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Plan för RM-tävlingar 2008
Gren

Arrangör

Datum

Kontaktperson

Skidor

Orsa

1-2 februari

Bosse Wallin

Pimpelfiske Härjedalen (Sveg)

Barbro Långström
0680 – 161 84 eller
Ann-Kristin Olofssontfn 0680 – 161 12

Badminton Arrangör saknas ännu
Bowling

Oxelösund

Maj 2008

Boule

Uppsala

23 augusti

Golf

Östhammar
Öregrunds GK och
Örbyhus GK

Terränglöpning     

Hudiksvall

Orientering Avesta
Korpiaden

Falun

070-522 41 32

Jan Ågren, Oxelösundsbowlingcenter,  
tel/fax  0155-38383
Sirkka-Lissa Bergkvist, tfn 0173-86111 el.
070-581 05  81; se även www.osthammar.se/rm2008

12 – 13 september
Övriga arrangemang
1 –3 februari

Jenny Magnusson

tfn 023-82047

Se separat annaon

Vikingarännet Långfärdsskridskor Uppsala – Stockholm
10/2 alternativt 17/2
Anders Tysk

tfn 08-556 312 45

Vår Ruset
Tjejmilen
Årets Konferens
														
				
		

denna gång!
I detta första nummer av KAF-Nytt som skickas ut via e-post, handlar det bl.a. om Kalmars Aktiv Fritid som uppmärksammats av kommunen. Vi får också en rapport från RM
i längdskidåkning. Det är också klart med 2008 års konferens, som kommer att gå av
stapeln i Vara, 2007 års vinnare av utmärkelsen ”Årets fritidsförening”. Läs också om
Borås satsning på motion. Naturligtvis får ni information om Tjejmilen och Vårruset, och
om att bli utmanade av Sigtuna Fritidsförening.
Glöm inte att KAF-Nytt är ”Ert” forum, dela med er av era aktiviteter och insatser för era medlemmar, det kan vara en inspirationskälla för andra föreningar. Skriv ihop några rader och e-posta
till lars.carlsson@kristianstad.se
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Årets Konferens

2008
S

å är det då spikat. Årets konferens 2008 hålls i Vara kommun den
7-8 oktober. Arrangörer är naturligtvis 2007 års fritidsförening, Vara
KFF. Platsen för konferensen blir Varas spektakulära och kända konserthus. Konserthuset blev färdigt så sent som 2003 och är därmed en
av Västsveriges yngsta scener. Lokalerna är unika i det hänseendet att
fastigheten är sammanbygd med Lagmansgymnasiet och samutnyttjas
av båda verksamheterna.

Planeringen är i full gång i Vara, berättar Birgitta Ahlberg, ordförande i Vara KFF.
Dock kan man ännu inte ge några detaljer kring
föreläsare med anledning av att man i dagarna just
fått ett definitivt okej på datumet för nyttjande av
konserthusets lokaler.
- Vi har våra önskemål klara och har fört dialog
med en del föreläsare, men nu börjar arbetet på allvar,
fortsätter Birgitta.
Engagemanget och uppslutningen kring värdskapet
är stor i Vara.
- Ja fritidsföreningen svarade enhälligt ja på frågan om att arrangera Årets konferens och vi fick
omgående ett positivt besked från våra beslutsfattare kring att arrangera konferensen. Vi hoppas kunna göra en riktigt bra konferens i oktober.
Tillsammans med Vara KFF hoppas vi på riktigt
många deltagare och givande dagar under kon-
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ferensen i oktober. Har du frågor eller önskningar om
specifika delar av verksamheten som du vill höra mer
om under konferensen kan du redan nu höra av dig
till: birgitta.ahlberg@vara.se så blir presentationen
mer anpassad efter deltagarnas önskemål.
Vi ses i Vara i oktober.
/Anders Kihl
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Medlemsförening i Korpen

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är en av landets största aktörer för
friskvård och motionsidrott. Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF) är en av
många medlemsorganisation i Korpen. KAF´s medlemsföreningar blir genom
att aktivera sitt medlemskap i Korpen berättigade till:
• Anslutning till Riksidrottsförbundet och SISU
• Anslutning till lokalt korpförbund och därmed tillgång till lokalt närverk
• Tillgång till egen hemsida och verktyg för medlemsadministration
• Stöd från korpens utvecklingsansvariga i organisationsutveckling mm
• Tillgång till erbjudanden, rabatter och avtal både inom Korpen och
Riksidrottsförbundet
Ansökningsblankett finns på www.korpen.se under rubrik medlem.
Frågor, kontakta gärna Anita Jaeger 08-699 64 13 anita.jaeger@korpen.se
eller Fredrik Rodhe 08-699 64 03 fredrik.rodhe@korpen.se
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Borås engagerar hela
staden i hälsoarbetet
Vi har i Borås Stad under flera år genomfört interna
motionskampanjer med syftet att motivera våra anställda
att komma igång och röra på sig. Givetvis finns det en
förhoppning hos oss att det i längden skapar friska vanor
bland vår personal.

Text: Linné Nilsson och Anders Kihl
onceptet för utmaningen
är egenutvecklat inom
organisationen och ett
komplett datorbaserat system för
anmälan, inrapportering, resultat
och uppföljning har skapats i samarbete med kommunens informatörer och nätverkstekniker.
Utmaningen har varit mycket
uppskattad för sin enkelhet och
datorstödet har minimerat administrationen centralt. Varje år har
kampanjen utvecklats och förnyats.
Deltagarantalet har ökat konstant
och sista året deltog 2900 personer,
det är ungefär en tredjedel av våra
anställda, och det är ett resultat vi
är mycket nöjda med. Vi hoppas
med denna artikel kunna ge inspiration och idéer för andra kommuner och/eller personalklubbar som
har funderingar på att starta egna
hälsoutmaningar.

K

Inför årets upplaga har vi valt
att, parallellt med vår egen kampanj utmana andra företag i Borås
om att bli ”Borås aktivaste företag
2008”. Utmärkelsen går till det
företag som under ett par veckor
i vår lyckas aktivera flest anställda
i förhållande till sin totala personalstyrka. Detta gör vi i samarbete
med vår folkhälsoenhet.
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Det hela började i höstas när vår
folkhälsosamordnare kallade till ett
möte för att diskutera hur vi med
gemensamma krafter skulle kunna
marknadsföra folkhälsoenhetens
satsning på ”Hälsans stig” i Borås.
”Hälsans stig” är, för den som inte
känner till begreppet, ett koncept
från Hjärt- och Lungfonden som

går ut på att skapa ett promenadstråk som ska vara tillgängligt för
alla invånare oavsett funktionsnedsättning, för att främja motion i alla
åldrar och förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Kraven är höga. Sträckan
på 4 km ska ligga centralt och vara

i nära förbindelse med kollektivtrafik. Promenaden får inte innefatta
backar med större lutning än 6%,
det får inte vara några höga trottoarkanter, trappor eller andra hinder
utmed vägen och för trygghetens
skull ska det finnas belysning och
snöröjning vintertid.
Läs mer på www.hjart-lung.se/
halsansstig.  
Vid mötet fanns flera förvaltningar representerade;  kommunledningskansliet, miljökontoret,
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fritid- och kulturkontoret, stadsbyggnadskontoret och även Mitti-Borås, som är en intresseförening
för företagarna i centrum, involverades i projektet. Från miljösidan
ville man bland annat lyfta fram
arbetspendlingen ur miljösynpunkt
och jag som central hälsoutvecklare såg gärna att fler anställda
började gå eller cykla till jobbet
för hälsans skull. Mitt-i-Borås
hade funderingar kring hur man
skulle kunna få Borås invånare
att promenera till affärerna i centrum, för att på sikt skapa en bilfri
stadskärna, och där såg man öppningen att en aktiv människa inte
skulle vara lika främmande för att
parkera bilen en bit bort och gå en
längre sträcka till sin affär. Som ni
förstår hade vi alla olika ingångar
i projektet men vi såg det som en
fördel,  då det gav oss en bred bas
att utgå ifrån. Resultatet av våra
träffar blev att Hälsans stig nu är
i hamn, finslipning är kvar men vi
har idag en fungerande sträcka och
vi kom fram till att en motionsutmaning som vänder sig till företag
i Borås skulle kunna vara ett sätt
att nå en stor del av stadens invånare. Vår idé tog vi sedan med oss
tillbaka till våra respektive nätverk
för förankring och för att se om det
höll hela vägen.  

Grundtanken är enkel, företagen
väljer själva en kampanj som passar deras företag och sedan utmanar
vi helt enkelt varandra genom att se

vem som kan få igång/aktivera flest
anställda under en viss period. Resultatet och antalet deltagande per
företag kommer att mätas procentuellt sett i förhållande till respektive företags personalstyrka. Det
kanske inte är hundra procentigt
rättvist men syftet är att aktivera
de anställda och då kan man ha
överseende med det. En styrka är
att respektive företag kan använda
sig av den kampanj man vill och
man är inte hänvisad till något specifikt koncept. En del har liksom vi
egna motionskampanjer och andra
väljer att köpa den tjänsten av externa aktörer på marknaden.
I skrivande stund vet vi inte
hur stor omfattningen på företagsutmaningen blir men vi har fått

med några av de stora företagen
på tåget, Ellos, HM och SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut)
och förhoppningsvis lockar det
fler företag att delta. Utmärkelsen
kommer att delas ut i slutet av
maj i samband med festligheter
på stan när ”Hälsans stig” invigs
officiellt. Den invigningen blir det
sista som händer i en i övrigt händelserik kulturvecka där det stora
dragplåstret är invigningen av vår
stads nya stolthet, en 9 meter hög
staty av konstnären Jim Dine föreställande sagans Pinocchio. Så åker
ni till Borås i sommar kommer ni
inte bara att träffa på alla Boråsare
som är ute och promenerar på byn
utan också få se Pinocchio stå och
plira ut över stan!

Vill du veta mer om våra hälsoutmaningar är du hjärtligt
välkommen att höra av dig till:
Linnéa Nilsson,
hälsoutvecklare,
linnea.nilsson@boras.se,
033-35 34 14
eller
Anders Kihl, informatör,
anders.kihl@boras.se,
033-35 71 18
båda verksamma i Borås
Stad och aktiva i personalklubben MerKraft.

7

KAF- Nytt

Vinter-Korpiaden 2008

H

elgen 1-3 feb 2008 var Falun invaderat av motionärer från hela Sverige då Vinter-Korpiaden ägde rum
– den tredje i ordningen.  Deltagarna kunde välja att delta
i följande grenar:
Korpbowling, Korpfive-a-side (Innefotboll), Korpinnebandy, Korprinkbandy, Korplångfärdsskridsko, Korpskidor
Alpint, Korpskidor längd och Korpvolleyboll

Drygt 1200 deltagare från hela Sverige tävlade i
lag-idrotter och vinteridrotter i och omkring Falun.
Tävlingarna startade lördag morgon och slutade söndag
eftermiddag.
På lördag kväll hölls den uppskattade korpiadfesten
på Harrys och innehöll buffé, uppträdande med liveband,
prisutdelningar och utlottningar för att inte glömma alla
korpiaddeltagare!
Vinter-Korpiaden blev ett mycket lyckat arrangemang i
ett vintervitt Falun och såväl arrangörer som deltagare är
mycket nöjda.
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Vinter-Korpiaden är en populär mötesplats för motion, rekreation och sociala
aktiviteter i sportens tecken där deltagarna kommer från företag, korpföreningar och kompisgäng i hela landet.
I Vinter-Korpiaden finns det tävlingar
och lopp för alla åldrar, vare sig man
är van idrottare eller nybörjare. Alla
platsar!
Motion, rekreation och
sociala aktiviteter
Somliga ser det som ett skönt avbrott i vardagen med
både träning och nöje, några ser det som en ypperlig
chans att få mil i benen inför tex vasaloppet. Andra
väljer att se det som en social aktivitet med företaget
eller kompisgänget, samtidigt som det är en morot för
att hålla igång tillsammans under hösten och sedan
tävla, motionera och umgås under en hel helg i Falun.

KAF- Nytt

Vi ses i Falun
2009!
Vid frågor eller funderingar kontakta
Jenny Magnusson
Projektledare Vinter-Korpiaden 2008
jenny.magnusson@korpen.se
023-820 47

KAF:s bidrag i
Vinter-Korpiaden 2008
KAF:s bidrag till Vinter-Korpiaden 2008 blev Västerås KMIF, med Sara Berming i spetsen. Västerås
KMIF blev till slut silvermedaljörer med ett mixed
lag i Korpvolleyboll efter en mycket bra genomförd
turnering.

Kommunmästerskapen i
Vinter-Korpiaden 2009
Kommunanställdas Fritidsförbund KAF, är ett av
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets fritidsförbund, erbjuds möjligheten att genomföra sina interna
mästerskap i olika idrotter i samband med VinterKorpiaden. Fördelarna med detta är att ni sparar
massa tid och planering samtidigt som ni vinner
hälsa, kompisar och laganda inom förbundet.
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Jobbing har blivit
en riktig succé.
Och det bara fortsätter.
I kommunerna Eksjö, Sölvesborg och Växjö är ett bevis på att
intresset är enormt.
Per-Anders Löthman är kultur- och fritidssamordnare och ansvarig för personalklubben Dakapo

Text: Christer Karlsson
Eksjö har man varit med sedan
2001 och där ligger antalet
deltagare på 600-700, i våras
var exempelvis 659 personer med.
På kommunen finns det 1 702 anställda.
- Det tar energi om man ska planera
allt själv. Nu är det enkelt att ta till
sig. Det är ett väldigt enkelt verktyg
att ta till sig, när man får resultatet
sammanställt, säger Gun Henriksson, fritidsintendent på Eksjö kommun.
Det är sjunde året som Eksjö är med
och Gun tror att taket är nått, det är
svårt att bli fler, även om det det är
runt tusen personer som inte är med
i jobbing.
- Runt 40 procent av kommunens
anställda är med och det är en bra
siffra. Nu gäller det att hänga kvar
så att det åtminstone inte minskar,
säger Gun Henriksson.
Växjö kommun har varit med i fem
år. Här är cirka 1 300 personer av
kommunens 6 500 anställda med
och deltar i jobbing. Per-Anders
Löthman är kultur- och fritidssamordnare och ansvarig för personalklubben Dakapo, som står för de
anställdas deltagande i jobbing.

I
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- Det här är en viktig del för oss i
vår hälsokampanj. Vi har satsat för
fullt på det här och många arbetsplatser är med, säger Per-Anders
Löthman.
Han berättar att jobbing blir en extra
viktig del under 2008 i Växjö kommun, då det är Hälsans år.
- Det är en satsning för ett friskare
och hälsosammare folk. Det är en
kampanj som kommer från kommunalråden och där arbetsplatserna
ska plocka fram en strategi för att
man ska bli mera hälsosamma. Det
kan bli en ett ännu mera lyft med
jobbing nu i år när vi ska ha Hälsans
år här i Växjö,  berättar Per-Anders
Löthman.
Eksjö och Växjö är kommuner
som har flera års rutin av jobbing.
En nykomling i sammanhangen är
Sölvesborgs kommun, som var med
första gången under 2007. Uppslutningen var god och redan första året
var sammanlagt 680 personer med.
- Jag tycker det är ganska bra med
att 40 procent. Det finns hälsoinspiratörer som har funnits som kontaktpersoner för dem som varit med,
säger Mattias Åberg, hälsosamordnare i Sölvesborgs kommun.

Reaktionerna på jobbing har enbart
varit positiva efter första året enligt
Mattias Åberg.
- Det är bara positivt. Det är något
man gör tillsammans i arbetslaget
och man pushar varandra, säger
Mattias Åberg, som själv är med för
att föregå med gott exempel.
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Årets friskaste utmaning på jobbet!
2008

Jobbing™ handlar om att komma igång, att bli mer fysiskt aktiv,
att må lite bättre och samtidigt påverka miljön på ett positivt sätt.
Konceptet utgår ifrån behovet av fysisk aktivitet under minst 30 minuter
per dag och innehåller bland annat steg- och aktivitetstävlingar, väggkalender, informationsfolder, priser och fri tillgång till ”Jobbingportalen”.
Jobbing™ pågår 24 timmar om dygnet i 18 veckor. På våren 7/4 – 8/6 och på hösten 25/8 – 26/10.
”Stegtävlingen” och ”Årets Jobbingarbetsplats” är teamtävlingar som tillsammans med ett flertal
individuella utmaningar ingår i konceptet. ”Jobbingportalen” är ett alternativ för dem som vill sköta
registreringen av sina aktiviteter via Internet, de som saknar Internet använder väggkalendern.
Den enkla hanteringen i kombination med en låg kostnad, ett professionellt material och stimulerande tävlingar gör Jobbing™ intressant för varje arbetsgivare som har målsättningen att
förbättra medarbetarnas (och sin egen) hälsa.

Det behöver inte kosta skjortan att ha en frisk personal!
Arrangeras av

i samarbete med

FÖR INFORMATION OCH ANMÄLAN

www.jobbing.se ELLER RING 0470-125 60
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Gör din anmälan på

www.varruset.se

Var med och spring
Vår Ruset 2008!
Vår Ruset är inte en tävling, utan en fest för tjejer och kvinnor i alla åldrar.
Det handlar om att springa, jogga, lunka eller promenera 5 km i din egen
takt. Under våren och försommaren genomförs sköna jogging-lopp i 17 städer
över hela landet. Samla ihop en grupp på sex löpare på din arbetsplats eller
bland vänner och bekanta, så bjuds alla i gruppen på picknick efter loppet.
Vår Rusets medalj till samtliga fullföljande.
I fjol deltog hela 143.000 kvinnliga motionslöpare i Vår Ruset som
därmed är Europas största löparserie.

HUVUDSPONSOR

SILVERSPONSOR

MALMÖ 5 maj • HALMSTAD 6 maj • GÖTEBORG 7 maj • VÄNERSBORG 8 maj • VÄXJÖ 12 maj • JÖNKÖPING 13 maj • ÖREBRO 14 maj
KARLSTAD 15 maj • NORRKÖPING 19 maj • VÄSTERÅS 20 maj • GÄVLE 21 maj • UPPSALA 22 maj • LULEÅ 26 maj • UMEÅ 27 maj
SUNDSVALL 28 maj • STOCKHOLM 3 juni och 4 juni • VISBY 12 juni

Mer information och anmälan hittar du på www.varruset.se
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JUBILEUMSLOPPET

Söndagen den 31 augusti 2008

Kom igång
och träna
med
Tjejmilen

Snabb & säker
anmälan
på Internet

TJEJMILENKVARTETTEN

Spring och
vinn resa
till Irland

Härlig stämning, 22 000 deltagare och naturskön bana – allt detta har gjort Tjejmilen till ett mycket uppskattat lopp.
Spring, jogga, lunka eller promenera 10 km runt Djurgården i Stockholm.
Du väljer själv mellan Tidtagning eller Fun Run (ingen tidtagning).
Elegant medalj till alla fullföljande. Fest i gröngräset vid målet på Gärdet.
Tjejmilen kvartetten är ett populärt inslag i loppet. Samla ihop fyra löpare och tävla om flera fina priser.
Huvudsponsorer:

Anmälan och information www.tjejmilen.se
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Samarbetet fortsätter! KAF slår ett slag för
”den sunda folkrörelsen”
löpning.

F

riidrottsklubbarna Hässelby och Spårvägen är landets största arrangör av löpartävlingar. Exempel är Stockholm Marathon,
S:t Eriksloppet, Bellmansstafetten, Vår Ruset
och Tjejmilen. Samordnare av alla dessa
arrangemang är Löparkansli med säte i centrala Stockholm.

Samarbetet fortsätter
Sedan två år tillbaka samarbetar KAF och
Löparkansliet för att inspirera till träning inför och deltagande i Vår Ruset och Tjejmilen.
Bakgrunden är att KAF vill slå ett slag för ”den
sunda folkrörelsen” löpning.
Fysiska aktiviteter är ett verksamt medel för
ökat välbefinnande och bättre hälsa. Löpning är
en utmärkt sådan aktivitet, som upptäckts av allt
fler, inte minst kvinnor.
Satsa på friskvård!
De flesta anställda i Sveriges kommuner är kvinnor. Att minska sjukskrivningstalen är en angelägenhet för alla arbetsgivare i landet inte minst
kommunerna. Ett verksamt medel är friskvård
exempelvis i form av att springa, jogga eller
enbart gå. Därför har KAF och Löparkansliet ett
gemensamt intresse av att öka intresset för dessa
fysiska aktiviteter. Vi uppmanar alla landets
kommuner att satsa på denna form av friskvård.
Låt därför Vår Ruset och Tjejmilen inspirera till
fysiska aktiviteter för er personal! Sponsra era
fritidsföreningar att göra detta möjligt.
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Tävla om flest deltagare i
Vår Ruset & Tjejmilen.
För att ytterligare inspirera till ”den sunda folkrörelsen” löpning har Löparkansliet och KAF
startat en tävling bland kommunernas fritidsföreningar om vem som har flest deltagare i Vår
Ruset & Tjejmilen. För att göra tävlingen rättvis
gäller det att redovisa antalet deltagare i procent
av samtliga anställda i respektive kommun. Resultatet skall vara KAF tillhanda senast den 15
september 2008. Se mer om detta på annan plats
i KAF Nytt.
Pris och diplom
delas ut till bästa kommunala fritidsförening på
Årets konferens i Vara den 7 oktober 2008.

KAF- Nytt

Sigtuna kommuns
personalklubb utmanar

S

igtuna kommuns personalklubb är
en framgångsrik fritidsförening,
som bland annat utsågs till Årets
Fritidsförening år 1990. Klubben har en
omfattande verksamhet från motion och
idrott till kulturaktiviteter. Från 80-talet
till och med i dag har man satsat stort
på bland annat motionslöpning. Primus
motor i detta arbete har varit kommunens
produktionschef, Melvyn Karlsson.

Favorit i repris

Målsättningen är att bli sämst trea!

Motionslöpning är en stor och populärt aktivitet inom
Sigtuna kommuns personalklubb. Varje år satsar man
medel och reklam på att göra denna viktiga form av
motion populär,. I första hand riktar man sig till den
kvinnliga delen av kommunens personal. På programmet står ”tjejspecialen” med deltagande i ett antal
motionslopp kring Sigtuna med omnejd exempelvis i
Stockholm och Uppsala. Ett sådant lopp är naturligtvis
Vår Ruset.
I dagarna går personalklubben ut med ett upprop med rubriken ”FAVORIT I REPRIS!” och med
uppmaningen: – Personalklubben inbjuder till Vår
Ruset 2008! Spring, jogga, lunka eller gå – det spelar
ingen roll! Vi gör det tillsammans och i år vill vi bli
många!!

Personalklubben i Sigtuna kommun har uppmärksammat KAF:s och Löparkansliets tävling om  flest
deltagare i Vår Ruset & Tjejmilen. I fjol kom klubben på åttonde plats. Men i år skall man högre upp.
Målsättningen är att klubben skall hamna sämst trea.
Entusiasmen är stor och intresset för arrangemanget
högt.

Startavgiften återbetalas
Alla kvinnliga anställda som vill delta i Vår Ruset
anmäler sitt deltagande själva, helst i form av att man
bildar lag på respektive arbetsplats. Efter genomfört
lopp ersätter personalklubben kostnaden för deltagaravgiften. Det Vår Rus – lopp, som man inriktar sig
på, är det i Stockholm den 3 juni. En specialdesignad
Vår Ruset-shirt har tagits fram tack vare sponsring av
kommunens informationsavdelning och kan beställas
till en kostnad av enbart 100 kr.

Sigtuna kommuns personalklubb
Personalklubben utmanar nu alla övriga kommunala
fritidsföreningar till en match om vilken som kommer
att ha flest deltagare i Vår Ruset & Tjejmilen i procent
av antal anställda i kommunen. Hur många tar upp den
kastade handsken?
Läs mer om Vår Ruset & Tjejmilen på annan plats
i tidningen.

Blanketten för rapportering, hittar ni
på KAF:s hemsida
www.kafinfo.nu under RM
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Låt Vår Ruset & Tjejmilen inspirera dig!

V

år Ruset är inte en tävling, utan en
fest för tjejer och kvinnor i alla åldrar. Det handlar om att springa, jogga,
lunka eller promenera 5 km i din egen
takt. Samma sak gäller för Tjejmilen i
Stockholm, söndagen den 31 augusti.
Under våren och försommaren genomförs sköna jogginglopp i 17 städer från
Luleå i norr till Malmö i söder. Låt Vår
Ruset inspirera att börja träna nu när
det blir ljusare och varmare! Vår Rusets
medalj delas ut till alla som fullföljer. Vår
Ruset är Europas största löparserie med
142 000 kvinnliga motionslöpare (2006).

Göteborg

Onsdag 7 maj kl 19.00.
Start och mål vid Björngårdsvillan,
Slottsskogen.
Banan går genom Slottsskogen.
Anmälan
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 10 april.
Arrangörsklubb
Arrangörsklubb: IK Vikingen.
Tel: 031-41 58 14 eller 031-41 08 08.
Fax: 031-82 76 11.
Adress: Vår Ruset, IK Vikingen,
Margretebergsgatan 6, 413 19 Göteborg.
E-post: vikingen@ullevi.nu

Vänersborg
Här kommer information om loppen 2008:

Malmö

Måndagen 5 maj kl 18.30.
Start och mål vid Malmö Stadion.
Banan går genom Pildammsparken.
Anmälan
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 11 april.
Arrangörsklubb:
Malmö AI.
Tel: 040-869 00. Fax: 040-830 10.
Adress: Vår Ruset, Box 5077, 200 71 Malmö.
E-post: kansliet@mai.se
MAI:s Vår Ruset hemsida

Halmstad

Tisdag 6 maj kl 19.00.
Start och mål är på samma plats. Det stora ängsområdet strax öster om luftvärnsregementet Lv6 på
Galgberget i Halmstad. Området kallas Gipen och
är en del av övningsområdet som tillhör Lv6 och ligger på Galgberget alldeles N om staden.
Anmälan
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 14 april.
Arrangörsklubb
Halmstad OK.
Tel: 035-21 09 03. Fax: 035-12 04 32.
Adress: Vår Ruset, Halmstad OK,
Box 127, 301 04 Halmstad.
E-post: hok@mbox301.swipnet.se
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Torsdag 8 maj kl 19.00.
Start och mål vid Sjövallen. Banan går genom
Holmängen och Skräckleparken.
Anmälan
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 15 april.
Arrangörsklubb
Vänersborgs SK.
Tel och fax: 0521-195 63.
Adress: Vår Ruset,
Box 279, 462 23 Vänersborg.
E-post: varruset.vbg@gotanet.com

Växjö

Måndag 12 maj kl 19.00.
Start och mål vid Strandbjörkshallen, Värendsgatan.
Banan går runt Växjösjön.
Anmälan
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 14 april.
Arrangörsklubb
Arrangörsklubb: IFK Växjö.
Tel: 0470-161 16.
Fax: 0470-103 56.
Adress: Vår Ruset,
Box 3007, 350 33 Växjö.
E-post: varruset@ifkvaxjo.se

KAF- Nytt

Jönköping

Tisdag 13 maj kl 18.30.
Start och mål i Knektaparken.
På Vårruset i Jönköping så får du njuta av vackra toner med levande musik på flera ställen utmed banan.
Efter målgång så får ni tillsammans med era kamrater avnjuta picknickpåsen i den vackra Knektaparken
vid Rocksjöns norra strandkant.
Anmälan
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 20 april.
Arrangörsklubb
IK Hakarpspojkarna.
Tel: 036-13 30 54.
Fax: 036-14 09 96.
Adress: Vår Ruset, IKHP, Norra Klevaliden,
561 93 Huskvarna.
E-post: kansli@ikhp.nu

Örebro

Onsdag 14 maj kl 19.00.
Start och mål vid Gustavsviksbadet.
Banan går in till centrala Örebro och tillbaka till
badet.
Anmälan
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 20 april.
Arrangörsklubb
KFUM Örebro Friidrott.
Tel: 019-33 59 79
Fax: 019-611 64 12.
Adress: Vår Ruset, KFUM Örebro Friidrott,
Borgmästargatan 9, 702 25 Örebro.
E-post: varruset@kfumorebrofriidrott.se

Karlstad

Torsdag 15 maj kl 19.00
Start och mål vid Sundsta Bad och Idrottshus.
Anmälan
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 21 april.
Arrangörsklubb
IF Göta.
Tel: 054-21 23 27
Fax: 054-21 86 26
Adress: Regementsgatan 8, 653 40 Karlstad
E-post: tavling@ifgota.se

Norrköping

Måndag 19 maj kl 19.00
Vår Ruset i Norrköping har en härlig bana och
fantastisk målplats! Centralbadet är platsen för start,
mål och social samvaro efter loppet. 5 km-banan går
via cykelbanor, parkvägar och gator in till centrala
Norrköping och sedan tillbaka till badet där målet är
beläget.
Loppet arrangeras av GoIF Tjalve.

Anmälan
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 25 april.
Arrangörsklubb
GoIF Tjalve.
Tel: 011-13 38 39.
Fax: 011-12 09 39.
Adress: Vår Ruset, Box 13037, 600 13 Norrköping.
E-post: tjalve.norrkoping@telia.com

Västerås

Tisdag 20 maj kl 19.15.
Start och mål: Lögarängen vid Mälaren.
Banan går i centrala Västerås.
Anmälan
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 25 april.
Arrangörsklubb
Arrangörsklubb: Västerås FK.
Tel: 021-13 59 60.
Fax: 021-41 60 60.
Adress: Vår Ruset, Västerås FK,
Kungsängsgatan 8, 721 30 Västerås.
E-post: arrangemang@vfk.u.se

Gävle

Onsdag 21 maj kl 19.00.
Start och mål vid Högskolan/Regementsparken.
Banan går in till centrala Gävle och tillbaka till
Högskolan/Regementsparken.
Anmälan
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 2 maj.
Arrangörsklubb
Gefle IF Friidrott.
Tel: 026-54 55 50.
Fax: 026-18 17 51.
Adress: Vår Ruset,
Idrottsvägen 7, 806 33 Gävle.
E-post: kansliet@gefleif.se

Uppsala

Torsdag 22 maj kl 19.00.
Start och mål vid KAP-området söder om
Studenternas IP (Kungsängsbron).
Banan går genom delar av Ulleråker, vidare nedanför
Uppsalaåsen mot Ulltuna och tillbaka längs Fyrisån
mot mål.
Anmälan
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 30 april.
Arrangörsklubb
Korpen Uppsala
Tel: 018-15 54 45.
Fax: 018-12 50 02.
Adress: Vår Ruset, Korpen, Box 2110,
750 02 Uppsala.
E-post: korpen.uppsala@telia.com
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Luleå

Måndag 26 maj kl 19.00.
För sjunde året önskar StiL alla tjejer varmt välkomna till Vår Ruset i Luleå! Området är detsamma som
i fiol; gräsytorna mellan Hälsans Hus och Luleälven i centrala Luleå. Banan går runt Gültzauudden,
längs vattnet. Efter Norrbottensteatern korsar banan
genom centrum mot södra hamn. Banan följer sedan
vattnet under Bergnäsbron och in mot målet.
Anmälan
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 30 aprik.
Arrangörsklubb
Studentidrotten Luleå, StiL.
Tel: 0920-49 24 60.   Fax: 0920-49 24 65.
Adress: Vår Ruset, StiL, Luleå Tekniska Universitet,
971 87 Luleå.
E-post: info@stilsportcenter.se

Umeå

Tisdag 27 maj kl 19.00.
Start och mål vid universitetsområdet nedanför
Skogshögskolan.
Banan går mot Norrlands Universitetssjukhus, sedan
utefter Hemlingsberget med utsikt över staden och
tillbaka till universitetsområdet.
Anmälan
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 7 maj.
Arrangörsklubb
IKSU.
Tel: 090-17 08 10.   Fax: 090-17 08 20.
Adress: Vår Ruset, IKSU,
Box 7092, 907 03 Umeå.
E-post: info@iksu.se

Sundsvall

Onsdag 28 maj kl 19.00.
Start och mål är på det rymliga Baldershovs IP.
För 20:e gången hälsar Sundsvalls Orienteringsklubb
er välkomna till Vår Ruset i Sundsvall. Allt sedan
starten 1989 har tusentals tjejer i alla åldrar årligen
sprungit, joggat eller promenerat de fem Vår Ruset-kilometrarna kring Norra Berget. De första åren
var start och mål beläget uppe på ”Norra” men när
deltagarantalet drog iväg under mitten på nittiotalet
flyttades målområdet ner till sin nuvarande position
på det lite mer rymliga Baldershovs IP.
Anmälan
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 2 maj.
Arrangörsklubb
Sundsvalls OK.
Tel: 060-12 53 75.   Fax: 060-12 68 33.
Adress: Vår Ruset, Box 318, 851 05 Sundsvall.
E-post: varruset@sundsvallsok.y.se
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Stockholm

Tisdag 3 juni kl 19.00 och onsdag 4 juni kl 19.00.
Start och mål vid universitetsområdet Frescati.
Vår Ruset löps genom Norra Djurgården som i flera
sekler var kunglig jaktmark. Banan går genom det
sköna parkområdet Fiskartorpet/Stora Skuggan.
Anmälan
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 2 maj.
Arrangörsklubbar
Arrangörsklubbar: Hässelby SK och Spårvägens FK.
Tel: 08-545 66 440.   Fax: 08-664 38 22.
Adress: Vår Ruset,
Box 10023, 100 55 Stockholm.
E-post: stockholm@varruset.se

Visby

Torsdag 12 juni kl 19.15.
Start och mål på Strandgärdet.
Banan går längs Visby ringmur och strandpromenaden.
Anmälan
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 26 maj.
Arrangörsklubb
Gotlands FIF.
Tel: 0498-27 81 42.   Fax: 0498-21 54 74.
Adress: Vår Ruset, Gotlands FIF, Box 1030, 621 21
Visby.
E-post: friidrott@gotsport.se

ANMÄLAN

Gå in på Vår Rusets hemsida  www.varruset.se
och läs mer om hur man anmäler sig till något
av loppen ovan. På hemsidan kan ni också länka
er in på Tjejmilens dito. Under ”Anmälan” får
ni veta mer om avgifter individuellt eller i lag
och hur man betalar. Läs noggrant så att ni inte
missar något.
På hemsidan www.varruset.se  finns också mer
information om loppen exempelvis bansträckningar.
Ytterligare information om Vår Ruset: E-post
info@varruset.se Telefon: 08-545 66 440
Kansliet är öppet vardagar 9-12, 13-17.
Adress:
Vår Ruset, Box 10023, 100 55 Stockholm

KAF- Nytt

Bilda e
n
arrang grupp så bju
d
ören p
å pickn er
ick!
Alla lag eller grupper bjuds på picknick av Vår
Rusets huvudsponsor Coop tillsammans med
Pastejköket. Laget/gruppen får en picknickkasse fylld med bland annat en fräsch wrap laddad med bland annat kalkon och grönsallad till
var och en i laget. I picknick-kassen finns dessutom smör, bröd och pålägg samt dryck. I Coop
Café bjuder man på kaffe.
Laget/gruppen ska bestå av sex löpare. Det
går ej att göra större eller mindre grupper. Alla
löpare måste anmälas samtidigt.
Det är enkelt och bekvämt att anmäla hela gruppen via internet.
Se bara till att ha alla namnuppgifter tillgängliga!

TJEJMILEN
25:e Tjejmilen söndag
31 augusti 2008
Tjejmilen är landets största idrottsevenemang för kvinnor med drygt 22 000 deltagare. Det bjuds både på fest och tävling när
loppet avgörs för 25:e gången söndagen den
31 augusti 2008.
Missa inte jubileumsloppet! Vi lovar extra
festligheter i samband med Tjejmilen 2008.
Loppet är en fest och även en tävling för den
som så vill. Du tävlar mot dig själv och testar
din kondition på den sköna 10 km-banan runt
Djurgården i Stockholm.
Att springa en mil är en prestation oavsett vilken fart du håller. Det är en lycka att nå målet
och känna tillfredsställelsen; ”Jag klarade det!”

Söndag 31 augusti kl 12.00

Söndagen den 31 augusti 2008 avgörs Tjejmilen
för 25:e gången. Start och mål är vid Filmhuset
på Gärdet i Stockholm. Första start är kl
12.00.
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Undrar du över något så kontakta gärna
Tjejmilens kansli.
E-post: info@tjejmilen.se
Tel. 08-545 664 40 (mån-fre kl 9-12 och 13-16).

Vikingarännet blev
tyvärr inställt på grund av
isbrist. Vi får
hoppas på en bättre
isvinter 2009

• Arrangörer: Hässelby SK och Spårvägen FK.
• Huvudsponsorer: Mitt Val och Hemköp.
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Spännande tävlingar vid
RM i längdåkning

Samtliga medaljörer i RM-stafetterna tillsammans med näverlursblåsande Åke Nellmer.
Text: Lasse Liljedahl, tävlingsledare

I

strålande vinterföre kördes för
andra året i rad Kommun RM
i längd uppe i Orsa Grönklitt.
Tävlingarna - som avgjordes den
1-2 februari - hade denna gång
lockat 20 % fler startande jämfört
med 2007 års upplaga. Glädjande
siffror i sig - även om arrangörerna
hoppades på en betydligt större ökning. Troligtvis hade ännu en dålig
vinter i södra Sverige skrämt bort
många deltagare från dessa delar
av landet.
Traditionsenligt genomfördes
den individuella tävlingen under
fredagen medan lördagen ägnades
åt stafetter. På fredagskvällen hölls
kamratfesten på Värdshuset i Orsa
Grönklitt. I samband med denna
genomfördes även prisutdelningen
för de individuella tävlingarna. Ett
uppskattad inslag vid prisutdelningen var Haninges Åke Nellmer
som hyllade medaljörerna med
festliga fanfarer på sin kornett.

Damer - indviduellt
Vid de individuella damtävlingarna var det framförallt klassen D
35 som fångade intresset hos både
speaker och åskådare. Det blev en
sällsynt jämn kamp ända in på mållinjen. Efter halva loppet hade inte
mindre än fem åkare segerchans –
alla då samlade inom några få sekunder. På den avslutande halvmilen
kunde till slut Helena Carlsson från
Malung-Sälens kommun avgöra
tävlingen med stark avslutning på
det sista mer lättåkta partiet in mot
mål. Segermarginalen till tvåan
Maria Forsberg från Sandvikens
kommun blev endast 5 sekunder
medan tredjeplacerade Lena Rowa
från Orsa kommun fick se sig slagen med 24 sekunder.
Även i klassen D 40 var det en
hård slutstrid mellan Monica Stoltz
från Hudiksvalls kommun och
Ann-Marie Öhlin från Sandvikens

kommun. Det blev till slut Monica
som drog det längsta strået med en
segermarginal på sex sekunder.
Dessutom måste också den evigt
unge Maj-Liz Wikström framhållas. Hon avverkade sina 5 km på ett
imponerande sätt och på en tid som
konkurrerat väl med damerna i den
stenhårda D 35 klassen.

Herrar – individuellt
Bland herrarna var det säkra segermarginaler i de yngre klasserna.
Snabbast av alla var Henrik Karlsson från Älvdalens kommun som
segrade i H 21 och på en tid som
var 1 minut snabbare än den som
var näst snabbast – nämligen Niclas Bärj från Ovanåkers kommun.
Niclas vann sin klass H35 med en
betryggande marginal på dryga tre
minuter.

forts sid 22...
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Aktiv Fritid i Kalmar på
GE-Galan i Globen
Att få se och vara med friidrottsstjärnorna i Globen
är bara en dröm man drömmer om. Att sitta hemma i
soffan och följa resultaten från Tv är inte alls samma
sak som att få vara på plats i Globen. Man har sett
och följt våra idrottsstjärnor, deras glädje, besvikelse,
skratt och tårar hemma i Tv-soffan. Helt plötsligt så
sitter vi här nu och nyper oss i armen och tror knappt
att detta är sant. Helt fantastiskt!

D

et började med
att jag fick ett
telefonsamtal
dagen innan GE-Galan
från min arbetsgivare.
Jag blev erbjuden att
åka upp till Stockholm
och se, vara närvarande
som Vip-gäst på denna
stora friidrottsgala i
Globen.
Detta var en uppvaktning från vår arbetsgivare för det arbete som är
så betydelsefullt för de
anställd i kommunen.
Personalen mår bättre
och många tar del av
olika förmåner genom
vårt arbete i vår personalförening, Aktiv Fritid
i Kalmar kommun.
Först tänker man att
detta gör vi ju för att det är så roligt. I verkligheten är det så många
anställda har mycket glädje av det
arbete vi lägger ner i föreningen.
Vi får ofta höra från vår arbetsgivare, Kalmar kommun, hur viktig
vår verksamhet är för de anställda.
Som ett verkligt bevis på arbetsgivarens uppskattning blev nu Aktiv
Fritid erbjudna två Vip-platser på
GE-Galan.

Text och foto: Åsa Hjelmberg,
Aktiv Fritid i Kalmar kommun.

Marie Johansson Aktiv Fritids styrelse i ett fullsatt Globen

Tidig förmiddag åkte Marie
Johansson och jag med minibuss
tillsammans med 6 andra personer
till Stockholm. Vädret var strålande och vägarna torra så bussresan
gick bra. Ett problem som de flesta
kvinnor har när det gäller fest och
middagar är vad ska man ha på sig.
Vi var ju Vip-gäster och skulle på
middag innan Globengalan.
När middagen väl var avnjuten
följde invigningen av GE-galan på

Globen-arenan. Linda Lampelius
underhöll med fiolmusik. Därefter
följde en personlig presentation
av alla de svenska friidrottsdeltagarna.
Vi bänkade oss i rad nr 5 från
löparbanan i kurvan vid höjdhoppsmattan för män. Bara några
meter framför oss värmer Stefan
Holm och Linus Törnblad upp. Lite
längre bort håller Emma Gren till

forts sid 22...
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...forts från sidan 20 RM i skidor
Olle Yttermo från Huddinge kommun imponerade i
H 45 med den tredje snabbaste tiden av alla deltagare.
Än mer imponerande blir prestationen om man beaktar
de undermåliga skidträningsförhållanden som Stockholmsområdet kunnat erbjuda denna vinter.
De jämnaste herrklasserna blev H 55, H 60 och
H70 där segerherrarna avgjorde genom mycket starka
slutforceringar.  I H 55 besegrade Kjell Hasselqvist
(Ovanåker) Karl-Gunnar Boman (Ludvika) med 10
sekunder. Medan Leif Hasselqvist (Ovanåker)slog
hemmaåkaren Bosse Wallin (Orsa) med femton sekunder. I H70 fortsatte Jan-Erik Eriksson (Strömsund)
och Jan-Erik Lindén (Gävle) att sparra varandra in på
mållinjen. Denna gång vann Jan-Erik Eriksson med
15 sekunder.

Bästa
kommun
I samband med kamratmåltiden kunde tävlingsledningen återigen konstatera att Hudiksvall tydligen
tänkt sig att prenumerera på vandringspokalen - som
årligen delas ut till bästa kommun totalt sett vid de
individuella tävlingarna. Segermarginalen var mycket
betryggande.

Stafetterna
Under lördagens stafetter så kunde Hudiksvall även
glädja sig åt en seger i damstafetten. I mixedklassen
segrade Orsa kommun medan herrsegern gick till
Sandvikens kommun. Segermarginalerna var ”kassaskåpssäkra” i samtliga tre klasser.

forts fr sid 21 - Aktiv Fritid
för sitt höjdhopp. Vad ser vi på andra sidan? Vem står
där borta och slår handen i sargen? Vänta, fram med
kikaren som vi hade fått i deltagarpåsen. Jo Carolina
Klyft är det. Vi får just reda på att hon inte ska vara
med på grund av sin skada i låret. En av kvällens få
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besvikelser. Jag hade verkligen sett fram emot att få se
en glad och sprallig Carolina Klyft i Globen. Tävlingarna är snart i full gång. Många rekord sätts. För några
är det världsrekord, för andra personliga rekord. Kajsa
Bergqvists roll den här kvällen är prisutdelare och inte
aktiv som vi tidigare har varit vana att se henne.
Sista och bästa tävlingen är sparad till sist. Det är
naturligtvis Susanna Kallur på 60 m häck damer. När
häckdeltagarna tågade in i Globen reser sig alla 10 641
åskådare i publiken upp och jublar högt åt Sanna. Händerna glöder av allt klappande.

Vilken stämning!
Sanna och de andra häcklöperskorna gör sig redo i
startblocken. Ljuset tonas ner i taket så bara löparbanan lyser i ljusskenet. En tystnad lägger sig på läktaren.
Man kan inte ens höra en knappnål falla. Startskottet
går och alla löpare lämnar starten och flyger över sina
hinder och Sanna kommer först över mållinjen igen.
Inget rekord för henne den här gången. Globens banor
är kända för att vara långsamma. Folket reser sig upp
på läktaren igen. Själv är jag lika andfådd som Sanna
fast jag bara har suttit i bänken och sett henne springa.
Men nu är det live, känslan att få vara med här. Känna
pulsen själv. Det är inte alls detsamma som att sitta
hemma i Tv-soffan.
Efter galan var det tillbaka till Annexet och intervjuer med stjärnorna på den stora scenen. Kameran
åkte fram ur väskan och vi försökte ta de bästa bilderna
med skakiga händer.
Taxi tillbaka till hotellet och ögonlocken ramlade
sakta igen över ögonen när huvudet sjönk ner i hotellrummets kudde. God natt säger vi, Marie och jag.
Vi hoppas och tror att övriga funktionärer i Aktiv
Fritid också får uppskattning för det arbeten vi alla
lägger ner.
Alla Ni som arbetar i fritidsföreningar och personalklubbar runt om i vårt avlånga land: fortsätt! Ni
fyller alla en jätteviktig funktion i era kommuner.
Till alla Sveriges kommuner vill vi också säga:
Följ Kalmar kommuns goda exempel. Visa er fritids- eller personalförening den uppskattning de
förtjänar. Den fyller kanske en större funktion än
ni anar. Om er kommun inte har någon fritids- eller
personalförening så rekommenderar vi att verka
för att en sådan bildas.
Marie och jag, vi kan bara säga ett stort tack till
Kalmar Kommun för denna fantastiska resa och den
uppskattning som Aktiv Fritid får.
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Carina är med i KAF:s styrelse
och är hälsokonsulent i Växjö
kommun.
Att börja en ny livsstil!
Vad är det jag vill?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Varför?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Därför:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starta: Vad behöver jag göra för att få det jag vill?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sluta: Vad ska jag sluta med för att få det jag vill?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fortsätta: Vad ska jag fortsätta med för att behålla det?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Var bered på att ogilla för att få det du älskar!
Ge dig själv en chans !
Ta steget!
Träning och övning ger ny vana!
Tänk dig något:
SMARTA!
Specifikt ..............
Mätbart ................
Angeläget ............
Realistiskt............
Tidsbestämt ........
Attraktivt . ............

ex. promenera varje dag 30 min / kost
ex. viktnedgång /mätbart på måttband
ex. något du är intresserad av / något roligt
ex. lagom är individuellt / återhämtning / egen tid
ex. delmål – mål / boka in tider för det du vill
ex. min hälsa är viktig och jag ska vara frisk

Kom ihåg din belöning!
LYCKA TILL!
Hälsokonsulent
Carina Storck-Täck
Mobil: 0733-687010
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Följ med
på golftur
till Norra
Roslagen

Å

rets RM i kommungolf avgörs i
Roslagen den 14-15 augusti.
Spelet sträcker sig över två dagar
och vi spelar på trevliga, utmanande
och välskötta banor - Öregrunds GK
och Örbyhus GK. Du som ännu inte
deltagit i ett RM – slå till, det är trevligt att träffa kollegor från hela landet,
det blir bra förutsättningar för golf, vi
har kul och vi får motion.

- Senaste årens RM-arrangörer har varit duktiga.
Maken och jag har haft förmånen att delta i RM de
senaste åren, säger Sirkka-Liisa Bergkvist som är årets
RM-ansvarig. Vi har varit hos Sigtuna kommun och
spelat på de båda banorna på Arlanda GK. Allt var så
välordnad, synd bara att det regnade, men även det
kunde skingras med alla inkommande och startande
plan över våra huvuden. I dem satt det säkert förväntansfulla resenärer hit och dit. Kalaset på kvällen var
en höjdare och stämningen var på topp.

- Andra gången vi deltog var Söderhamns kommun
värd och vi spelade på Söderhamns GK och Bollnäs
GK. Söderhamns golfbana var roligt trixig.
Paret hade turen att få hyra ett hus i närheten av en
golfbana tillsammans med goda vänner från Stockholms stad som också spelar RM. Tänk vad golfen
”tussar” ihop människor som förmodligen aldrig lärt
känna varandra om de inte hade mötts genom golfen.
- Förra året spelade vi i Halmstad. Där var det födelsedagskalas, som vi inte märkte så mycket av annat
än genom alla ”hjärteskyltar” efter vägarna, fortsätter
Sirkka-Liisa. Vi spelade på Haverdals GK och Bäckavattnet GK. Alla som var med minns – regnet. Stackars
Halmstad. Bäckavattnet hör nog till de roligaste banorna jag spelat, synd att det var så vattensjukt bara.

Antar du utmaningen
I år har turen kommit till Östhammars kommun,
att vara värd för RM i kommungolf. Idéen presenterades för kommunledningen efter hemkomsten från
Halmstad och det blev positiva reaktioner. Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg har lovat
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”These shoes are made for walking...”
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att delta, kanske en utmaning för
andra kommuner... RM är öppen
för kommunanställda, politiker och
anställda i kommunala bolag.
Anmälan gör du via webben
www.osthammar.se/rm2008.

Två golfbanor i vår kommun
- Den vi ska spela på heter Öregrunds GK, men det finns ytterligare en, Olandsbygdens GK. Det är
en 9-hålsbana som är riktigt rolig
att spela och att gå två varv på den
upplevs aldrig tjatigt eftersom den
är så pass utmanande. Tyvärr kan
vi inte lägga en tävling där, då vi är
så pass många deltagare.

Öregrunds golfklubb
Öregrunds GK bildades 1992 och
har sedan dess utvecklats och förbättrats genom idoga insatser från
medlemmar, styrelsen och personal. Där finns 1200 medlemmar
och banan nyttjas flitigt av sommargäster. Det finns drygt 5200
fritidshus i kommunen. Besökare
säger att banan är omväxlande, en
del tycker att den är smal, men det
beror väl på – slå långt, rakt och
sällan så räcker bredden till gott
och väl...

Örbyhus golfklubb
Den andra banan vi ska spela på
finns i norra grannkommun Tierp.
Det är Örbyhus GK. Om du kan din
historia så vet du att Erik den fjortonde förgiftades med ärtsoppa på

Örbyhus slott. Slottet finns alldeles
intill banan – golfrestaurangen är
värd ett besök.
- Banan är fantastisk. Bered dig
på en hel del vatten – vissa med
dragningskraft på golfbollar. Spar
dina krafter till transportsträckan
mellan hål 15 och 16. Den kallas
mördarbacken och då tänker man
inte på ärtsoppa…

Det ska bli kalas också
Det saknas ett stort hotell som kan
ta mot oss alla på mingel, mat och
musik. Det finns många boendealternativ i mindre hotell, pensionat,
vandrarhem mm som du hittar till
via kommunens webbplats. Det
finns också campingstugor och
privata fritidshus att hyra för längre
eller kortare tid.
Det gemensamma kalaset, som
brukas kallas för bankett, kommer
att hållas på en idrottsplats i Norrskedika. Där finns gott om plats
för långbord, cafeteria, bar och
dans. Här har de flesta av Sveriges
dansband genom åren hållit låda
för fulla hus. Det är lätt att hitta.
Det går bussar (linje 811) förbi,
det finns gott om parkeringsplatser
Det finns också möjlighet att skräddarsy transporter med minibussar.
Meddela dina önskemål per mail
till rm2008@osthammar.se. Mer
sådan information läggs på webbplatsen.

Spelform och spelplats
Vi spelar i fyra klasser Klass A
herr och dam spelar på Öregrunds
GK dag 1 och på Örbyhus dag 2
och klass B det omvända, dag 1 på
Örbyhus och dag 2 på Öregrund.
Vi kommer att lägga upp spelet
antingen i form av kanonstart eller med utlagda bollar med första
start kl 7:30, beroende på antalet
anmälningar.

Ta med din moatjé och
familj
- Familjen kan roa sig i Roslagen
medan du spelar golf och vill du
så kan du ta med din moatjé till
torsdagskvällens kalas, föreslår
Sirkka-Liisa.
Moatjén betalar endast 250 kr
för mat och musik. Vad det finns
att göra, se och höra hittar du lätt
via turistbyråns webbplats dit du
länkas från vår sida. Ett dopp på
Tallparksbadet i Öregrund sitter
aldrig fel, ej heller besök på ett
Vallonbruk i närheten. Fynda på
loppisar och njut av Roslagens
charm. Det är inte heller långt till
utlandet. Båtar går flera gånger
om dagen mellan Grisslehamn och
Åland.
Alternativa boendeformer hittar
du på www.roslagen.se.

Öregrunds golfbana finns efter den gamla vägen mellan Östhammar och Öregrund i norra Roslagen
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Örbyhus golfklubb är en utmanande
bana med historiska vingslag.

Visst hittar du hit
- För att ta dig mellan golfbanorna
så måste du ha tillgång till bil, säger Sirkka-Liisa. Om du åker med
egen bil och kör efter GPS så ska
du vara uppmärksam på att svänga
av E4:an från Uppsala mot väg 288
Östhammar.
Om du tar tåget så ska du kliva
av i Uppsala och därefter leta reda
på bussen som för dig vidare mot
kusten (linje 811 går till Östhammar och Öregrund).
Om du tar flyget så är Arlanda
vår närmaste flygplats. Därifrån tar
du Arlandabussen till Centralstationen i Uppsala och därifrån en buss
mot kusten (se ovan).
Om du väljer att ta egen båt till
oss, så finns det bra gästhamnar
både i Östhammar och Öregrund.

Det här är Peter Nyberg. Peter
som kan Örbyhus Golfklubb...

... och Björn Bergkvist som kan det
mesta om Öregrunds Golfklubb

Sirkka-Liisa Bergkvist RM ansvarig

- Varmt välkommen till Norra Roslagen och
Östhammars kommun, hälsar Sirkka-Liisa till
alla golfintresserade.
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Styrelsen
representerad
i
Fäders spår!
U

nder Vasaloppsveckans avslutning passade en av styrelseledamöterna i KAF
(Lasse Liljedahl från Orsa) på att ånyo uppleva stämningen i Vasaloppsspåren. För att
upplevelsen skulle bli fullödig så blev det deltagande i både fredagens Skejtvasa (45 km)
och söndagens klassiska Vasalopp. Lasse har
nedan försökt beskriva några av sina upplevelser och intryck under en intensiv helg i
fäders spår.
Skejtvasan

Skejtvasan är Vasaloppets bidrag
till att låta även fristilsälskarna få
sitt lystmäte tillgodosett under Vasaloppsveckan. Tävlingen lockade
drygt 500 till start 2008 vilket är
en klar ökning jämfört med föregående år. Men trots att tävlingen
är det största fristilsloppet i Sverige
så är det fortfarande ett lopp som
kostar Vasaloppet som arrangör
mer pengar än de får in via startavgifterna.
Loppet innehåller en tävlingsklass över 45 km (H/D 19 år och
uppåt) och en motionsklass över 30
km (12 år eller äldre). I år avgjordes
loppet i gnistrande vinterföre med
hårt och fast underlag som både gav
fint glid och bra bett i skären.  
I tävlingsklassen blev det som
vanligt en tät klungspurt som
avgjorde loppet. Av de sju åkare
som höll ihop ända in till Mora
drog Anders Högberg från Umeå
det längsta strået i en stenhård

KAF- Nytt

De nästkommande 36 timmarna
ägnades förstås åt kolhydratladdning (gröt, bröd, spagetti, makaroner, ris, musli mm). Förutom
mat så fanns det givetvis också ett
Vasaloppsväder att förutspå och
- detta år - oroa sig över. Prognoserna talade om nysnö och nollföre
vilket är alla vallares mardröm.
Lösningen för egen del fick bli två
par skidor med upp till starten. Ett
par med kallvalla och ett par ”ruggade” (endast glidvallning och
fästzonen uppruggad med grovt
sandpapper).

spurtstrid med bl.a. 2:an Johan
Olsson från Åsarna. På damsidan
var Hilde G Pedersen överlägsen och vann med ca 3
minuter för Åsarnas Ida
Olsson. För egen del blev
det ett härligt skidlopp där
jag under större delen av
loppet hade möjligheten att
åka i en klunga bestående
av bl a damtvåan Ida Olsson. Vi hjälptes åt att dra
och kunde på så sätt hålla
god fart utan att hela tiden Så här kallt var det inte när Lasse starade
behöva klyva vinden själv.
Jag gick till slut i mål på en för mig
mycket hedersam 34:e plats, drygt
Vasaloppet
11 minuter från täten.
Efter en orolig och alldeles för kort
nattsömn bar det iväg till starten
redan kl 03.15. Detta för att slippa
Laddning och vallning
hamna i de köer som alltid bildas
Att mindre än två dygn före Vasapå morgonen och som i värsta fall
loppet åka ett krävande Skejtlopp
kan leda till missad start. Temperaär knappas den ultimata laddningen
turen efter vägen till Sälen ligger
inför de stundande 90 kilometrarna
just under det kritiska och knepiga
på Vasaloppet. Men är du längdskidälskare så är du…
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nollstrecket – samtidigt som nysnön faller. Nervositeten ökar! Efter att ha markerat min startplats (stod i
startled 1) så var det dags för skidtest. Skidorna med
kallvalla fäste överhuvudtaget inte alls trots flera försök med mjukare varianter. De ruggade skidorna fäster
”en liten aning” på startgärdet. Det fäller avgörandet!
Det blir ”ruggat” – detta eftersom jag inte vågar lägga

Helikopterljudet försvinner framför oss redan mellan
Smågan och Mångsbodarna. De avslutande 75 kilometrarna är som vanligt en pendling mellan ”gott om
krafter och eufori över upplevelsen” och ”stor trötthet
och oro över om jag kommer att orka”. Risbergs- och
Oxbergsbackarna går riktigt bra trots det dåliga fästet.
Jag kan springsaxa fast skidorna och det känns nästan
skönt att få använda andra muskelgrupper än överkropp och armar.
Efter en med mina mått bra start så avancerar jag i
fältet under loppets gång. Blir lite trött under de sista
kilometrarna – men inte värre än att jag håller ihop
åkningen hyggligt. Gör totalt sätt ett stabilt lopp utan
alltför stora svackor och går efter 4 timmar och 50
minuter i mål som 226:e man.

Startplatsen för Vasaloppet några dagar före starten

på klister som många andra!
Starten i Vasaloppet (i alla fall från led 1) är en
ganska plågsam historia. Jag måste ligga på max över
startgärdet för att få en bra resa upp i första långa backen. Väl framme vid stigningen kan jag bara konstatera
att det lilla fästet jag känt på startgärdet inte finns kvar
längre. Men jag är långt ifrån ensam om dåligt fäste
och än värre är det för de som valt klister och som
nu får ställa sig vid sidan om spåret och skrapa sina
skidor. Genom en blandning av saxning och stakning
så tar jag mig upp för den första backen – rejält stum
i ben och armar. Då kommer nästa viktiga iakttagelse.
Hur är glidet? Detta år kan jag direkt konstatera att jag
har riktigt bra glid. Skönt!

Känslan efter målgång är som alltid lika underbar-  
och jag är övertygad om att den känslan infinner sig
hos i princip alla som genomför Vasaloppet (oavsett tid
och placering). När du går i mål så känner du i hela ditt
väsen att du använt dina kroppskrafter på ett sätt som
inte hör till vanligheterna – och du har nått målet!
Om ni gillar längdskidåkning så är det nästan ett
”måste” att uppleva något av alla de lopp som erbjuds
under Vasaloppsveckan. Det är en erfarenhet och
känsla som stannar kvar under lång tid efter genomfört lopp. Dessutom lockar en anmälan dig att träna lite
mer än du annars skulle gjort under övriga året.
Vi ses i Fäders spår 2009!
Lasse Liljedahl

Redaktionen kan bara
gratulera till denna
bedrift!
Startplatsen för Vasaloppet utan startande

Fältet blir snabbt utdraget – trots att det egentligen
bara går att åka i ett spår. Det går fort framme i täten.
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s m å t t & gott
Smått och gott från våra medlemsföreningar är tänkt att ge kortfattad aktuell information.
Vi hoppas att denna rubrik skall locka många att bidra till sidans innehåll.
Skicka via e-post till: lars.s.carlsson@bredband.net

Från Umeås personalklubb Sporren och
Birgitta Lilja har vi fått följande om Umeå kommuns nya frisvårdsavtal.

KOMMUNTRIADEN
2008

Umeå Kommun har detta år nya friskvårdsavtal och
Hälsonätverket har tema Fysisk aktivitet.
För Personalföreningen Sporren har det inneburit att
våra avtal med vissa gym, simhallen och andra som vi
smaverkat med har upphört.
Alla anställda i Umeå Kommun (ca.11 000) har fått
erbjudande om att välja en motionsanläggning.
Kostnaderna kan vara olika men dras av på lönen varje
månad.
Personalföreningen Sporren sitter med i Hälsonätverket, där är också de olika förvaltningarna är representerade. Genom hälsoombud i Hälsonätvreket och de
utbildade hälsoinspiratörerna på olika förvaltningar
sprider vi info. Jag måste säga att det fungerar bättre
och bättre. Samarbetet har utvecklats och det är viktigt.
Vi har nu ett årshjul för Hälsonätverket och ett Årshjul/
aktivitetshjul för Sporren.
Då kan vi lättare se vad Sporren ska komplettera med
då det gäller hälsofrämjande aktiviteter.
Vi är ju ett komplement till arbetsgivaren.
Att våra medlemmar kommer ut i naturen, till IKEA
i Sundsvall, kan köpa teaterbiljetter till bra pris, kan
välja ”Afrikansk Dans”, ”Yoga”  eller ”Våga sjunga”,
visar att Sporren satsar på bredd.
Människor är olika och vi försöker vara tillmötesgående mot våra medlemmar.
Umeå Kommun har precis satt i gång
Kommuntriaden. SPÄNNANDE!
Man ska skicka SMS när man joggat, åkt skidor simmat eller promenerat i minst 60 min.
Förvaltningarna tävlar mot varandra.

Se information i nästa spalt.
Gå in föreningens hemsida
www.sporren.info

Motionstävling för personalen på Umeå kommuns
förvaltningar inkl kommundelarna. Utmaning mellan
förvaltningarna att vinna en vandringspokal och chansen att vinna individuella priser som lottas ut.
Aktivitetsperioder
1 mars - 31 mars 2008
Promenera, jogga eller åk skidor,
minst 60 min/gång
			
1 maj - 30 maj 2008
Promenera, jogga eller cykla, minst 60 min/gång
1 sept - 30 sept  2008
Promenera, jogga eller cykla, minst 60min/gång
Rapportering
När du har genomfört din aktivitet så ska du skicka
ett SMS till...  Skriv ut SMS-instruktionen så blir det
enkelt att rapportera ditt deltagande. (Bilagan följer
inte med tidningen, red anm)
Deltagande och rapportering kan göras max 2 ggr/
period. Varje förvaltning kan följa deltagandet direkt
via intranätet så det gäller att peppa arbetskompisarna.
Priser: Present kort på Biljettcentrum, sportaffär,
blomstercheckar m.m. lottas ut på ditt mobiltelefonnummer. Vandringspokal till vinnande förvaltning.
HÄLSONÄTVERKET –
HÄLSOOMBUD I SAMVERKAN
Birgitta Lilja
Personalföreningen Sporren
Umeå Kommun
Tel: 090 - 16 18 88 e-post: birgitta.lilja@umea.se
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Sommar-Korpiaden 30 maj till 1 juni 2008

GÖTEBORG

2008

Välkommen till Göteborg
och en helg med motion,
tävlingar och rekreation

30 MAJ–1 JUNI

Aktuella Idrotter
• Korpboule
• Korpbordtennis
• Korpbadminton
• Korpfotboll 7-manna
• Korpbeachvolleyboll
• Korpgolf

Prova på
aktiviteter
• Tipspromenad
• Stavgång
• Uni-curl
• Golfsimulator

Årets nyheter
• Speedfloorball
• Streetbasket
• Äventyrsgolf

Anmäl dig eller
ditt lag på
www.korpiaden.se
Vid frågor kontakta
Korpiadens kansli i
Göteborg, telefon:
031-726 60 84.
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Tävlar du för att vinna eller vill du bara ha kul? Är
du lagspelare eller tävlar du individuellt? Vad du än
svarar och vem du än är så är du varmt välkommen
till Göteborg och Sommar-Korpiaden – tävlingen
där du deltar på dina egna villkor och utifrån dina
egna krav. Korpiaden äger rum på Heden, klassisk
göteborsk idrottsmark, och tävlingsanläggningarna
finns inom en radie på cirka en kilometer. Deltagarna

kommer från företag, föreningar och kompisgäng i
hela landet. Sommar-Korpiaden är inte bara samlingsplatsen för idrott, motion och tävlingar. Sociala
aktiviteter är också en viktig del i arrangemanget:
Under lördagskvällen kan du mingla, ha trevligt och
lära känna de andra deltagarna i samband med den
uppskattade Korpiadfesten.
Välkommen till Korpiaden!

Sommarstaden Göteborg
Mycket att göra
Det är enkelt att turista i Göteborg. Staden kan erbjuda
något för alla, till exempel Liseberg, Sveriges i särklass
populäraste turistmål. Missa heller inte heller Världskulturmuseet, Universeum och Paddan-båtarna.

I city shoppar du trendiga kläder och designföremål
i kvartersbutiker, specialaffärer, välkända kedjor och
varuhus.

Läckerheter från hela världen

Sommar-Korpiaden har förbokat Scandic Crown
med förmånliga Korpiaden-priser. Kontakta Scandic Crown för bokning och priser på 031-751 51
00 eller www.scandic-hotels.se/crown.

Göteborg är världsberömt för sina många förstklassiga restauranger med mat från världens alla hörn.
Sju gånger under de senaste tio åren har göteborgskockar tagit hem den nationella utmärkelsen
“Årets kock”. Detta syns på matsedlarna i Göteborg. Med havet alldeles runt hörnet är färsk fisk
och skaldjur en självklarhet på både husmans- och
delikatessmenyerna.

Bo bekvämt – mitt i stan

Rabatter och fria entréer med Göteborgspasset
Det mycket prisvärda Göteborgspasset ger dig fri
parkering, fria resor med spårvagn, buss och båt,
erbjudanden, fri entré till museer, Universeum,
Paddan, Liseberg, sightseeingturer och mycket mer.

Kultur och shopping
I Göteborg är allting nära. Liseberg, Universeum, Konstmuseet, Haga och Avenyn – allt ligger på bekvämt
gångavstånd. Ett spännande centrum där du kan
nå det mesta till fots eller göra en kort resa med
någon av stans alla spårvagnar, bussar eller båtar.

Köp Göteborgspasset på www.goteborg.se eller på
någon av våra turistbyråer:
• Turistbyrån, Kungsportsplatsen, Göteborg City
• Turistbyrån, Nordstan, Göteborg City
• Kungsbacka Turistbyrå

Välkommna!

www.korpen.se

Mer information om logi, deltagaravgifter
och anmälan hittar du på www.korpiaden.se

Alla platsar

   

FRITIDSFÖRENINGEN KOMMUNaKUTEN      
Medborgarhuset

Inbjuder till RM i pimpelfiske i Sveg i
Härliga Härjedalen

Lördag 12 april 2008
Härjedalens kommun och Fritidsföreningen Kommun(a)kuten inbjuder
anställda och politiker i kommuner och kommunala bolag anslutna till
KAF – Kommunanställdas Fritidsförbund till
Riksmästerskap i pimpelfiske.
Tävlingen genomförs på Linsellsjön ca 30 km väster om Sveg. Skyltat från
Sveg.
Komplett inbjudan hittar ni på KAF:s hemsida, www.kafinfo.nu under Riksmästerskap.
För mer information kontakta
Tävlingsledare: Mats-Arne Axelsson tel 070-6236480 mats-arne@telia.com
Elver Mellgren tel 070-2322058 Graloken.Graloken@herjedalen.se
Kjell-Åke Jonsson tel 070-2298030 Graloken.Graloken@herjedalen.se

Alla Hjärtligt Välkomna

