriren uppmärksammat att Söderhamn stod värd för
årets kommunala riksmästerskap på skidor. Rubriken den 14:e var: ”Ett glatt gäng på ett glatt
underlag” och med följande underrubrik: ”Hällmyraspåren höll för kommun-RM i skidåkning
trots tövädret. Stora skidlöparhjärtan hos både
deltagare och arrangörerna”. Att arrangörerna
gjorde en strong insats framgår av artikeln. Reportern Björn-Ole Petersson, för övrigt tävlingarnas
mycket uppskattade speaker, skriver:

- Deltagarna vid årets riksmästerskap (RM) för
kommunanställda, på längdskidor, svarade för
många fina prestationer, då tävlingarna inleddes vid
Hällmyra skidstadion med de individuella klasserna
på fredagen.
Frågan är ändå om inte den allra främsta prestationen utfördes av Jörgen Hansson och hans idogt
arbetande team. De såg till att skapa, så gott som
perfekta förhållanden spårmässigt.
Detta mot bakgrund av det irriterande och ihärdiga regn, som föll natten mot fredagen, i kombination
med rejält töväder. Här gällde, för arbetslagen, såväl
pistmaskin och snöskoter, som snöspade och ett stort
skidlöparhjärta.

Banorna och arrangemanget, som delades mellan Söderhamns skidallians och Söderhamns kommun, fick högsta betyg av de aktiva.
Den 16:e februari skriver reporten Nicklas
Johansson bland annat om hemmaguld i RMstafett men också om ”Nytt kommun-RM till
Söderhamn”:

- Efter skidåkarna är det golfarnas tur. Söderhamn
arrangerar med all sannolikhet RM i golf för kommunanställda i september 2005”.

I artikeln framgår att fritidschef Staffan Söderlund undersökt möjligheterna för Söderhamns
kommun att i samarbete med Bollnäs få arrangera ett kommande riksmästerskap i golf för
kommunanställda. Han berättade också att kommunen backar upp bandylaget Broberg i ansökan
angående att få arrangera en landskamp i bandy
mellan Finland och Sverige.
- Skid- och golf-RM samt bandylandskapen är några
led i att stärka Söderhamn som evenemangsstad.
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DIK-forum

Bättre reklam än artikeln ”Kultur är friskvård i
Växjö kommun” kunde knappast DAKAPO, personalklubben i den småländska residensstaden,
få. Reklamen spiller indirekt över på alla andra
kommunala fritidsföreningar. Den bekräftar också
att KAF-rörelsen lever.
Det är journalisten Christina Fagerström som i
DIK-forum nr 14-03 berättar om den prisade föreningen. I artikelns underrubrik skriver hon:
- Växjö kommunanställdas klubb Dakapo har ett
vinnande koncept. Man lever upp till sitt namn genom
att fylla såväl stadens teatrar och konsertlokaler, köra
fulltecknade konst-, kultur- och sportevenemangsresor,
liksom att fylla de lokala Friskis-passen och annan
pulsaktivitet. Dakapos 7 400 medlemmar varav 86
procent kvinnor kan tacka kultursekreterare PerAnders Löthman för förvandlingen av kommunala
idrottsklubben till aktiv friskvård genom kultur.

Hon berättar bland annat att personalklubben
Dakapo år 2002 utsågs till Årets fritidsförening av
Kommunanställdas Fritidsförbund och att man i
år (2003) arrangerar Årets konferens i Växjö
Konserthus. Läsaren får också veta att namnet
Dakapo kommer från en musikterm för omtagning. I den finns en förväntan att medlemmarna
skall ”komma igen”.
Rubriker i artikeln är: ”Ny inriktning, nytt
namn”, ”Stor variation av aktiviteter”, ”Idrotten fortfarande viktigt inslag” och ”Konceptet
sprider sig”.
I ”Konceptet sprider sig” framgår att Dakapo
samarbetar aktivt med andra kommunala fritidsföreningar, bland annat de i Karlshamn, Tingsryd
och Vetlanda.

För fortsatt deltagande i RiksMästerskap och Årets konferens,
samt för att få tidningen KAF-Nytt, glöm
inte att betala in medlemsavgiften
på 800 kr för 2004.
Postgironummer: 101541-1

KAF- Nytt
Text: Olle Wegner

ALLAKAN

tar ny sats

Styrelsen för ALLAKAN i Österåkers kommun samlade till planeringsmöte i Norrtälje
5 december 2003.
Från vänster: Marie Öhman, Yngve Persson, Birgitta Göthlin, Ingrid Åkerman, Katja Öhman,
Tomas Thörnros, Ove Barrén, Kristina Uddén och Annika Roos (ordf. i föreningen)

Å

r 1991 utsågs ALLAKAN
från Österåkers kommun till
Årets fritidsförening. Temat då var
”En bred verksamhet för samtliga
anställda”. Då som nu har föreningen ett omfattande program. Särskilt duktiga har man varit på olika
motionsaktiviteter. ALLAKAN var
en av de första föreningarna som
fick kommunen att ställa upp med
att alla anställda skulle ha rätt
till en timmes motion per vecka.
Österåker har flitigt ställt upp som
arrangör av alla de riksmästerskap,
som ägt rum sedan KAF bildades
år 1989.

Åren har gått sedan ALLAKAN
utsågs till Årets fritidsförening.
Verksamheten har löpt på bra utan
att riktigt blomma ut. Därför tog
man i höstas kontakt med KAF
för att få lite inspiration till fortsatt
utveckling. En fredag i december
träffades undertecknad och ALLAKANS styrelse och sektionsledare
i Norrtälje. Programmet innehöll
diskussioner om verksamhet, ekonomi, information, organisation,
målsättning mm. Deltagarna fick
ta del av erfarenheter från andra
föreningar. Ekonomin penetrerades, bland annat i hur man kan
motivera kommunen att fortsätt-

ningsvis stödja föreningens arbete. En viktig fråga var: ”Hur kan
man på bästa sätt informera för att
sprida kunskap om ALLAKANs
verksamhet?”. En annan fråga var:
”På vilket sätt kan man samarbeta
med andra kommuner och organisationer för att underlätta sitt eget
arbete?” Programmet avslutades
med att var och en fick gå igenom
alla de funderingar som man bar
med sig till Norrtälje. Detta för att
inga frågor skulle vara obesvarade
innan man åkte hem, men innan
dess njöt alla av ett stort härligt
uppdukat julbord.

Är er förening i behov av att ”ta ny sats” eller
är ni på väg att bilda en förening?
Vi hjälper gärna till!
Ring Olle Wegner
tfn 08-590 358 07 för att
diskutera närmare detaljer.
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s m å t t & gott

Smått och gott från våra medlemsföreningar är tänkt att ge kortfattad aktuell information från våra
medlemsföreningar. Vi hoppas denna rubrik skall locka många att ge sitt bidrag, som ni kan sända
som e-post till: olle.wegner@minpost.nu.
Denna gång fortsätter vi att hämta innehållet från de verksamhetsberättelser, som var underlag för
tävlingen ”Årets fritidsförening 2003”, samt lite av vad Kristianstads Karisma har på gång i vår.
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MIF – Örebro kommun är en av KAF´s äldsta medlemmar och tidigare pristagare i tävlingen
90 00
Årets fritidsförening. Den har ett mycket stort antal sektioner och aktivteter såsom bad, badminton, bowling, cykel, fotboll, gymnastik, innebandy, konstklubb, kultur, orientering, motionslopp,
rinkbandy, stavgång och skridsko. Ett särmärke för föreningen är ”Klassikern” där deltagarna
skall klara av 10 km skidåkning, cykel 4 mil ”Lången runt”, 10 km terränglöpning och simning
500 m. Antalet diplom för fullt genomförd ”Klassiker” var år 2002 femton. Beträffande övriga
aktiviteter kan nämnas att ett 50 tjejer deltog i årets höjdpunkt ”Tjejmilen”.
MIF Kansliet tfn 019 – 21 42 25
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Nisse Boman, Söderhamns kommun, överlämnar
Kommunförbundets vandringspris till Gävleåkaren
Arne Pettersson.

KAF:s standar till arrangörsstaben, fr.v. Bertil
Wingqvist, Jörgen Hansson (tävlingsledare) Birgit
Wiklund och Göran Härdin (bitr. tävlingsledare).

Skid-RM
i Söderhamn

Text: Stig Lundberg

V

i saknade en hel del kommuner. Det fanns exempelvis inte
en enda deltagare från Värmland
med i startlistorna. Bland Dalakommunerna saknade vi bland annat Falun och inte minst Malung,
som var initiativtagare till premiärtävlingen i just Malung 1988.
Många undrade också varför
Umeå och Nora, som båda har
flera inteckningar i det ståtliga
vandringspriset, inte deltog med
några skidåkare.

Gävle tog vandringspriset
Genom två klassvinster och flera
framskjutna placeringar kunde
Gävleåkarna samla poäng för
ytterligare en inteckning i Kommunförbundets magnifika vandringspris. Gävle tog därmed sin
tredje inteckning.
Gävle samlade 166 poäng, därefter följde Hudiksvall 112, Sandviken 90, Mora 75 och
Söderhamn 71 poäng.
När man studerar resultatlistorna kan man
konstatera att klassvinnarna (15 st) är fördelade på 11 kommuner.
Hudiksvall toppar med
tre guldmedaljer. Två

vardera tog Gävle, Sandviken och
Nordanstig.

Notabelt på herrsidan
individuellt
Här konstaterar vi att Jan Albinsson, Mora och Lars Liljedal, Orsa,
båda tävlar i klassen H40, hade
snabbaste åktiden av alla herrar på
15 km 40.06 respektive 41.22. Segraren i H21, Per Erik Adrian, Åmål,
var drygt 6 minuter långsammare.
Borlänges Karl Erik Eriksson, som
vid fjolårets RM vann klass H50
överlägset, fick i år nöja sig med
en andraplats. Uppsalas Kenneth
Jonsson, som tidigare haft stora
framgångar i RM-sammanhang,
vann nu klassen 37 sekunder före
Borlängeåkaren.
Vi noterar för övrigt att Hans
Jansson, Nordanstig, i klassen H55
upprepade sitt guldlopp från 2003
på ett lysande sätt.

Hudiksvall guldstaden
Damerna från Hudiksvall visade
återigen god vinnarstil efter att
några år nästan helt lyst med sin
frånvaro. Vi minnesgoda kommer
ju ihåg Hudikflickornas dominans
under 90-talet med stafettsegrar
och mycket annat. Nu blev det tre
guldmedaljer genom Eva Wicklund, Ann Marie Zetterberg och
Maj Lis Wickström. Maj Lis var
för övrigt mycket överlägsen bland
damerna på 5 km. Om vi jämför
med herrarna på 5 km, så var det
endast suveränen Elis Åberg från
Sandviken som åkte snabbare.
Han hade tiden 14.17 mot Maj Lis
14.57.

Spännande stafetter
Lördagens avslutande stafetter bjöd
på en spännande uppgörelse i klass
H21 – 40. Frågan var om Åmål eller fjolårsvinnarna Sandviken skulle vinna. Dalslänningarna inledde starkast
och hade en ledning på
17 sekunder vid första
växlingen. Inför sista
sträckan hade avståndet
krympt till 12 sekunder.

Årets RM på skidor i Söderhamn
13-14 februari 2004 hade samlat
c:a 100 åkare från 26 kommuner

10

KAF- Nytt
Detta efter en stark åkning av
Sandvikens Elis Åberg, som i
vanliga fall tävlar i H60. På avslutningsrundan blev Åmåls Jan
Eriksson uppåkt av Sandvikens
Fredrik Eriksson, som dock på
upploppet inte lyckades kämpa sig
förbi. Segermarginalen för Åmål
var mindre än en futtig sekund.
Efter två sträckor hade Orsas
mixade lag genom Ulf Asp och
Lars Liljedal ordnat en ledning på
cirka 2 minuter. På tredje rundan
kunde Anneli Jungland utöka tidsavståndet som till slut blev 2min 26
sekunder före Ludvika

Tre guldvinnare från
Hudiksvall: Fr.v. Eva
Widerlund D55, Ann
Marie Zetterberg
D50 och Maj Lis
Wickström D45.

Ett stort tack
Vi lyfter avslutningsvis på toppluvorna och tackar Söderhamns
kommun med Nisse Boman och
Jörgen Hansson i spetsen. Ett stort
tack till klubbarna i skidalliansen
som gjorde ett jättejobb för att tävlingarna skulle kunna genomföras.
Snö var nämligen en stor bristvara
i Söderhamn före och under tävlingsdagarna. Ett ihållande regn
kvällen före premiärtävlingen
gjorde givetvis arrangörerna bekymrade. Trots att termometern
under tävlingarna visade flera
plusgrader kunde arrangemangen
genomföras på utmärkta spår
och med professionell speakerinsats av Björn Ole Pettersson.
Vid den trevliga kamratmåltiden
med prisutdelning fick Sten Egon
Janols från Sandviken tillfälle att
hälsa kommunfolket välkomna till
RM på skidor i Sandviken 2005.
KAF:s representant vid tävlingarna, Stig Lundberg, tackade
arrangörerna och överlämnade
förbundets standar.
Se resultaten under ”Resultatbörsen”.

Guldmedaljörer
fr.v. Fredrik Eriksson, Sandviken
H35 och Hans
Jansson, Nordanstig H55.

Klassvinnare fr.v.
Ulla Renvall,
Gävle D 60 och
LindaHasselqvist,
Ovanåker D 21.

Åmåls segrande
stafettlag fr.v. Anders Norelius, Jan
Eriksson och Per
Erik Adrian.
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Text: Olle Wegner

S

om i så många andra kommuner har politikerna i
Västerås oroat sig för den
ökande sjukskrivningen. Därför
beslöt man år 2002 att starta ett
hälsoprojekt. Med andra ord, vad
som måste göras för att främja
hälsan på arbetsplatsen. Inte bara
arbeta förebyggande med ohälsa
och rehabilitering utan också
med det hälsofrämjande arbetet.
Git Wanbro beskriver detta med
följande liknelse: Det finns olika
sätt att förhindra drunkningsolyckor. Det hälsofrämjande sättet
är att lära människor att simma.
Det förebyggande är att sätta upp
förbudsskyltar, livbojar eller ha
badvakter. Båda sätten behövs!

Git Wanbro
Första steget i detta hälsoprojekt
var att anställa Git Wanbro. Hon
var synnerligen lämpad för uppgiften. Git var från början utbildad
gymnastiklärare, men efter några år
som lärare vidareutbildade hon sig
först till sjukgymnast och senare
även till ergonom. Hon fick arbete
inom företagshälsovården och som
marknadsansvarig inom hälsoföretaget Feel Good. I denna egenskap
knöt Git många värdefulla kontakter bland annat med sin tidigare
arbetsgivare, Västerås stad.

Tolv tusen medarbetare i
Västerås stad.
Git Wanbros första uppgift på det
nya arbetet var att forma en hanterbar organisation. Frågan var,
hur man skulle kunna nå ut till
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samtliga arbetsplatser
och alla de tolvtusen
medarbetarna i Västerås stad. Lösningen
blev att utse ett eller
flera hälsoombud på
alla stadens enheter.
Hälsoombuden bildar
arton olika arbetsgrupper. En samordnare
finns för var och en
av dessa. Samtliga
samordnare sitter med
i sina respektive ledningsgrupper, de bildar
även Hälsoprojektets
projektgrupp, som träffas en gång i månaden.
Den här organisationsmodellen har
fungerat bra. I dag
finns 360 utbildade
hälsoombud.
6 100 medarbetare
deltog år 2003 i hälsoprojektets olika arrangemang.

Vilket ”verktyg” skulle användas?
Nästa uppgift var att fastställa vilka
”verktyg” som skulle användas för
att nå målet med hälsoprojektet. Det skulle finnas en bas och
därutöver vara fritt fram att göra
mera exempelvis bra friskvårdsaktiviteter. Arbetet skulle vara enkelt
att genomföra med möjlighet till
olika lösningar men också ordning
och reda. Kvalitet skulle vara en av
målsättningarna.

Git Wanbro

Hälsodiplomering
Det ”verktyg” som hälsoprojektet
valde var ”Strategiskt hälsoarbete
med Hälsodiplomering”.
Detta koncept har utarbetats
och drivs av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet med stöd av
Statens Folkhälsoinstitut, Cancerfonden med flera organisationer.
Det beskrivs på följande sätt:
- En arbetsplats är beroende
av personalens välbefinnande.
Sambandet mellan ett aktivt hälsoarbete, nöjda medarbetare och
ökad lönsamhet har aldrig varit
tydligare. Ett lönsamt hälsoarbete
kräver dock struktur, förankring på

KAF- Nytt
ledningsnivå samt att det är anpassat till varje specifik organisation
och arbetsplats.
Hälsodiplomering är ett verktyg
som strategiskt och praktiskt lägger grunden för ett varaktigt och
lönsamt hälsoarbete. Hälsodiplomering kan även användas som ett
kvalitetssäkringsverktyg för hälsoarbetet på en arbetsplats.
För att en arbetsplats skall bli
hälsodiplomerad fodras att den
uppfyller ett antal kriterier inom
fyra områden nämligen: Arbetsplatsens hälsostrategi, Omgivning, Personligt hälsostrategi samt
Hälsoinriktad verksamhet. Inom
dessa områden finns ett antal kriterier som är obligatoriska, bland
de övriga måste arbetsplatsen välja
minst tre per område.
Varje arbetsplats som startar
ett hälsodiplomeringsarbete får
tillgång till en coach (ledare), som
är knuten till Korpen. Västerås stad
följer inte helt denna modell eftersom deras coach är Git Wanbro.

Arbetet skall dokumenteras.
Hela processen tar mellan ett
halvt, till ett års tid och skall därefter godkännas av Korpen, som
utfärdar diplomet med guldtext
och guldram. Varje arbetsplats
får ett eget. Utdelningen sker med
pompa och ståt, ofta har stadens
egen personaltidning reportage
kring det hela. Man har också ordnat hälsofester med utställningar,
dansuppvisningar och ”prova på”
– aktiviteter.
135 av Västerås stads arbetsplatser var vid utgången av år 2003
hälsodiplomerade.
Efter ett år sker en rediplomering, då man följer upp de fastställda kriterierna för hälsoarbetet.
I Västerås har 5 arbetsplatser genomgått denna process.
En nyhet i dag är att hälsoarbetet också skall ingå i arbetsplatsens
systematiska arbetsmiljöarbete, det
som numera är lagstadgat.

Positiva reaktioner
Hälsoprojektet har mötts av positiva reaktioner från arbetsledning
och personal. Många tycker att
arbetet med hälsodiplomering är
stimulerande. Hälsa har kommit
med som en punkt på alla personalmöten. För medarbetarna har
det blivit en möjlighet att prata om
det som berör dem, inte minst på
arbetsplatsen.

Vilken roll skall den kommunala fritidsföreningen
ha i hälsoarbetet?
Git Wanbro understryker behovet
av att alla parter bidrar med sitt, för
att hälsoarbetet skall bli så lyckosamt som möjligt. Den kommunala
fritidsföreningen har en viktig roll,
att på ett bra och billigt sätt fungera
som aktivitetsmotor för friskvård.
Den skall kunna erbjuda alla anställda olika slags motionsaktiviteter, kultur, idrott, studiecirklar,
föreläsningar, teaterresor mm, i
princip det som de flesta av KAF´s
medlemmar bidrar med i sina respektive kommuner.

Antalet sjukskrivningsdagar skall minska med sex dagar under fem år
När Folkhälsoprogrammet antogs av kommunfullmäktige i Västerås stad våren 2003, angavs fyra mål för
folkhälsan i Västerås, nämligen:
•
Olikheter i hälsa ska utjämnas med avseende på livsvillkor och levnadsvanor
•
Delaktighet, trygghet och ett aktivt liv är förutsättning för hälsa
•
Kulturella, andliga och sociala värden utgör en källa till hälsa och ska tas tillvara som en resurs
•
Vi ska satsa på fysisk aktivitet, rörelser och motion i vardagen.
Dessa mål är också grunden för Hälsoprojektet i Västerås stad. Dess yttersta mål är att genom stärkande
insatser på arbetsplatserna främja folkhälsan.
I den strategiska plan som kommunfullmäktige då antog angavs också ett konkret mål för sjukfrånvaron. Den
skall minska med sex sjukskrivningsdagar per anställd och år.

Faktaruta Västerås stad

Antalet innevånare 2004-01-01 ........... 129 987
Yta ................................................. 956,12 km2
Antalet anställda ............................... ca 12 000
Antalet öppet arbetslösa i åldern 18 - 64 år:
7,6% för män och 6,7% för kvinnor
Kommunfullmäktiges sammansättning:
27 s, 4 v, 10 fp, 9 m, 4 kd, 4 mp och 3 c
Majoritet: s + v

Största arbetsgivare:
1.
2.
3.
4.

Västerås stad inkl kommunala bolag
ABB Sverige
Landstinget Västmanland
ICA

13

KAF- Nytt

Kent Thuresson –
konceptansvarig för hälsodiplomering

Text: Olle Wegner

Vill ni veta mer om
Hälsodiplomering?
Ring till Rikskorpen
på tfn 08-699 60 00.

P

å Rikskorpen i Stockholm finns Kent Thuresson. Han är konceptansvarig eller mer konkret,
ansvarig för utveckling och kvalitetssäkring av
konceptet ”Hälsodiplomering”. I sina arbetsuppgifter
ingår bland annat att hitta samverkansmöjligheter med
andra aktörer som är intresserade av att arbeta för hälsa
och livskvalitet i arbetslivet. Han bedömer alla diplomeringsunderlag såsom de i Västerås stad och godkänner dessa arbetsplatsers Hälsodiplomering.
Kent har också hand om stöd och support ut mot
Korpens coacher (ledare), när det gäller kriterier och
koncept.

En rad kommuner deltar i projektet
Kent Thuresson berättar att en rad kommuner håller på
med ett hälsodiplomeringsarbete. En del arbetar med
hela kommunförvaltningen, såsom Haninge, Trollhättan, Vetlanda och Västerås.
I andra kommuner är det vissa kommunala enheter
som är på gång att diplomera sig, nämligen Boden,
Borlänge, Falun, Göteborg och Nybro kommun.

Utbildad vid Mälardalens Högskola
Kent Thuresson är i grunden sjuksköterska. I denna
yrkesroll blev han intresserad av att ta reda på vad som
gjorde människor friska, i stället för vad som gjorde
dem sjuka. Han började därför först att läsa psykologi
och sedan med att läsa vidare på Mälardalens Högskola till Folkhälsovetare. Under utbildningen fördjupades intresset för hälsofrågor. Han letade efter sätt att
stimulera arbetsgivare att ta hand om sina anställda.
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Funderingarna kretsade kring något som liknade
miljöcertifiering. På så sätt kom Kent i kontakt med
Korpen, som hösten år 2000 skulle starta upp projektet
”Hälsodiplomering”. Han fick då förlägga sina fältstudier till Korpen och blev samtidigt utbildad till coach.
Som sådan arbetade han först lokalt på Gotland, sedan
centralt med kriterieutveckling och ”Årets friskaste
företag”, som är en tävling i konceptet. I augusti 2003
tillträdde han tjänsten som konceptansvarig.
SSIF/KAF-Spelen i
Vänersborg/Trollhättan
den 23 – 25 april 2004.
Lars-Göran Bengtsson är förbundssekreterare i
SSIF och tävlingsansvarig för årets SSIF/KAFspel, som avgörs i Vänersborg och Trollhättan
23 - 25 april. Han berättar för KAF-Nytt att när
detta skrivs den 16 mars har tyvärr inte så många
som man hoppats på anmält sig till tävlingarna.
Han antar att alla kommunanställda ännu så länge
är svårflirtade för dessa spel. Det är tredje gången
som KAF är med på ett hörn. Det som påverkar
deltagandet är också att de landstingsanställda har
möjligheten att delta i de nordiska sjukhusspelen,
som avgörs i augusti i Malmö.
Tjugotre kommunanställda hade i mars anmält
sig. Dessa kommer från Markiserna i Marks
kommun, Orsa (ett helt volleybollag), Umeå,
Vänersborg, Trollhättan, Härnösands och Örebro
kommuner.

För mer information och eventuella efteranmälningar: Ring Lars Göran Bengtsson
tfn 0521 – 27 50 71. Telefax 0521 – 27 58 10.
E-post: lars-goran.bengtsson@vgregion.se

KAF- Nytt
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hälsoprojektet för Västerås stad ingår att
förvaltningar och arbetsplatser skall upprätta
policy och handlingsplan för att efter godkännande bli hälsodiplomerade. Hur ser då en sådan
handlingsplan ut? KAF Nytt har fått tillgång till
miljö- och hälsoskyddsförvaltningens plan för
hälsodiplomering. Den är daterat så sent som
den 25 februari 2004. Ur denna har vi plockat
några väsentliga delar, delvis ordagrannt återgiven i kursiv stil.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens
friskvårdspolicy i

Text: Olle Wegner

Syfte

Personlig hälsostrategi

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har valt Hälsodiplomering som verktyg för att uppnå förvaltningens
övergripande policy.
Friskvårdsarbetet ska ge de anställda bättre möjligheter att möta krav, såväl fysiska, psykiska, sociala och
kompetensmässiga, som ställs i arbetslivet. Den friskvård som satsas på medarbetarna ska göra att medarbetarna mår bra, utvecklas och känner gemenskap.
Förvaltningens friskvårdsarbete ska också öka
medvetenheten när det gäller den egna hälsan och
stimulera till ansvartagande för eget och andras välbefinnande.

Under rubriken ”Personlig hälsostrategi” talar man
bland annat om att varje medarbetare skall få genomgå
en hälsoprofilbedömning, som upprepas efter ca 1,5
år. Man skall också få genomgå utbildning i hjärt- och
lungräddning samt få delta i föreläsningar/seminarier
som arrangeras av Hälsoprojektet i Västerås stad.

Mål
I sina långsiktiga uppsatta mål sägs bland annat att
arbetsplatsen skall ha hälsomedvetna medarbetare
där alla mår bra, utvecklas och känner gemenskap.
Utvärdering skall ske genom hälsoenkät. Vidare sägs
att cheferna skall vara förebilder vad gäller hälsosam
livsstil, särskilt då balansen mellan arbete och fritid,
samt fysiska aktiviteter. År 2006 skall antalet medarbetare som är fysiskt aktiva, vara 90%.
I de kortsiktiga målen anges bland annat att
sjukfrånvaron skall, liksom tidigare, vara låg och
att andelen medarbetare, som aktivt deltar minst en
gång per vecka i motion på arbetstid eller fritid, vara
100 % senast år 2005.

Hälsoinriktad verksamhet
Några rubriker under avsnittet ”Hälsoinriktad verksamhet” är:
•
Subvention av motionsaktiviteter
•
Träning på arbetstid
•
Friskvårdsdag
•
Möjlighet till rörelsepaus
•
Cykla eller gå till/från arbetet
•
Massage

Utvärdering
Friskvårdspolicyn avslutas med, dels en målsättning
för utvärdering av nuvarande program, dels en redogörelse för den utvärdering som gjorts av tidigare gjord
handlingsplan.

Några rubriker i handlingsplanen
Rubrikerna i handlingsplanen beskriver väl vilka frågor som tas upp. Några av dessa är:
•
Budget
•
Sjukfrånvaro
•
Rökfri miljö
•
Tillgång till motionslokal
•
Cykelparkering vid arbetsplatsen, samt
duschmöjligheter
•
Företagshälsovårdsavtal
•
Fri fruktkorg
•
Arbetsmiljöarbete
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Välkommen till Jönköping!
Det är med glädje som vi i Jönköpings kommun hälsar dig välkommen till hemorten för Sveriges bästa
personalklubb. Vi är stolta över att
utmärkelsen Årets fritidsförening gått
till kommunens aktiva personalklubb.
Verksamheten spänner från allt från
inköpsresor till fjällvandring och lockar
åtskilliga deltagare bland kommunens
ca 11 000 anställda.

Unika museer
Många anser att Jönköpingstrakten är en av
landets vackraste. Gränna, Vättern och Visingsö
är stora turistattraktioner.
Jönköping är också en
levande kulturkommun
med ett brett och varierat
utbud. På Länsmuseet
finns Sveriges största
samling av John Bauers verk. Tändsticksmuseet, det
enda i sitt slag, visar hur tändstickstillverkningen

Jönköpings kommun ligger naturskönt vid Vätterns
sydspets. Med sina drygt 119 000 invånare är Jönköping en av landets tio största kommuner, lagom stor för
att kunna erbjuda storstadens alla möjligheter, lagom
liten för att behålla närheten till arbetsplatser, fritidsaktiviteter och natur.

Många föreningar
Kommunen är en av Sveriges föreningstätaste. Här
finns en väl utbyggd service med ett stort utbud av
kultur- och fritidsaktiviteter och ett rikt föreningsliv.
År 2004 har Jönköping utsetts till P3:s Popstad. Utmärkelsen motiveras bl.a. med den stora genrebredd
som finns och det nätverk med engagerade musikmänniskor som lyfter upp det lokala musiklivet på en hög
nationell nivå.
Rådhuset i Jönköping
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blev världsledande och spred Jönköpings namn över
världen. Museet är inrymt i Jönköpings första tändsticksfabrik.
Jönköping är ett livligt handelscentrum med en
vacker och bilfri stadskärna och med det ombyggda
regementet A6, som har blivit ett stort köpcentrum.

Centrum förändras
Mycket händer just nu i centrala Jönköping. Stadsbyggnadsvisionen innehåller en rad projekt för hur
stadskärnan ska bli den mest attraktiva i Skandinavien i sin storlek. Inom ett par år ska centrum ha fått
ett tillskott på 400 – 600 lägenheter och stora ytor
för handel, upplevelser och kultur men också för
kontor, institutioner och utbildning. Ca 4 hektar av
Munksjön fylls ut för ett nytt bostadsområde. En ny
bro byggs över Munksjön. Stora delar av stränderna
längs norra Munksjön ska friläggas för nya bilfria
kajer och stråk.

Högskolesatsning
Högskolan, med närmare 9 000 studenter, får då
direktkontakt med vattnet. Jönköping präglas av en
intensiv satsning på Högskolan vars campus ligger
mitt i centrum. Utbildning och forskning bedrivs inom
ekonomi, juridik, teknik, undervisning, kommunikationsvetenskap och olika vårdyrken.

Logistikcentrum
Redan på 1200-talet ansågs Jönköpings läge så betydelsefullt att Jönköping fick stadsprivilegier. Idag
är Jönköping ett ledande transport- och kommunikationscentrum, en betydande handelsstad och genom
Elmia en internationellt känd mäss- och konferensort.
Det strategiska läget i södra Sverige och de utmärkta
kommunikationer med flyg, bil och järnväg har bidragit till att Jönköping utvecklats till ett logisitikcentrum
för Norden. Inom en radie av 17 mil bor 2,8 miljoner
människor, ca 30% av Sveriges befolkning.

Dynamiskt näringsliv
Jönköpings kommun är en spännande tillväxtregion
med goda framtidsmöjligheter och ett etableringsvänligt klimat. Entreprenörskap, positiv företagaranda och
starka nätverk utmärker det dynamiska näringslivet.
Från att tidigare ha varit en utpräglad industristad har
Jönköping nu en bred arbetsmarknad med ca 9 600 företag, till övervägande delen små och medelstora. Här
finns ett tiotal arbetsgivare med fler än 500 anställda,
t.ex. de internationellt välkända koncernerna ABB,
Electrolux och Saab.

Elmia
Elmia är ett annat av kommunens många framgångsrika företag. Med sina specialiserade industrimässor
och mässor inom miljö, jord- och skogsbruk har Elmia
blivit världsledande inom en rad områden, t.ex. Elmia
Wood (världens största skogsmässa) och Elmia Underleverantör. I konsert- och kongresscentret bedrivs
en omfattande internationell konferensverksamhet.
Kongresshuset är samtidigt ett av landets förnämsta
konserthus.

Administrativt centrum
I Jönköping, som är administrativt centrum i regionen,
finns också flera statliga verk och myndigheter: Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Domstolsverket, Göta
hovrätt, Kammarrätten, länsstyrelse m.fl.
Välkommen alltså till Jönköping och Stora Hotellet och några givande konferensdagar om Tid! Årets
konferens går av stapeln 14 och 15 oktober 2004.
Personalklubben i Jönköping genom
Sinikka Sandberg ordförande

Vy över Jönköping
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Korpens generalsekreterare

Bo Andersson
besökte KAF:s styrelse

Korpens generalsekreterare Bo Andersson besökte KAF:s styrelse under planeringsdagarna
KAF: s styrelse var inbjuden att besöka Rikskorpen i de nya lokalerna på
gamla Allmänna BB på Östermalm
i Stockholm i samband med planeringsdagarna 6 och 7 februari i år.
Det nya ”Idrottens Hus” var dock
inte helt klart, så vi fick med Korpens
goda bistånd flytta över till hotell Continental mitt i staden.

Generalsekreterare Bo Andersson
Bo besökte oss under några timmar
för att informera
oss, bland annat
om Korpens utvecklingsprogram.
Vi träffade en ledare med klara och
visionära idéer. Han
skissade på vikten
av att alla arbetar
mot slutmålet ”En
bättre folkhälsa”. I
arbetslivet måste,
menade han, arbetsgivare, företagshälsovård, facket genom sina skydds- och/eller
hälsoombud och fritidsföreningar samverka. Han redovisade villkoren för en sådan samverkan och vilka
etappmål, som måste uppfyllas, för att man ska kunna
nå slutmålet.

Hälsodiplomering
Det verktyg som Korpen erbjuder är hälsodiplomering.
Uppdraget är att få privata och offentliga arbetsplatser
att bli mer hälsobefrämjande. Ett stort antal av dessa
har inbjudits att delta i detta gigantiska hälsoprojekt.
Fyrahundraåttio svar har kommit in och bland dem
många kommuner och kommunala enheter. Tjugofyra
nya befattningar har inrättats för att klara uppgiften.
Korpen
driver
projektet
i
samverkan
med
Folkhälsoinstitutet,
Cancerfonden, Skandia, SISU och Dagens Industri.

18

Text: Olle Wegner

Var kommer KAF och KAF: s
medlemmar in?
Bo Andersson menar att KAF och övriga fritidsförbund spelar en väsentlig roll i detta stora projekt,
även om ännu inga röster höjts. Fritidsföreningarna i
våra kommuner är den självklara aktivitetsmotorn. De
flesta anställda vill göra något för sin hälsa. Fritidsföreningarna kan då hjälpa till att ordna friskvård av
de mest skiftande slag, ungefär så tänker sig Bo. KAF
centralt bör vara den röst som hörs i samordningen
mellan Korpen och medlemsföreningarna.

Verksamhetsplan antagen
Styrelsen genomförde, som ovan nämnts, sina planeringsdagar 6 och 7 februari. En ny verksamhetsplan
togs fram och godkändes vid det avslutande styrelsesammanträdet, därmed är årets RM-tävlingar fastställda och inprogrammerade. Det beslöts också att
förbundsstämman förläggs till tidpunkten i samband
med Årets konferens i Jönköping. För att detta ska
bli stadeenligt kommer förslag till ändring att läggas
fram. Styrelsen beslöt också att hos PRV inregistrera
vår förbundstidning under namnet KAF-Nytt. Förslag
till bokslut godkändes, liksom budgeten för 2004. Det
ekonomiska läget för förbundet är kärvt. Inkomsterna
kommer nästa enbart från medlemsavgifter. För att förbättra situationen måste vi rekrytera fler medlemmar.
Vissa åtgärder har vidtagits. Vi sände bl.a. ut ett brev
till samtliga personalchefer i Sveriges kommuner plus
en tidning och en faktura i samband med julutskicket
2003.
Protokoll från styrelsemötet, verksamhetsberättelse
för 2003 och verksamhetsplan för 2004 finns att läsa
på vår hemsida www.kafinfo.nu
PS. KAF riktar ett stort tack till Bo Andersson och
Korpen för allt bistånd i samband med planerings-dagarna 2004. DS.
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Resultatbörsen Resultatbörsen
RM på skidor
13 – 14 februari 2004
D21 – 10 km – 2 startande
1. Linda Hasselqvist, Ovanåker ................................30.45
D45 – 5 km – 6 startande
1. Maj-Lis Wikström, Hudiksvall .............................14.57
2. Marita Dufström, Ludvika .................................16.32
3. Ewa Edejern, Söderhamn .................................17.40
4. Karin Forsgren, Hudiksvall .................................17.52
D50 – 5 km – 2 startande
1. Ann Marie Zetterberg, Hudiksvall ........................19.05
2. Eva Lotta Ivarsson, Gävle .................................24.46
D55 – 5 km – 2 startande
1. Eva Widerlund, Hudiksvall .................................19.25
2. Inga Lill Dahlin, Nordanstig .................................24.11
D60 – 5 km – 4 startande
1. Ulla Renvall, Gävle
.................................21.42
2. Eva Abrahamsson, Gävle .................................22.19
3. Barbro Svensson, Gävle
.................................28.19
4. Gerg Norin, Nordanstig
.................................39.27
D65 – 5 km – 1 startande
1. Anna Karin Baglien, Gävle .................................29.35
H21 – 15 km – 6 startande
1. Per Erik Adrian, Åmål
.................................46.12
2. Björn Steffen, Ljusdal
.................................46.20
3. Jörgen Dybbel, Hudiksvall .................................47.13
4. Lars Wallin, Sandviken
.................................49.17
H35 – 15 km – 8 startande
1. Fredrik Eriksson, Sandviken.................................44.34
2. Anders Norelius, Åmål
.................................46.01
3. Torbjörn Sunesson, Hofors .................................46.04
4. Jan Malmsten, Söderhamn .................................46.44
H40 – 15 km – 8 startande
1. Björn Albinsson, Mora
.................................40.06
2. Lars Liljedahl, Orsa
.................................41.22
3. Olle Yttermo, Huddinge
.................................42.12
4. Janne Eriksson, Söderhamn .................................42.54
H45 – 15 km – 4 startande
1. Benny Morén, Ludvika
.................................46.11
2. Hans Wickström, Mora
.................................51.45
3. Bengt Olsson, Ljusdal
.................................52.44
4. Peter Strömbäck, Söderhamn................................56.11
H50 – 15 km – 6 startande
1. Kenneth Jansson, Uppsala .................................44.16
2. Karl Erik Eriksson, Borlänge................................44.53
3. Karl Gunnar Boman, Ludvika...............................48.30
4. Bengt Lundgren, Sandviken .................................50.46
H55 – 10 km – 9 startande
1. Hans Jansson, Nordanstig .................................28.21
2. Roland Sjögren, Avesta
.................................30.25
3. Leif Hasselqvist, Ovanåker .................................31.06
4. Owe Olsson, Borlänge
.................................33.14

H60 – 5 km – 5 startande
1. Elis Åberg, Sandviken
.................................14.17
2. Joukko Waaranmaa, Sundsvall .............................15.59
3. Torbjörn Eriksson, Sollefteå .................................17.22
4. Karl Arne Sandvik, Mora .................................18.44
H65 – 5 km – 3 startande
1. Leif Andersson, Rättvik
.................................15.35
2. Jan Erik Linden, Gävle
.................................16.34
3. Jan Erik Eriksson, Strömsund ...............................16.43
H70 – 5 km – 2 startande
1. Erik Nyholm, Oxelösund .................................16.53
2. Arne Pettersson, Gävle
.................................19.39

Stafetter

H 21-40 3 x 5 km – 5 startande lag
1.Åmål (Norelius, Adrian o Eriksson) ......................49.40
2. Sandviken (Wallin, Åberg o Eriksson) .................49.41
3. Huddinge (Agestam, Jakobsson o Yttermo) ........52.13
4. Söderhamn
.................................57.02
5 Hoforshus Fritidsförening .................................59.49
H45-60 3 x 5 km - 2 startande lag
1. Söderhamn (Hansson, Svensson o Olofsson) ......80.10
D45-60 3 x 5 km – 1 startande lag
1. Gävle (Renvall, Svensson o Baglien) ...................89.50
Mixed 3 x 5 km – fyra startande lag
1. Orsa (Asp, Liljedal o Jungdal) .............................50.14
2. Ludvika (Karlsson, Dufström o Morén) ...............52.40
3. Gävle (Pettersson, Abrahamsson o Lindén)..........60.06
4. Hudiksvall
.................................71.14

Tävling om Svenska Kommunförbundets
vandringspris:
1. Gävle
2. Hudiksvall
3. Sandviken
4. Mora
5. Söderhamn

.........................................................166 p
.........................................................112 p
......................................................... 90 p
......................................................... 75 p
......................................................... 71 p

Resultat, reportage och
bilder från
RM i pimpelfiske redovisas i
nästa nummer av KAF-Nytt
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2004-09-17--18 i Kristianstad/Åhus
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Välkomm

Tidpunkt ........................................................... 2004-09-17--18
Plats..................................................................................Åhus
Information ........................... Lars Åkesson tfn 044-13 51 24
Anmälan ............................... Lennart Erfors tfn 044-13 61 60
Startavgift ..............................................................150 kr/start
Boka logi .............Turistbyrån Kristianstad tfn 044-13 58 88
......................................... Turistbyrån Åhus tfn 044-24 01 06
RM-bankett..........................................................Åhus Parken
Bankett - kostnad/person ............................................. 200 kr
Inbjudan kommer att skickas ut i månadsskiftet april - maj.

