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Härmed kallas samtliga medlemsföreningar inom
Kommunanställdas Fritidsförbund till förbundsstämma,
torsdagen den 24 oktober 2002. Stämman äger rum i

samband med Årets konferens 24 – 25 oktober i
Vänersborg. Formell kallelse, med uppgifter om tid och
plats för stämman och övriga handlingar, kommer att

sändas ut senast vecka 38 – 2002

Kallelse !
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ser, en förenklad upplaga och innehåller
i princip endast annonser och information
om kommande KAF-arrangemang.

Förbundsstyrelsen tog detta beslut på
senaste styrelsesammanträdet, med an-
ledning av förbundets ekonomi, sedan
Svenska Kommunförbundet dragit in allt
ekonomiskt stöd till KAF.
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RM - arrangörer

! Verksamhetsberättelse !
Vi vill påminna om att det är tid att sända in

verksamhetsberättelsen för år 2001 till
Kommunanställdas Fritidsförbund.

När vi har fått in Er verksamhetsberättelse är
Ni automatiskt med i uttagningen av

”Årets Fritidsförening” år 2002.

”Årets Fritid
sförening”

Kommunanställdas Fritidsförbund
Olle Wegner
Norrtorpsvägen 15 B
195 71 Rosersberg

Porto

�

Plan för RM-tävlingar 2002
Gren Arrangör Datum Upplysningar Telefon

Skidor Falun 15-16/2
SSIF/KAF-Spelen Katrineholm 22-24/2
Pimpelfiske Ovanåker 16/3
Bowling Bollnäs 3-26/5

Boule Halmstad 24 - 25/8 Björn Kirkhof 035-33373 arb
035-210010 bost

Bridge Skövde 25/8 Inger Holm 0500-468051
Kenth Sandéhn 0502-16286

Golf Hässleholm 12-13/9 Kenneth Thim 0451-267000 arb
0709-717971 mob
0451-49681 bost

Terränglöpning Gävle 6-7/9 Jan Widell 026-179708 arb

Orientering Örebro 11 - 13/10 Tommy Lavén 019-214225 arb

Badminton Borlänge 25-26/10 Yvonne Thorell 0243-74570
yvonne.thorell@borlange.se
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TEXT: Olle Wegner
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Samverkan med Korpen Svenska Motions-
idrottsförbundet och SISU
Vid arrangemanget samverkar vi med Rikskorpen
och SISU. Vi har dessutom lyckats få representan-
ter för EKAF - Årets fritidsförening 2001 - att
medverka. Tanken är att träffen skall inledas med
föreläsningar, som skall inspirera till egna över-
läggningar deltagarna emellan om:

# Vad har kommunernas fritidsföreningar
för betydelse för friskvården?

# Hur kan företagshälsovård och
personalfunktion samarbeta med
fritidsföreningar?

# Vilken hjälp behöver fritidsföreningarna
av Korpen, SISU och KAF?

# Hur kan fritidsföreningar inspirera
varandra?

# Kan regionträffar bli något årligen
återkommande?

Regionträff för Dalarna,
Gästrikland och Hälsingland

Inbjudan till regionträff
Inbjudan med program till denna första regionträff
i KAF´s regi har sänds ut till samtliga kommuner
i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland i början av
juni 2002.

Information
Ring gärna Helena Skoglund tel 0278 – 25610
eller undertecknad Olle Wegner tel 08-590 358 07,
om ni vill veta mer om nämnda regionträff.

e-post:
helena.skoglund@kommun.bollnas.se
olle.wegner@minpost.nu

I Förbunds Nytt nr 1-02 skrev vi om BKF i Bollnäs och KAF
som arrangerar en regionträff för kommunerna i Dalarna,
Gästrikland och Hälsingland, torsdagen den 5 september
2002. Platsen för arrangemanget blir Bollnäs Folkhögsko-
la, som har mycket fina lokaler och en bra restaurang.
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Bollnäs har varit värd för kommunala riks-
mästerskapet i bowling 2002. 144 st bowlare från
hela Sverige har provat banorna med blandade
resultat. Bäst var Magnus Lindkvist, Ludvika i A
klassen som spelade hela 1767. I damer lic stod
striden mellan Lena Nyman, Söderhamn 1499 och
Kerstin Larsson, Uppsala 1479. Lena Nyman tog
hem segern som hon även gjorde 2001, starkt gjort.
Segrade i herrar B–klass gjorde Ove Pettersson,
Sandviken på resultatet 1567. I klassen o lic
segrade Leif Brant, Ludvika med resultatet 1527.

� � � � � � � � � ���

Borlänge är numera Dalarnas största tätort och
köpstad nummer 1. Med sina 47.000 invånare är
Borlänge en motor i den regionala utvecklingen i
länet. Staden har stora exportföretag och små dy-
namiska företag och dessutom två statliga trafik-
verk, Högskolan och forskningscentrat. I Fram-
tidsdalen byggs Dalarnas starkaste tillväxt- och
transportcentrum. Året runt erbjuder Borlänge här-
liga natur- och kulturupplevelser och kommunens
geografiska struktur gör att man bor på cykel-

Oldboyssegraren Gerhard Rosberg spelade 1537
vilket är bra på Bollnäs snabba banor. Lena
Nyström, Uppsala vann damer olic med resultatet
1367 och oldgirlsvinnaren Terttu Saarinen spelade
1425. Banorna i Bollnäs är mycket snabba och
många av spelarna hade problem med det
underlaget.
Susanne Radgren tackar deltagarna och hälsar alla
välkomna åter till Bollnäs.

PS! Resultatet finns på Bollnäs kommuns
hemsida:    www.bollnas.se

Bowlingens kommunala riksmästerskap
har avgjorts i Bollnäs
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avstånd till länets kraftfullaste arbetsmarknad. Vi
hälsar alla badmintonspelare hjärtligt välkomna
till vår vackra bygd, då vi den 25 och 26 oktober
arrangerar årets riksmästerskap i Borlänges
Badmintonhall. Se även annons!

Hälsningar  Alf Helander
Kommunala Intresseföreningen Borlänge
0243 - 74534070 / 3443398
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Hässleholm har sedan starten deltagit i
princip varje år på olika platser i landet.
Vi vill därför försöka bjuda in våra golf-
ande kolleger och visa upp vår landsända med våra eminenta
golfbanor. Det finns tre 18-håls golfbanor i kommunen och
ca 50 st i  Skåne.
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Hässleholms kommunens fritidsförening HUMOR står som
ansvarig. HUMOR har ett antal sektioner, allt från konst,
trädgård till golf och andra idrottssektioner. HUMOR står
nämligen för Hässleholms Umgänges Motions Och Rekrea-
tionsförening och har ca 2000 medlemmar. För att genomfö-
ra arrangemanget arbetar vi i en kommitté av styrelsemed-
lemmar och ett antal golfspelare, där vi delat upp arbetet
mellan oss. Vi är två som arbetar med själva tävlingen, där
respektive klubb håller i själva tävlingen och har
tävlingsledaransvaret. Två jobbar med sponsorerna och ett
par förbereder banketten som hålls på kvällen första täv-
lingsdagen. Vi har dessutom  kunnig hjälp till marknadsfö-
ring, utformning av broschyrer och den ekonomiska biten.
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Vi hoppas naturligtvis på det maximiantal som vi kan ta
emot, nämligen ca 300 st., med 150 st på respektive bana.
Det är svårt att få in fler, eftersom alla skall kunna hinna till
banketten med start kl.1900 inne i Hässleholm. Får vi önska
vore det trevligt med en så stor geografisk spridning som
möjligt. Intresseanmälan skickar vi ut i månadsskiftet febru-
ari/mars. Till intressenterna översänds sedan broschyr med
fullständig information och anmälningsblanketter. Defini-

tiv anmälan och betalning skall vara oss tillhanda senast
den 11 augusti. Dessförinnan kan vi inte bestämt säga hur
många deltagare det blir. Anmälan kan också ske via Häss-
leholms kommuns hemsida.
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Huvudtävlingen omfattar en singel slagspelstävling, med
handicap, som spelas över 36 hål. Dag ett spelas hälften på
ena banan och dag två resterande 18 hål på andra banan.
Det finns två klasser för både damer och herrar. Det anord-
nas dessutom en lagtävling med bästa dam och herre ur
respektive klass.

������ ���� �������� �
Tävlingen är öppen för kommunanställda och kommunpoli-
tiker samt anställda i kommunala bolag. Officiellt handicap
erfordras samt att kommunen är medlem i Kommunanställ-
das förbund, KAF. För kommuner som inte är medlemmar
kan kontakt tas med KAF:s representant, Ingvar Lövkvist.

�������
Bankett, vad är det? Först och främst är det ett sätt att
umgås, äta lite gott och ha trevligt med lite dans, eventuellt.
Programmet är inte helt fastställt och lite hemligheter får vi
ha. Banketten hålls i gamla T4 matsal ca 1,5 km gångväg
från järnvägsstationen.
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I den broschyr vi skickar ut till intressenterna finns ett antal
förslag om boende. För övrigt kan kontakt tas med vår
kommuns turistinformation som kan ge ytterligare tips. Det
finns många valmöjligheter, allt från hotell till vandrarhem
och campingplatser, både i Vittsjö och Hässleholm.

Vi önskar Dig och Dina kollegor lycka till med tävlingen.
Tack så mycket. Jag vill också passa på att hälsa alla hjärt-
ligt välkomna till Hässleholm och Skåne nordost , en snapp-
hanebyggd fylld av spännande natur, upplevelseäventyr,
kultur och framförallt mycket trevliga golfbanor.

����
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www.hassleholm.se/rm

Tävlingsansvarig: Kenneth Thim tel. 0709-71 79 71
KAF Golfsektionen: Ingvar Lövkvist tel. 044-13 51 76

�
�rets riksmästerskap i golf för anställda i kommu

ner, kommunala bolag och kommunpolitiker spe
las i Hässleholm den 12 och 13 september. Tävling-

en brukar dra ca 200-300 deltagare från hela landet.

Tävlingen spelas på Hässleholms och Wittsjö Golfklubb.
Kenneth Thim, ansvarig för golfsektionen i den lokala fri-
tidsföreningen HUMOR, tillika en av de tävlingsansvariga,
anser det vara två mycket trevliga och varierande banor. De
skiljer sig åt. Hässleholm GK är en halvöppen parkbana med
en del vatten, belägen intill Finjasjöns sydvästra strand,
Skyrup. Wittsjö GK, en anrik klubb, med
sin relativt smala skogs- och parkbana
är belägen i vacker natur och omgivning
i en gammal kurort.
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Spelplats
Borlänge Badmintonhall.

Speltid
25-26 oktober 2002.

Klasser
Singel, dubbel och mixed för damer
och herrar i åldersklasserna:

Motion, spelas med nylonboll:

Motion 1: född 1967 och senare
Motion 2: född 1957 - 1966
Motion 3: född 1947 - 1956
Motion 4: född 1946 och tidigare

Tävling, spelas med fjäderboll:

Tävling 1: född 1967 och senare
Tävling 2: född 1966 och tidigare

För att klass skall spelas krävs
minst 4 anmälda spelare/par, i annat
fall slås klassen ihop med närmast
högre klass. Singelspel i tävlings-
klass innebär automatiskt motsva-
rande klass i dubbelspel.

Tävlingsform
Poolspel där två deltagare/par från
varje pool går vidare till finalspel.

Inbjudan
Borlänge kommun inbjuder till Riksmästerskap i Badminton

för anställda i kommuner och kommunala bolag samt politiker

Bollar
Nylon: RacStar.
Fjäder: RSL Classic.

Tävlingsledare
Rolf Johansson, Borlänge Badmin-
ton, tel 0243-835 79, mobil 070-
688 73 13.

Anmälan
Med personnummer på alla an-
mälda (vänd), senast 27 septem-
ber 2002.

Post: Borlänge Badminton
Box 940
781 29 Borlänge

Fax: 0243-105 29

E-post: hall@borlange-
badminton.nu

Anmälningsavgift
100:- per anmäld deltagare i såväl
singel som dubbel inbetalas samti-
digt med anmälan till Borlänge Bad-
mintons postgiro 173 64 64-7.

Spelprogram
Skickas ut omkring 15 oktober till en
adress per anmäld kommun.

Boende
Vi rekommenderar Borlänge Värds-
hus, tel 0243-21 19 00, som ligger
ca 100 meter från Badmintonhallen.
Du bokar själv Ditt boende. Vid
bokning uppge att Du ska deltaga i
RM i badminton. Priser:

Dubbelrum: 275 kr/person inkl
frukost.

Enkelrum: 400 kr inkl frukost.

För annat boende hänvisar vi till
Turistbyrån, tel 0243-665 66.

Buffé
På Borlänge Värdshus, kostnad 100
kr. Separat anmälan (vänd).

Kommunikationer
Direktflyg går från Stockholm och
Göteborg till Dala Airport. Goda
tågförbindelser finns.

Information
Yvonne Thorell, tel 0243-745 70,
mail yvonne.thorell@borlange.se

Välkommen
med din anmälan, senast 27 sep-
tember 2002.

Riksväg 70 mot
- Dala Airport (5 km)
- Säter (22 km)
- Enköping (145 km)
- Stockholm (220 km)

Borlänge Värdshus

Badmintonhallen

Riksväg 70 mot
- Järnvägsstationen (1 km)
- Borlänge centrum (1 km)
- Falun (22 km)
- Mora (100 km)
- Örebro (150 km) G
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Hitta rätt



Anmälan
Härmed anmäls följande personer till Riksmästerskap i Badminton

för anställda i kommuner och kommunala bolag samt politiker i

Borlänge 25-26 oktober 2002

Anmälan från .................................................................................................................................. kommun.

Din kommuns kontaktperson ........................................................................................................................................................................................................................

Adress ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon ...........................................................................................................................  E-post ...................................................................................................................................

Anmälda tävlande

Klass Kategori Född Namn Buffé

......................... ............................... ............................................................ ........................................................................................................................................................ .................

......................... ............................... ............................................................ ........................................................................................................................................................ .................

......................... ............................... ............................................................ ........................................................................................................................................................ .................

......................... ............................... ............................................................ ........................................................................................................................................................ .................

......................... ............................... ............................................................ ........................................................................................................................................................ .................

......................... ............................... ............................................................ ........................................................................................................................................................ .................

......................... ............................... ............................................................ ........................................................................................................................................................ .................

......................... ............................... ............................................................ ........................................................................................................................................................ .................
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SKÖVDE KOMMUNS FRITIDSFÖRENING OCH TIDAHOLMS 
KOMMUNS FRITIDSFÖRENING 

 
BJUDER IN TILL 2002 ÅRS  
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RIKSMÄSTERSKAP I BRIDGE 
 

FÖR KOMMUNANSTÄLLDA 
 

Söndagen den 25 augusti 2002 i SKÖVDE 
 

Alla kommunanställda bridgespelare hälsas välkomna till årets Riksmästerskap 
i bridge. Vi spelar en silverbarometer med minst 46 brickor. 

 
Start kl. 09.30.  

 
Lokal: Skövde Bridgeallians lokal Långgatan 19. 

Startavgift 100 kr per spelare. I startavgiften ingår lunch. 
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ANMÄLAN senast 16 augusti  
 

till Skövde kommuns fritidsförening att: Inger Holm, 541 83 SKÖVDE  
eller e-post: inger.holm@skovde.se 

 
I samband med anmälan insättes startavgiften på postgirokonto 129 85 88-3, märk talongen 

RM i bridge 
 

Upplysningar:  Kenth Sandéhn, Tidaholms kommun  0502 - 162 86 
   Inger Holm, Skövde kommun 0500 - 46 80 51 
 
Deltagande föreningar skall vara anslutna till Kommunanställdas Fritidsförbund 

(KAF) 
 
 

VÄLKOMNA ! 
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Örebro Kommun     Almby IK 
MIF      Örebro 

inbjuder till 
Riksmästerskap i orientering 11–12 oktober 

2002 
 
Rätt att deltaga Kommunanställda, kommunpolitiker, anställda i kommunala bolag samt 

sjukvårdsanställda som är medlemmar i personalförening  ansluten till 
Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF) eller Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund. 

Tävlingsdagar Fredagen den 11 oktober, kortdistans, med första start kl 13.00 
 Lördagen den 12 oktober, klassisk distans, med första start kl 10.00  
    
Klassindelning Klassisk   Kortdistans 
och banlängder H 21   8,0 km D 21  5,0 km H 21 4,0 km D 21  3,0 km 
 H 35   7,0 km D 35  4,5 km H 35 3,5 km D 35 3,0 km  
 H 40 6,0 km D 40  4,5 km H 40 3,0 km D 40  2,5 km 
 H 45 6,0 km D 45  4,5 km H 45 3,0 km D45 2,5 km 
 H 50 5,5 km D 50  3,5 km H 50 3,0 km D 50 2,0 km 
 H 55 5,0 km D 55 3,5 km H55 2,5 km D 55 2,0 km 
 H 60 4,5 km D 60 3,5 km H 60 2,5 km D 60 2,0 km 
 H 65 4,0 km D 65 3,0 km H 65 2,0 km D 65 1,5 km 
 H 70 3,5 km D 70 2,5 km H 70 2,0 km D 70 1,5 km 
 
Anmälan På bifogad blamkett  Almby IK tillhanda senast 20 september under adress Box 

6042, 700 06 ÖREBRO, Fax: 019 – 36 04 70. E-Mail:  almbyik@swipnet.se 
Avgifter 85:- för såväl klassisk som kort distans. Inbetalas i samband med anmälan på Pg nr  

65 97 82-7 Almby IK.Efteranmälan t o m 7 oktober mot 50% förhöjd avgift. 
 
Samling Örebro Universitet, vägvisning från vägen Örebro-Norrköping 5 km SÖ Örebro 
Karta Skala 1:10 000 reviderad 2002 
Parkering Avstånd parkering – TC max 1000 meter. Ingen parkeringsavgift 
Stämpling SportIdent tillämpas. Ange bricknummer i anmälan. Hyra av bricka 20:-/ dag 
 
Marketenteri Enklare vid TC samt vid Universitetets restauranter och försäljningsställen 
Priser RM-plaketter och hederspriser 
Bankett I Universitetsrestauranten den 11 oktober kl 19.00. Anmäls på  bifogad blankett 
Logi Alternativ enligt blanketten  
Tävlingsledning Tävlingsledare  Klas-Olof Jansson, tel 019 – 36 43 68,    
    E-Mail: klasolof.jansson@telia.com   
 Banläggare  Annica Hellgren och Linn Robertsson 
 Kontrollant Lasse Lundberg, Almby IK 
 

Välkomna till Örebro! 



Anmälan 
till Kommun RM i orientering senast 2002-09-20 

 
  Klass Namn      11/10   12/10   Logi  Bankett Vidare information 
                                     Hotell        Vandrarhem 
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