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I detta nummer av KAF Nytt laddar vi inför höstens 
många evenemang och tävlingar. Det vi bjuder på 
är en resa genom Sverige. 

Först av allt bär det av till det vackra Hälsing-
land. Bollnäs kommun och BKF inbjuder till 
tävlingar i den ädla sporten boule i kräftans och 
fullmånens tid, lördagen den 21 augusti. Vi fortsät-
ter sedan,nästföljande lördag, en bit nordväst från 
Bollnäs och hamnar i Sveg och Härliga Härjeda-
len. Där plockas kortlekarna fram. Den 28 augusti 
skall nämligen riksmästerskapen i bridge avgöras.  
Färden  går  sedan söder ut, dock inte alltför långt, 
utan till Falun, som bjuder på golfest i två dagar. 
Riksmästerskapet avgörs nämligen i Dalarnas 
huvudstad den 9 - 10 september. Färden fortsätter 
sedan långt söderut mot sanddynerna i Åhus, söder 
om Kristianstad.

 KARISMA bjuder där på stenhård terränglöp-
ning och gemytlig samvaro, när detta RM avgörs 
17- 18 september. Resan går åter som en jojo  
norrut och hamnar i den gamla och ärevördiga 
staden Arboga i Mälardalen. Här avgörs riksmäs-
terskapen i orientering, när lönnarna nere vid 
Arbogaån står brandgula mot det mörka vattnet. 
Datum är 24- 25 september. Slutligen, men fram 
för allt, går färden liksom jojon åter söderut. 

Plan för RM-tävlingar 2004
Gren Arrangör Datum Kontaktperson Telefon arb Telefon bost.
Skidor Söderhamn 13-14/2 Nisse Boman 0270-75148
Pimpelfiske Avesta Jan Morén 0278-17640
Badminton Kristinehamn Inställd
SSIF/KAF-spelen
Badminton 
Volleyboll

Vänersborg
Bordtennis
Boule

23-25/4
Fotboll
Tennis

Lars-Göran Bengtsson
Innebandy

0521-275071

Bowling Skövde maj, vissa dgr enl inbj.
Lars Erlandsson 0500-495987 0500 463004

Bridge Härjedalen 
(Sveg)

28/8 Ann-Kristin Olofsson 0680-16112 0680-10634

Boule Bollnäs Augusti Yngve Lindgen 0278-19830
Golf Falun 9-10/9 Tomas Andersson 023-82554 070-5233949
Terränglöpning Kristianstad 17-18/9 Lars Åkesson 044-135124
Orientering Arboga 24-25/9 Per Ivar Möllberg 0589-87170 070-2394509

denna gång!

Denna gång till Vätterns södra strand. Personal-
klubben i Jönköping inbjuder till årets höjdpunkt, 
som är Årets konferens. Det är ett ”måste” att vara 
med då, liksom på vår förbundsstämma, som äger 
rum i anslutning till evenemanget. Boka därför ett 
besök i Vätternbygdens huvudstad, Jönköping, den 
14- 15 oktober!

 Tidningen  innehåller dessutom reportage om en 
30-årsjubilerande förening, MIF i Örebro och om 
en föreningsstyrelse i kvinnligt tecken, KARISMA. 
Förutom detta finns som vanligt också reportage 
och resultat från årets avgjorda riksmästerskap 
inklusive SSIF/KAF-spelen med.

Det är lika viktigt nu som tidigare att ni inte 
låter inbjudningarna bli liggande. Sprid dem till 
de berörda!!  Det betyder med andra ord att era 
orienterare får inbjudan till RM i orientering, att 
korthajarna får inbjudan till RM i bridge o.s.v.

Nästa KAF Nytt kommer att innehålla senaste 
nytt inför Årets konferens i Jönköping och för-
bundsstämman. Det kommer dessutom ett reportage 
om fritidsvetaren Hans-Erik Olson, som forskar 
bland annat i Fritidsperspektivet på det goda arbe-
tet.  Förhoppningsvis finns också ett reportage från 
bowling – RM, som avgjordes i Skövde i maj och 
många rapporter från våra medlemsföreningar. 
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Förbundsstämman 2004 

kommer att förläggas i samband med 
Årets konferens i 

Jönköping 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.

Fler exemplar av KAF-Nytt

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/ tidning (4 nummer) och år.

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

Vårt medlemsregister
Vi vill ännu en gång påminna om vårt medlems-

register! 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

Annonser – inbjudningar

Vi vill påminna alla arrangörer av RiksMästerskap 
och Årets konferens att sända sitt material, bestå-
ende av annonser eller inbjudningar för plats på 

hemsidan (www.kafinfo.nu), direkt till 
Lars Carlsson på e-postadress
lars.carlsson@krstianstad.se

Verksamhetsberättelse
Vi vill påminna om att det är tid att sända in verk-
samhetsberättelsen för år 2003 till Kommunan-

ställdas Fritidsförbund. När vi har fått in den är er 
förening automatiskt med i uttagningen av 

”Årets Fritidsförening 2004”.

Skicka senast den 15 september 2004 till:
Kommunanställdas Fritidsförbund

Olle Wegner
Nyborgsvägen 7, I
195 71 Rosersberg

Styrelsen för Kommunanställdas 
Fritidsförbund beslutade vid sammanträde 

den 7 februari 2004 att § 15 i förbundets stad-
gar ändras med anledning av önskemålet att 
förlägga förbundsstämman i samband med 

Årets konferens. Styrelsen föreslår att texten 
får följande lydelse:

§ 15
Förbundsstämma hålls före utgången av mars månad 

vid mandatperiodens utgång eller efter beslut av styrel-
sen, vid ett senare tillfälle under året.

Kallelse utsänds till medlemsföreningarna 
senast 14 dagar före förbundsstämman. Mo-
tion kan inlämnas av medlemsförening och 

skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad 
före förbundsstämman.

Föreslå kandidater till styrelsen!
Den 14 oktober 2004 äger KAF´s nionde för-

bundsstämma rum. Förslag till nya styrelseledamö-
ter anmäls till valberedningens ordförande, 

Bengt Hallsten. 
Bengt arbetar i Österåkers kommun och har tfn

08 – 540 81 0 00 (vx) eller 073  - 625 21 07.

Glöm inte
att sända in era motioner till förbundsstämman i tid. 
Motionerna skall vara vår förbundssekreterare Per 
Nilsson tillhanda senast den 13 september 2004. 

Sänd dem till:
Per Nilsson, Hässleholms kommun, 

Tekniska kontoret, Stadshuset, 281 80 Hässleholm.

smånotiser

http://www.kafinfo.nu
mailto:lars.carlsson@krstianstad.se
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Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsför-
bund – SSIF fyllde 50 år i fjol . Man har med 

stor framgång, under alla dessa år, arrangerat riksmäs-
terskap i en mängd idrottsgrenar, tillsammans med sina 
medlemsföreningar. Förbundet  har också samarbetat 
med sina nordiska systerförbund, tillsammans med 
dessa har man också startat upp De Nordiske Hos-
pitals Lege – ett stort idrottsarrangemang, som i år 
avgörs i Malmö. 

KAF och SSIF har i dag samarbete inom ett antal 
arrangemang. Deltagare från kommunerna är sedan 
några år inbjudna till de så kallade SSIF/KAF spelen, 
en gemensam tävling i ett antal idrottsgrenar. På mot-
svarande sätt har landstingsanställda i många år varit 
inbjudna till våra riksmästerskap i orientering, samt till 
Årets konferens. Nu kommer propåer från ledningen 
inom SSIF att frågan om en sammanslagning av de 
två förbunden till ett, borde tas upp till avgörande vid 
de förbundsstämmor, som skall hållas på varsitt håll 
år 2006. Anledningen till propåerna är att riksmäster-
skapen i dag lockar allt färre deltagare.

SSIF vill slå ihop 
våra två förbund

Likheter och olikheter. KAF och SSIF liknar 
varandra i mångt och mycket. Våra medlemsfören-
ingar representerar offentliganställda i kommuner och 
landsting. Våra styrelser arbetar ideellt och med små 
resurser. På våra agendor står riksmästerskap i olika 
idrottsgrenar. Olikheterna är i första hand att SSIF är 
ett renodlat idrottsförbund och KAF ett fritidsför-
bund med inriktning också på kultur och samvaro.

KAF´s styrelse har ännu inte tagit upp frågan till 
diskussion. Ej heller har något samråd ägt rum med 
våra medlemsföreningar. I och med denna propå, 
kommer frågan att tas upp på vår stämma i Jönköping 
den 14 oktober.

Vad tycker ni?
Det är viktigt att alla medlemsföreningar dis-
kuterar denna viktiga fråga. Hör av er och säg 
vad ni tycker via vår hemsida www.kafinfo.nu 
Klicka fram till ”Forum”.

Årets upplaga av SSIF/KAF-spelen har avgjorts i 
Vänersborg/Trollhättan den 23- 25 april. Arrangör 

var Landstingets Personalklubb nordvästra Götaland. 
I SSIF:s Förbundsnyheter läser vi att tävlingarna 

drog färre deltagare än väntat, totalt närmare 300. Man 
skriver vidare:

-För sjukvårdsanställda, som trots allt var flest, 
skylls detta på “De Nordiska Hospitals Lege” (DNHL) 
som genomförs den 19-22 augusti i Malmö! För kom-
munanställda, som var med för tredje gången, är orsa-
ken troligen att det är svårt att få fram information!

Vad orsaken kan vara att tävlingarna inte lockade 
så många kommunanställda är inte lätt att veta. Av 
resultaten framgår att endast några få ställde upp från 
Trollhättan och ingen från Vänersborgs kommun. I 
badminton röntes dock stora framgångar av kom-
munalare. Hans Rane från Kungsbacka vann ”herr-
singel B” och Gunnar Högström ”herrar 56”. I boule 
var paret Lindroth/Lindroth från Markiserna i Marks 
kommun framgångsrikast i klassen ”öppen dubbel” 
och trion Andersson/Andersson/Flood etta i klassen 
”öppen trippel”.

De ”kommunala” resultaten finns under rubriken 
”Resultatbörsen”.

Ett stort tack till Landstingets Personalkubb i nord-
västra Götaland för väl genomförda tävlingar.

SSIF/KAF-SPELEN 2004 
har avgjorts

Text: Olle Wegner

Text: Olle Wegner

http://www.kafinfo.nu
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Karisma är namnet på Kristianstads kommuns 
personalförening. Föreningen har en mycket 
aktiv styrelse, som inom många områden är 

engagerade i den dagliga verksamheten. Föreningen 
blev utsedd till Årets fritidsförening 1995.

Nu har ett generationsskifte skett i styrelsen, som 
nyligen har fått sin första kvinnliga ordförande i för-
eningens 57-åriga historia. Vidare har en motsvarande 
förändring skett hos styrelsens ledamöter/suppleanter, 
från att ha varit övervägande del män är nu sju av nio 
representanter kvinnor. 

- Kanske är vi ensamma om att vara en kommunal 
personalförening där de framträdande posterna i 
föreningen är bemannade av kvinnor, säger Susanne 
Landin-Klarin, ordförande i Karisma.

Personalförening 
för personalens 

bästa.

De som är enga-
gerade i Karisma är 
överens om vikten av 
en fungerande per-
sonalförening för de 
anställdas välbefin-
nande. En bra perso-
nalförening skall vara 
ett forum för de kom-
munalanställda där det 
ges möjlighet att ta del 
av olika aktiviteter ef-
ter jobbet.

Aktiviteterna skall ge tillfälle för avkoppling, att 
prova nya intressanta saker eller bara kunna erbjuda 
social samvaro med andra kommunalanställda över 
yrkes- och förvaltningsgränser.

- Att ha en aktiv meningsfylld fritid tror vi i Karisma 
kommer medarbetarna till godo i det dagliga arbetet, 
säger Susanne Landin-Klarin.

Föreningen har valt att inrikta sig på olika teman, 
där temat året 2003/04 har varit en fördjupning inom 
friskvård. Man har bland annat genomfört en uppskat-
tad föreläsningsserie om hälsa, kost och stress samt 
erbjudit olika prova på-aktiviteter, till exempel qigong. 
Medlemmarna har även tillgång till ett gym., där kom-
munen nyligen inhandlat nya träningsmaskiner. Inför 
verksamhetsåret 2005 har styrelsen beslutat, att i en-
lighet med Kristianstads kommuns profil, inrikta årets 
tema på ”Mat & Dryck”.

Allt sedan Karisma ändrade namn från Kommunala 
IF, 1995, har utbudet av aktiviteter breddats. Från att 
i början ha varit en förening mest inriktad på sport, 
anordnas nu även en mängd andra typer av trivsel- och 
samvaroaktiviteter. Det är viktigt att dessa anpassas ef-
ter medlemmarnas intressen och önskemål och genom 
att då anordna diverse prova på-aktiviteter, försöker 
föreningen ta reda på vad medlemmarna vill ha. 

- Bredden på Karismas utbud är stort, med aktivite-
ter som passar alla, säger Ing-Marie Börjesson, vice 
ordförande i Karisma. 

Exempel på aktiviteter som anordnas i år är turrid-
ning med islandshästar, blomsterbindning, färg/stila-
nalys, cykeltur på Rügen med mera. 

Styrelsen som är på väg framåt. Jenny Moberg, sekreterare, Petra Nils-
son kassör och Ing-Marie Börjesson v.ordf. (ordf. Susanne Landin-Klarin 
saknas på bilden)

Karisma på väg framåt...

Karisma på väg - med kvinnor i toppen

...med kvinnor i toppen

Susanne Landin-Klarin, 
ordförande i Karisma.

>> sid 14 

Text: Jenny Moberg
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Text: Olle Wegner

tar ny sats
Den vackra staden Bollnäs i Ljusnans dalgång bju-

der ännu en gång in till riksmästerskap. Denna 
gång till den ädla sporten boule. Tävlingen avgörs i 
kräftans och fullmånens tid, lördagen den 21 augusti. 

Vackert belägen boulebana

Tävlingen avgörs på Långnäs, en udde vid sjön Var-
pen. Boulebanan ligger vackert vid Folkets Park med 
utsikt över sjön och mot ångbåtshamnen. Det tar fem 
minuter att gå dit från stadens centrum, här är nära 
till allt. 

Bollnäs kommun och Bollnäs kommu-
nanställdas Fritidsförening (BKF)

står som arrangör för detta riksmästerskap. Till hjälp 
och som medarrangör finns Bollnäs Bouleklubb, som 
tycker det skall bli mycket trevligt med ett kommunalt 
mästerskap just här i Bollnäs. Några intresserade har 
redan ringt för att höra sig för.

Ta med husvagnen,

ni som har! Uppställningsplats finns på Långnäs. 
För övrigt finns det gott om bra logi i olika prislä-
gen i Bollnäs. Kamratmiddag ordnas i närheten av 
tävlingsplatsen, nämligen på Restaurang Terrassen, 
Långnäsparken.

Tänk på era pensionärsföreningar!

Boule är en utmärkt sport för alla åldrar. Det är popu-
lärt, inte minst bland pensionärer. Tänk därför på att 
inbjudan till detta riksmästerskap också kommer er 
pensionärsförening till del! Denna inbjudan ska för  
övrigt redan ha nått er. Om inte, ring:

Gunnar Svahn, tfn 0278-61 1140
Tord Jakobsson, tfn 0278-191 67 eller
Helena Skoglund, tfn 0278-25610 (arb).

Alla tre kan också svara på frågor om tävlingen, login 
och kamratmiddagen.

Välkomna till Boll(Boul)näs i 
kräftans och fullmånens tid
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småt t  & gott
Smått och gott från våra medlemsföreningar är tänkt att ge kortfattad aktuella information från våra 
medlemsföreningar. Vi hoppas att denna rubrik skall locka många att ge sitt bidrag, som ni kan 
sända med e-post till: olle.wegner@minpost.nu.

Denna gång fortsätter vi bl.a. med att hämta innehållet till denna sidan från de verksamhetsberättel-
ser, som låg som underlag för tävlingen ”Årets fritidsförening 2003”.

DAKAPO i Växjö kommun
har också sänt över sin verksamhetsberättelse. Från 
föreningens ”allt i allo”, Per-Anders Löthman, kom-
mer också glada tillrop. Han skriver bland annat:
- Här i Växjö är allt uppåt och förra året blev ännu 
ett framgångsrikt år för personalklubben Dakapos 
historia, sedan ansiktslyftningen år 2000. Nystar-
ten blev en kick, vi ökar vårt deltagarantal varje år  
bland medlemmarna och utbudet växer på alla håll 
och kanter. Deltagarfrekvensen ökade med 25% un-
der 2003 till 9100 medlemmar, som deltog i över 
100 arrangemang. Av dessa deltog närmare 3 000 i 
olika friskvårdserbjudanden. Då har jag inte räknat 
med de 1800 personer som deltog i rörelselotteriet, 
som vi arrangerade tillsammans med Mobilitets-
kontoret och Kommunhälsan. Detta projekt var ett 
hälsoprogram, som medförde att man motionerade 
till jobbet i stället för att ta bilen. Resultatet blev att 
vi fi ck en friskare personal och att luften blev renare 
i Växjö under 2003.

I övrigt är vi i Sverige ledande vad gäller att 
sälja biocheckar, 15 700 under 2003. Det ger klirr 
i kassan för DAKAPO. Vinsten gjorde att vi kunde 
investera i det nya medlemskortet för 2003 – 2005 
för våra 7400 medlemmar.

Per-Anders skriver också att DAKAPO är oerhört 
glada över att man kunde genomföra ”Årets konfe-
rens” i fjol på ett så positivt sätt och som kom att bli 
en milstolpe i föreningens 40-åriga historia. Han ser 
fram emot att mötas i Jönköping i oktober.
Per-Anders är då och då ute och föreläser i personal-
klubbsfrågor, senast i Karlshamn och Karlskrona. 
Vill ni veta mer om DAKAPO, kan ni ringa 
Per-Anders på tfn 0470 - 414 76.

PULSEN i Sandvikens kommun
var först ut med att sända in sin verksamhetsberät-
telse för år 2003. Annika Östling skriver glatt på 
följelappen – Nu har vårt medlemsantal ökat till 

över 2000. Just nu är vi 2040 medlemmar .

Bravo, säger vi på KAF Nytt!
Annika Östling, tfn 026 – 24 00 00 (vx)

BKF i Bollnäs har fått ny ordförande
Efter att ha varit ordförande för Bollnäs 

Kommunanställdas Fritidsförening (BKF) i elva 
år, avgick vid årsmötet i mars Helena Skoglund 

och avtackades i vederbörlig ordning. 
Ny ordförande är Örjan Larsson, som är en ung 

aktiv fritidsledare vid kommunens 
fritidsförvaltning.

Kerstin Olsson, BKF:s sekreterare.
Tfn 0278-250 02

RM i badminton som skulle ha 
avgjorts den 19 - 20 mars 2004 i Kristinehamn, 

ställdes tyvärr in på grund av för litet 
antal anmälda.

8

RM – arrangörer
KAF´s RM-kommitté efterlyser arrangörer för de 
”traditionella” mästerskapen år 2005. Vi tar också 
emot förslag på nya tävlingsgrenar/former.
Sanktionerade mästerskap 2005 är: skidor i Sandvi-
ken, bowling i Sala, golf i Sigtuna och pimpelfi ske 
i Ludvika.
Golf-RM 2006 avgörs i Söderhamn.
SSIF/KAF-spelen 2005 avgörs i Eskilstuna, troligen   
i  april månad. Vilka kommuner vill arrangera RM-
tävlingar 2005 i Badminton – Boule – Bridge – Orien-
tering – Terränglöpning – Eventuellt andra grenar?

RM-kommitténs ledamöter lämnar ytterligare upp-
lysningar:
Ingvar Lövkvist.......................044 – 13 51 76
Stig Lundberg .........................08 – 766 56 29
Inger Holm............................0500 – 49 80 51
Christer Eriksson .....................0142 – 850 08

Slutligen! RM-kommittén efterlyser hågade fören-
ingar för kommande RM-arrangemang. Visa upp er 
kommun och er förening! Det gör man bäst genom 
att arrangera ett riksmästerskap för övriga Sveriges 
kommunanställda.
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KAF Nytt har varit i kontakt 
med Sinikka Sandberg, ord-

förande i personalklubben i Jönkö-
pings kommun. Vi är naturligtvis 
nyfikna på hur långt föreningen 
har kommit med förberedelserna 
inför årets stora händelse – Året 
konferens. Sinikka berättar att 
man är i princip är klara och är 
mycket nöjda med resultatet.  En 
första omgång av inbjudningar 
kommer alla kommuner till del 
före midsommar.

14 - 15 oktober 

Årets konferens äger i år rum den 
14-15 oktober på Stora Hotellet i 
Jönköping. Dit är det lätt att hitta! 
Det är också enkelt att komma till 
Jönköping från Sveriges alla hörn. 
Samling inför konferensen sker 
kl. 11.00, därefter är det  lunch 
kl 12.00.

Förbundsstämma 

Innan allt detta skall Kommunan-
ställdas Fritidsförbund hålla sin ni-
onde förbundsstämma med början 
kl. 9.00 den 14 oktober, också det 
på Stora Hotellet.

Invigningstalare är 
kommunalrådet 
Åke Johansson

Kommunstyrelsens ordförande i 
Jönköping, Åke Johansson, kom-
mer att hålla det sedvanliga invig-
ningstalet. Konferencier och den 
som håller ihop hela konferensen 
är bibliotekschefen och före detta 
radioprofi len Erik Linfelt.  

Johan Plate – det stora 
dragplåstret.

Konferensens tema är tid. Hur hål-
ler vi balansen i livet? – Balansen 

mellan förändringar och stabilitet, 
mellan vila och aktivitet och mel-
lan krav och förmåga? Frågor som 
man kanske inte tänker på och 
allra minst, inte får några svar på. 
Kanske för att man inte har tid. 
Johan Plate, känd föreläsare inom 
arbetslivet och idrottsrörelsen, ger 
sin syn på temat ”tid”.

Erfarenhetsutbyte

Årets fritidsförening 2003, Jön-
köpings kommuns personalklubb, 
berättar senare på torsdagsefter-
middagen om sin verksamhet. Det 
blir också tid för erfarenhetsutbyte 
i form av miniseminarier.

Konferensmiddag 
med Kreuger 

Man spärrar upp ögonen, när man 
får höra att tändstickkungen Ivar 
Kreuger kommer att hälsa väl-
kommen till konferensmiddagen, 
som äger rum i Stora Hotellets 
Spegelsal. Är inte han, Kreuger, 
död? Var det inte något med ett 
pistolskott i Paris 1932? Hur som 
helst så bjuds vi på en Kreuger-
middag – en trerättersmeny. Och 
vi kommer att underhållas i gam-
mal tändsticksanda från 1920-talet. 
Det låter spännande! Dessutom får 
vi då veta, vilken förening, som 
blivit utsedd till Årets Fritids-
förening 2004!

Fredagen den 15:e

På konferensens sista dag erbjuds 
vi ”Prova på aktiviteter” och pa-
rallella föreläsningar. Starten sker 
redan kl 08.00. Vi har tre alternativ 
att välja på i ”första passet” näm-
ligen En stadsvandring, Kl-gympa 
på Friskis och Svettis och Qi Gong. 
Kl. 9.30 kan vi i parallella föreläs-

Välkomna till Jönköping 

Årets konferens!

ningar välja mellan att lyssna till 
Michael Ostrelius, som ger oss 
”Ett recept på att få tillvaron att 
gå med plus” eller höra på Linda 
Ullmå, som talar om ”Att ha lust 
på livet”. Hennes underrubrik är 
”Alltför många förknippar hälsa 
med rårivna morrötter och tråkiga 
joggingturer ”– en rubrik som 
onekligen skapar nyfi kenhet.

Kommunalrådet Acko Ankar-
berg-Johansson, tillika kommun-
styrelsens 2:e vice ordförande, 
håller avslutningsanförandet.

Välkomna till 
Årets konferens 2004!

Sinikka Sandberg berättar avslut-
ningsvis att hela styrelsen för per-
sonalklubben har haft ett stort, men 
glädjefullt arbete med planeringen 
av Årets konferens 2004. Dom 
hoppas på stor uppslutning och 
önskar alla kommunala fritidsför-
eningar och dess representanter 
välkomna till Jönköping.

Text: Olle Wegner

KALLELSE!
Härmed kallas samtliga 

medlemsföreningar i Kom-
munanställdas Fritidsför-
bund till förbundsstämma, 
torsdagen den 14 oktober 
2004, på Stora Hotellet i 

Jönköping. Stämman äger 
rum i samband med Årets 

konferens och startar 
kl 9.00. Formell kallelse 

utsänds i samband med nr 3 
av KAF Nytt 2004.
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Christer och Tommy

Två av föreningens medlemmar, Christer Jansson och 
Tommy Lavér, tyckte dock att det var si och så med 
socialförvaltningens förebyggande hälsovård. I mars 
1974 fattande de pennan för att påtala behovet om en 
bättre tingens ordning. I sin argumentering pekade de 
på en enkätundersökning, som visade att önskemålet 
inom förvaltningen, att få till stånd arrangemang för 
rekreation och trivsel var stort. Samtidigt anhölls 
om ett anslag på 5 000 kr. Detta var startskottet till 
bildandet av Örebro kommuns Motions och Idrotts-
förening- MIF.

I dag uppgår budgeten 
till 550 000 kr

Undan för undan blev MIF hela kommunens fritidsför-
ening. Verksamheten har vuxit, nu finns femton idrotts-
grenar på programmet. Det finns dessutom motions-
verksamhet i form av gymnastik och styrketräning, samt 
kultursektion och konstförening. Antalet medlemmar är 
ca 3 600. Var och en betalar en avgift på 50 kr per 
år, som ger 180 000. Kommunen  bidrar dessutom 
till föreningens verksamhet. Årets budget uppgår till  
550 000 kr.

Föreningskonsulent saknas

Föreningskonsulenter är framgångsrika fritidsför-
eningars katalysatorer. Tommy Lavér var MIF´s 
föreningskonsulent fram till i år. Nu har han gått i 
pension och någon ersättare finns ännu inte på plats. 
Belastningen har därmed ökat på styrelsen. En lösning 
verkar dock skönjas. 

Det behövs, för verksamheten är stor. Senast nu i 
maj ställde 1146 MIF-tjejer upp i Örebros Vårrus, var 
och en i en MIF-tröja. Startavgiften var subventione-
rad med hälften, eller 80 kr. 

270 MIF-ombud hjälper till att sprida information 
om föreningens verksamhet, förmedla anmälningar till 
olika aktiviteter och vara MIF:s ansikte ut mot alla 
anställda inom Örebro kommun.

Framtiden

Framtiden för MIF är ljus. Man räknar med ett ökat 
intresse hos de anställda att delta i föreningens verk-
samhet, som skall breddas. På dagordningen står bland 
annat bildandet av en sångkör. Samarbetet med Kom-
munhälsan skall utvidgas. Kommunens friskvårds-
ombud bör också vara MIF-ombud. Ett förslag till ny 
stadga skall tas fram. Tanken är att  ”Motions- och 
IdrottsFöreningen” skall bli ”Människan I Förvalt-
ningen”. Föreningen skall bli en del i kommunens 
friskvårdsarbete och vara en del i rehabilitering av 
långtidssjuka. 

30-årsjubileet

Jubileet kommer att firas i vederbörlig ordning med 
fest. Var och när är inte bestämt. Kanske i samband 
med årsmötet, som äger rum den 29 september.

Den olycksalige Ericsson

En liten anekdot måste till slut berättas från gamla 
tider. Örebro kommun hade på 60-talet en nykterhets-
konsulent Ericsson, som var en stor motionär. Han 
deltog självklart i Sociala nämndernas idrottsverksam-
het, bland annat i dess korplag i fotboll. Vid ett till-
fälle inträffade dock det som ibland kan ske i Korpen, 
nämligen att man skadar sig så svårt att man måste 
sjukskriva sig. Detta inträffade för Ericsson, mitt under 
en för nykterhetsbyrån synnerligen arbetsbelastad tid. 
Saken uppskattades inte av chefen, som helt sonika 
avstängde Ericsson från fortsatt fotbollsspel. Efter två 
års avstängning ansåg idrottsförening att denna med 
viss reservation måste upphävas. Sålunda författades 
följande brev:

I egenskap av lagledare för Sociala nämndernas 
idrottsförening får jag härmed vördsamt anhålla 
om ett bidrag 115:– kronor till startavgift för årets 
fotbollsserie. Brukligt är, att barnavårdsnämnden 
betalar startavgift för handboll och eftersom social-
byrån ej har några IDROTTSSTJÄRNOR och därför 
ej deltar i någon korpidrott, hemställer jag därför om 
att nykterhetsnämnden måtte betala startavgiften för 
årets fotboll.

MIF – Örebro kommuns Motions- 
och Idrottsförening fyller 30 år

En gång i tiden var kommunernas sociala arbete uppdelat på 
tre nämnder, nämligen barnavårdsnämnd, nykterhetsnämnd 
och socialnämnd. Så småningom slogs de ihop till en social 
centralnämnd. 

I Örebro fanns på 60-talet en ”Sociala nämndernas idrotts-
förening”.  År 1969  begärde man lite slantar för att kunna vara 
med i korpens fotbollsserier och fick då115 kr.

Text: Olle Wegner



KAF-                Nytt              KAF-       Nytt

12 13

Konsulent Ericsson har nu under två års tid va-
rit avstängd för fotbollsspel. Om något oförutsett ej 
inträffar under Ericssons nu pågående skidåkning i 
fjällvärlden anhåller Sociala nämndernas idrottsför-
ening att Ericssons spelförbud måtte upphävas och att 
Ericsson får deltaga i årets serie.

Brevet är undertecknat 29 mars 1968. KAF Nytt kan 
berätta att olycksalige Ericsson inte deltog i några fler 
fotbollsmatcher. Historien förtäljer dock inte om detta 
berodde på Ericsson ovilja att fortsättningsvis delta i 
detta ädla spel eller på chefens ovilja.

År 1974 tog socialsekreterare Christer Jansson 
initiativet till bildandet av Örebro Motions- och 

Idrottsförening. Den 13 maj valdes han till dess ord-
förande. Fortfarande, trettio år senare, är han dess 
ordförande. Utan vidare kan man kalla Christer för 
Mr MIF. 

Han har varit aktiv inom Korpen sedan 1968. För 
dessa, hans fina meriter, belönades Christer med he-
dersomnämnande och guldnål vid Korpens Riksmöte 
i maj 2004.

Mr MIF Bollidrottare

Gamla goda ÖSK:are, exempelvis just framlidne VM-
hjälten Orvar Bergmark, var bollvirtuoser inte bara i 
fotboll utan även i bandy. Så ock Christer Jansson, 
men han var dock ingen riktig ÖSK:are. Visserligen 
spelade Christer bandy i ÖSK:s juniorlag, men i fot-
boll var det Forward, som gällde. Han spelade i ett 
antal A-lagsmatcher, annars mest i B-laget. Christer 
var också en duktig ishockeyspelare i Örebrolaget IF 
Eyra. Senare i karriären tog han steget in på tennisba-
nan och gjorde det med framgång. 

Det ovanliga med Christers idrottande är att han i 
dag inte har gått över till golf, vilket brukar vara ett 
säkert tecken på en före detta bollspelare.

Förbundskassör i KAF

För vår del är det skönt att Christer inte fångades av 
golfspel utan ägnar sin fritid åt Kommunanställdas 
Fritidsförbund. Christer var med när en interimsty-
relse tillsattes 1988. Han var också med vid bildandet 
av KAF i Stockholm i mars 1989. Vid samma tillfälle 
utsågs han till förbundskassör. Då som nu är han vår 
ekonomiansvarige, ett uppdrag han skött ideellt med 
den äran. 

Massör i föreningen Forward

Vid sidan av fritidsarbetet med MIF och KAF är 
Christer också massör i fotbollsklubben Forward, som 
pendlat de senaste åren mellan spel i superettan och 
division 2. Dessutom är han både farfar och morfar. 
Sådant pockar alltid på uppmärksamhet. Man undrar 
hur han hinner med?

Grattis

KAF och KAF Nytt gratulerar Mr MIF, Christer Jans-
son i Örebro, till den fina utmärkelsen han fick i maj. 
Lycka till i fortsättningen både inom MIF och KAF!

Text: Olle Wegner

Christer Jansson, ordförande i MIF
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Vem tar initiativet?
Vid sidan av den kommunala fritidsföreningen 
finns på många håll en förening för pensionerade 
kommunanställda. Dessa är ofta mycket aktiva och 
bedriver verksamhet liknande fritidsföreningen, 
men med mer inriktning på kultur och samvaro. 
Det brukar också vara så att fritidsföreningens 
aktiviteter står öppna för pensionärsföreningens 
medlemmar. 

Det har nu på sina håll glunkats om hur man skulle 
kunna starta ett samarbete med KAF. KAF säger 
inte nej till detta. Vi har de organisatoriska resur-
serna även om de är små. Vi har ”Årets konferens”, 
som ger möjlighet till en årlig träffpunkt och vi har 
riksmästerskap, som borde locka. Många av våra 
pensionärer deltar också flitigt i dessa. Så, vem tar 
initiativet till en underorganisation inom KAF för 
kommunala pensionärsföreningar?
Skriv eller ring till:
Kommunanställdas Fritidsförbund, 
291 80 Kristianstad; tfn 044-13 51 52 
eller till 
Olle Wegner, Nyborgsvägen 7, I, 
195 71 Rosersberg; tfn 08-590 358 07.

Vill ni veta mer om Karisma är ni välkomna att 
kontakta Susanne Landin-Klarin tfn 044-13 51 00 
eller Brita Nilsson, Karismas kansli 044-13 51 52, 
e-post: karisma@kristianstad.se

>> fr. sid 7 

Var med i tävlingen om vilken personal-
förening som har den fyndigaste Logotypen.

Skicka in er förenings logotype till 
lars.carlsson@kristianstad.se, så 

presenterar vi alla inkomna logotyper, samt 
vinnaren i nästa nummer. 

Juryn består av redaktionen och delar av 
KAFs styrelse.

Ett axplock hittar ni nedan.

 

Idag har föreningen ca 3 500 
medlemmar av 6 000 anställda 
i kommunen och med ett med-
lemsantal som fortsätter att 
stiga.

För att sprida information om planerade aktiviteter 
använder sig föreningen av cirka 220 kontaktombud på 
kommunens arbetsplatser. Spridningen av information 
sker även genom nyhetsbrev via e-post, samt genom 
kommunens intranät.

Ständig utveckling av föreningen

Att driva och ständigt utveckla föreningen tar mycket 
tid i anspråk och det ligger mycket arbete och engage-
mang bakom. För att tillvarata och utveckla nya idéer 
samarbetar Karisma med ett antal andra personalför-
eningar, något som de inblandade tycker är till gagn 
för alla.

- Det är mycket med föreningsarbete som är roligt. 
När vi i styrelsen träffas har vi alltid mycket trevligt 
tillsammans och vi har ofta fått höra av andra perso-
nalföreningar att vi från Karisma är spralliga, säger 
Ing-Marie Börjesson, v ordf Karisma.

Styrelsen sammanträder mellan åtta och tio gånger 
per år och däremellan blir det informella möten för att 
ge kansliet riktlinjer inför kommande aktiviteter och 
händelser. Föreningen har förmånen att ha anställd per-
sonal på kansliet. Detta underlättar det dagliga arbetet 
mycket och det är härifrån som de 16 olika sport- och 
aktivitetssektionerna samordnas. 
Kansliet i Kristianstad är även kansli för KAF.

Just nu arbetar Karisma med förberedelser inför riks-
mästerskapet i terränglöpning som skall gå av stapeln i 
Åhus/Kristianstad den 17-18 september. 

De verksamma inom Karisma är överens om att 
det är viktigt att trivas med både arbete och fritid och 
de hoppas att föreningen bidrar till ökad trivsel och 
glädje hos de anställda. Ingvar Lövkvist, fd ordf Ka-
risma och v ordf KAF, ser positivt på att det finns en 
mängd yngre kommunanställda som gärna engagerar 
sig i föreningslivet.

– Det är roligt att se att den yngre generationen kom-
munanställda engagerar sig i föreningslivet, särskilt 
idag när det finns så mycket som lockar, säger han. År 
2007 firar Karisma 60 år som personalförening i Kris-
tianstads kommun. Utbudet av aktiviteter och intres-
set för detsamma vittnar om en levande och färgstark 
förening.
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Härjedalens kommuns fritidsförening, 
KommunAkuten, har fått förtroendet att 
anordna årets riksmästerskap i bridge. 
Tävlingen går av stapeln den 28 augusti.

KommunAkuten har viss vana att anordna riksmäs-
terskap sedan tidigare. Våren 2003 anordnades 

Riksmästerskap i längdskidor för kommunanställda 
och politiker.

Redan då var det aktuellt att söka RM i bridge, men 
det fick räcka med ett arrangemang, berättar Ann-Kris-
tin Olofsson, som tillsammans med Christer Nordqvist 
håller i trådarna. Den här tävlingen brukar i regel gå 
i södra delarna av landet, men nu väntar man med 
spänning på vilket intresse det finns för att tillbringa 

en dag med kortleken i södra Norrland. Medarrangör 
är Svegs bridgeklubb, en av länets största klubbar 
medlemsmässigt och i den klubben finns också många 
kommunalare.

Bara från Härjedalen kan vi ställa upp med tio par 
till tävlingen, säger Christer Nordqvist. Tävlingen är 
sanktionerad av Sveriges Bridgeförbund och innebär 
att man spelar om silverpoäng. 

Text: Sven Egon Johansson

Härjedalens kommuns fritidsförening, KommunAkuten

Årets upplaga av Riksmästerskapet för 
kommunanställda i bowling gick av sta-
peln i Skövde.

Den fina hallen inbjöd till toppbowling vilket 
resultaten också visar att det blev. I den prestige-

laddade klass I för herrar var det Weine Ohlsson från 
Lindesberg som segrade. Trots gummiarm i sin sista 
serie fick han fina 1751 poäng, 2 poäng före tvåan Ri-
kard Rasmusson från Göteborg. Trea Dennis Larsson 
också Göteborg med 1740 poäng.

Damernas klass I vanns av Veronica Ohlsson från 
Umeå på 1574 poäng följd av Jeanette Othbäck, 
Kungsbacka (1525 poäng) och Ann-Helene Bengts-
son från Halmstad på 1449 poäng.

Klass II herrar blev enda klass där lokala spelare 
fanns med i den absoluta toppen. Segrade gjorde An-
ders Litborn, Falköping på 1601 poäng före Tomas 
Josefsson från Skövde (1578 poäng). Trea här var Kent 
Karlsson, Kungsbacka med 1552 poäng.

Dam II:an vanns också av en Ume-tjej nämligen Eva 
Öst. Hennes poäng stannade på fina 1635. Två blev 
Anki Höglund från Sigtuna (1306 poäng) och trea 
Sandra Sjögren från Gävle på 1189 poäng.

Noteras från övriga klasser kan göras att Stefan 
Lindström från Ludvika vann klass III olicensierade på 
toppresultatet 1729 poäng. Klass IV, Oldboys, vanns 
av Hans Gerlström också han Ludvika (1660 poäng). 
Damernas Oldgirls vanns av Christina Nilsson från 
Trollhättan på 1412 poäng.

2-manna spelet vanns av Rasmusson/Larsson från 
Göteborg på herrsidan och av Ohlsson/Öst på dam. 4-
manna tog Umeåtjejerna hem tillsammans med Robert 
Olovsson och Claes Andersson. Bästa dam 4:an kom 
från Bollnäs.

Som synes fina resultat överlag och de 158 startande 
längtar nog redan till nästa års tävling i Sala.

Toppenresultat i Bowling-RM i Skövde

Text: Lars Erlandsson,
riksmästerskapens tävlingsledare
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I år står Arboga kommun 
och fritidsförening värd för 
riksmästerskapen i orien-
tering, Viket är en garanti 
för förstklassiga tävlingar.

Tävlingarnas banläggare, Per Ivar 
Möllberg är mycket meriterad. 
Hans meritlista är lång. 1968 knep 
han 2:a platsen i natt-SM. Han har 
under åren medverkat i Arboga 
OK:s framgångsrika tävlande. 
Föreningen har två gånger vunnit 
10-mila samt varit fyra, sexa och 
sjua vid andra tillfällen i samma 
tävling. I fjol kammade Per Ivar 
hem två segrar i H60 på riksmäs-
terskapen i Ludvika. 

Gamla stjärnor i Arboga OK, 
Hasse Ekberg och Lennart Öberg, 
erövrade på sin tid flera SM-
tecken. 

Start och målplats vid 
Ekbacksbadet i Arboga

Riksmästerskapen avgörs i sko-
garna söder om Arboga. Terrängen 
är mestadels lättframkomlig och 
stigrik. Start och målplats blir vid 
Ekbacksbadet söder om utfarten 
mot Örebro på gamla E18/E20. En 
bättre samlingsplats finns knappast. 
Här är nära till allt. På gångavstånd 
ligger campingplatsen Krakaborg 
med övernattningsstugor och upp-
ställningsplatser för husvagnar. 
Omklädningsrum med duschar 
finns på Ekbacksbadet. Sekreta-
riat m.m. kommer att finnas vid 
Arboga OK:s egen klubbstuga, 

byggd av klubbens egna medlem-
mar, av virke från en nedriven läk-
tare i Folkets Park. Denna ligger 
också hand i hand med badhuset 
och klubbstugan. Cafeterian inne i 
badhuset kommer att finnas öppen 
under tävlingarna .

Fredagen den 
24 september

På fredagen avgörs kortdistanserna 
och på lördagen de klassiska dis-
tanserna. Inbjudan till tävlingarna 
sänds ut i slutet av juli eller senast 
i början av augusti. De så kallade 
öppna klasser kommer att finnas, 
med anmälan på plats. 

Ställer kommunalrådet 
upp?

En fråga som vi ställer oss både i 
Arboga och inom KAF, är om sta-
dens kommunalråd, P O Nilsson, 
ställer upp på riksmästerskapen, 
eller inte. Han är nämligen inte 
så oäven när det gäller karta och 
kompass. Det var länge sedan vi 
hade en högt uppsatt politiker med 
på våra tävlingar, så det skulle sitta 
fint att få se ”P O” på startlinjen 
den 24 september. 

Välkomna till RM i orientering 
den 24 och 25 september 2004!

För mer information 

Vill du ha mer information, ring 
tävlingsledare Lena Jansson, 
tfn 070-343 87 54 (mobil) el-
ler hem 0589-13113. Det går 
också bra att ringa till Britt 
Marie Nilsson, som är riksmäs-
terskapets tävlingssekreterare. 
Hon har tfn 0589- 871 91 (arb).

Banläggare för 2004-års oriente-
ringsRM, Per Ivar Möllberg, pekar ut 
start- och målplats för tävlingarna

Vy över Arboga å

Text:Olle Wegner
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Faktaruta Arboga
Folkmängd 2002-12-31 13 574 inv
Landareal 327 km²
Kommunalskatt 32:02 kr
Mandat i kommunfullmäktige:
M 5, C 3, Fp 5, Kd 2, Mp 3, S 16, 
V 3, Övriga 4
Majoritet  S + C + Fp

En solig dag i maj stiger jag av tåget i staden vid 
åbågen ( arbughi på fornsvenska) eller som den 
heter i dag, Arboga. Jag möts av en lång, spän-

stig man vars dialekt avslöjar att han ursprungligen 
kommer från Monica Zetterlunds och Christer Sjö-
grens Hagfors. Det är Per Ivar Möllberg, sedan många 
år vaktmästare på Ekbacksbadet i Arboga. Han är min 
ciceron under besöket. Hur beskriver jag då denna stad 
vars namn är så välkänt?

En riktig stad

Arboga är en riktig stad med gator, torg, parker, sten-
hus och affärer utmed Storgatan. Det finns dessutom 
två ståtliga kyrkor, en stor staty av Carl Eldh, förestäl-
lande frihetshjälten Engelbrekt Engelbrektsson, samt 
gammal kulturmärkt träbebyggelse.

En liten stad

Kommunen Arboga har i dag ca13 500 invånare, varav 
huvuddelen, 11 000, bor i staden. Folkmängden har 
successivt minskat från mitten av 90-talet, då industri-
nedläggningen började.

En historisk stad

Bebyggelsen vid åbågen är urgammal. Den ursprung-
liga byn hade ett utmärkt läge, där förbindelserna över 
Mälaren övergick från båt till andra färdmedel väster-
ut. Detta utmärkta läge förstärktes under medeltiden. 
Ett franciskanerkloster grundades och under Magnus 
Ladulås tid, i slutet av 1200-talet, märktes de första 
tecknen på att byn Arboga fått stadsrättigheter.

Staden var under hela medeltiden en av Sveriges tio 
största städer och hade sin storhetstid under 1400-talet. 
De vägande skälen till detta var i huvudsak två. 

Det ena var järnet. Stora delar av det järn som pro-
ducerades i Linde och Noraskogs bergslag forslades 
med slädar till Arboga för att säljas och omlastas till 
skutor för färd mot Stockholm. Det andra var kom-
munikationerna. Man bytte båt mot häst. Dessutom 
var isarna på de stora sjöarna Mälaren och Hjälmaren 
utmärkta för slädfärder under vintern. Arboga blev en 
naturlig mötesplats och därför var det här som det för-
sta riksmötet mellan de fyra stånden adel, präster, bor-
gare och bönder ägde rum år 1435. Det var då Engelb-
rekt valdes till rikets hövitsman. Många fler riksmöten 
skulle förläggas hit under detta oroliga århundrade. 
Vid ett av dessa valdes Sten Sture till riksföreståndare 
genom att bjuda bönderna på stora mängder tyskt öl 
och med detta vinna deras röster. Av detta uppkom ut-

trycket ”det kommer efter som Arboga-öl”. Detta med 
anledning av Sten Stures hårdhänta maktutövning.

En industristad

Under 1800-talets senare del växte industrin fram i 
och med att järnvägen mellan Örebro och Köping via 
Arboga kom till stånd. Under sin blomstringstid fanns 
i staden järn- och metallindustri, möbelfabriker, bryg-
gerier, glasbruk, margarinfabrik mm. Industrin hade 
gamla anor. Redan på 1500-talet fanns strax utanför 
Arboga Jäders Bruk, en betydande vapensmedja, grun-
dad på order av Gustav Wasa.

På 1940-talet anlades Centrala flygverkstaden i Ar-
boga. Staden växte snabbt med den och företaget hade 
under åttiotalet tvåtusen anställda. Industrinedlägg-
ningarna hade då redan startat och Arboga Mekaniska 
Verkstad upphörde 1982. I dag finns inte mycket kvar 
av flygindustrin, som med buller och bång flyttade till 
Trollhättan.

En idrottsstad

Arboga är en idrottsstad av rang. Stadens brottare och 
orienterare tillhörde länge den yttersta Sverigeeliten. 
Två fotbollslag, (IFK och Södra) har tidigare varit 
relativt framgångsrika och ishockeylaget är etablerat 
i division I. Staden har både ett brottar- och ett is-
hockeygymnasium.

En turiststad

Sommartid är Arboga en populär turiststad med fes-
tivaler, idrottsevenemang och kulturdagar. I juni äger 
exempelvis kulturdagarna rum med teater, musik, 
konstutställningar och dansföreställningar i hela fem 
dagar. I juli pågår en kaktusfestival och Medeltidsda-
gar,  äger rum en hel vecka i augusti. Det gör också 
Rösjöloppet, som är en klassisk backtävling för bilar. 
Den 19 september avgörs Lasse-Maja loppet och den 
24 och 25 i samma månad, avgörs riksmästerskapen 
i orientering.
Så, visst är Arboga värt ett besök! 
Välkomna till riksmästerskapen i orientering 24 och 
25 september 2004!

A R B O G A
Text: Olle Wegner
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Falun, historia och framtid

Falun är en stad med en spännande historia. Här 
bildades världens första aktiebolag. Här lades 
också grunden till den framgångsrika svenska 

bergshanteringen. Här målade Carl Larsson sina mest 
älskade tavlor och här komponerades Sveriges populä-
raste korvrecept. Här har även åtskilliga världsmästare 
korats och här tillverkas än i dag Sveriges mest kända 
färg. Detta och mycket mer finns i Falun. 

Gruvan var här först, redan på 850-talet. Falu-
korven uppkom som en följd av gruvbrytningen. 
På 1300-talet växte staden och fick namnet 
Falan efter ån Fala, den bleka. Stadsprivilegi-
erna fick staden år 1641 av drottning Kristina. 
Det var då , det. 

Idag möts en spännande historia och en ännu mer 
spännande framtid. Utvecklingen leds av ett aktivt 
och medvetet samarbete mellan näringsliv, högskola, 
kommun och landsting. Här skapas de rätta förutsätt-
ningarna för tillväxt och förnyelse.

Världsarvet och kända falubegrepp som rödfärg, 
gruva och korv kommer snart att få sällskap av nya. De 
nya falubegreppen skapas inom tre profilområden:

Hälsa Idrott – i Falun finns en kreativ miljö för ut-
bildning, företagsamhet och forskning inom hälsa och 
idrott. Lugnets idrottscentrum erbjuder ett av Sveriges 
största aktivitetsutbud.

Kultur Turism – här finns en levande stad och en 
rik kulturbygd. Mångfald är Faluns styrka, från det 
historiska världsarvet till de stora idrotts- och kultur-
evenemangen.

Media IT – en aktiv satsning på både bredd och 
spetskompetens inom området gör Falun till en 
mötesplats där nya idéer, tillämpningar och företag 
utvecklas.

Vackra banor

RM i golf spelas växelvis på Falun-Borlänge GK och 
Dalsjö GK.

Falun-Borlänge Golfklubbs bana i Aspeboda blev 
spelklar 1977 och invigdes 1978 av Sven Tumba och 
klubbens Pro Anders Ryberg. Arkitekten Nils Sköld 
har skapat en utmanande golfbana i ett gammalt kul-
turlandskap. Aspebodaån rinner genom banan och ska-
par ett naturskönt böljande landskap. Banan passar alla 
kategorier golfare. För närvarande pågår en översyn 
av banarkitekt Jeremy Turner.

Dalsjö Golfklubb bildades hösten 1989 och den ku-
perade park- och skogsbanan öppnades för spel som-
maren 1992. Golfarkitekt Jeremy Turner och teknisk 
rådgivare Björn Andersson har skapat en variationsrik 
och utmanade golfbana i vacker natur. Här kräver varje 
golfslag planering och omsorg.

Bankett i anrik matsal

Banketten på torsdagskvällen hålls i Dalasalen på 
det gamla regementsområdet i Falun. Under senare 
tid har området genomgått stora förändringar. Anrika 
Dalregementet har förvandlats till Mötesplats Dalrege-
mentet – en dynamisk och kreativ miljö för forskning, 
utbildning och företagande inom profilområdena Hälsa 
Idrott och Media IT. 

Den gamla regementsmatsalen har förvandlats till 
en spännande restaurang. Tanken var att ta vara på 
den vackra, gamla byggnadens naturliga förutsätt-
ningar – takhöjden, rymden och ljuset – och blanda 
dem med framtidens krav på annorlunda och flexibla 
mötesplatser med många användningsmöjligheter.

Förutom en välsmakande middagsbuffé bjuder ban-
ketten på underhållning och dans. Det blir dessutom 
prisutdelning för bästa resultat i respektive klass dag 
ett, samt för ”närmast hål” och Long Driving Com-
petition.

Nära boende

Hotellen, som erbjuder specialpriser till deltagarna i 
Golf RM, ligger alla på nära avstånd till Dalasalen, där 
banketten hålls på torsdag kväll. First Hotel Grand, 
Hotel Falun och Park Inn Bergmästaren ligger alla 
samlade kring Trotzgatan i centrala Falun. Scandic 
Hotel ligger på Lugnetområdet inom gångavstånd 
från Dalasalen. En bit bort på samma område finns 
Lugnets camping & stugby. I Falu Fängelse Vandrar-
hem kan ni övernatta i de nu renoverade 150-åriga 
cellerna, som tidigare hyste fängelsets interner. Turist-
byrån i Falun kan också tipsa om fler logimöjligheter.

Se inbjudan på omslagets sista sida!

Tid att leva – kraft att växa

Faktaruta Falun
Folkmängd (1 juni 2004):  55 058 invånare

Landareal:  2052 km²

Kommunalskatt:  35:00 kr

Mandat i kommunfullmäktige:

M 9, C 6, Fp 5, Kd 3, Mp 3, 

S 23, V 5, Falupartiet 5, SPI 2

Majoritet S+C+Mp

Riksmästerskapet i golf  äger i år 
rum i Falun den 9-10 september.

Text: Janna Betzén, Fritid Falun
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Resultatbörsen  Resultatbörsen

Damer – 30 startande
  1. Karin Andersson, Malung 17.06 kg
  2. Katharina Retzman, Eskilstuna 15.56  
  3. Lena Eriksson, Bollnäs  12.54
  4. Inga Jansson, Ovanåker  12.12
  5. Madelene Fahlstedt, Avesta 11.56
  6. Marie Bräcklin, Bollnäs      9.98
  7. Birgitta Nilsson, Ovanåker   8.32
  8. Maj-Britt Jonsson, Gävle      7.86
  9. Diana Olsén, Lekeberg    7.40
10. Lena Eriksson, Hedemora   6.90

Herrar – 47 startande
  1. Mats Arne Axelsson, Härjedalen 19.90
  2. Jarl Nilsson, Borlänge  18.70
  3. Per-Olof Liss, Falun  16.22
  4. Kjell-Åke Jansson, Härjedalen 15.80
  5. Tore Andersson, Bollnäs  14.82
  6. Folke Andersson, Borlänge 14.42
  7. Torbjörn Andersson, Borlänge 14.30
  8. Jorma Laarsen, Lindesberg 12.92
  9. K G Andersson, Eskilstuna 12.70
10. Lars Karlsson, Avesta  12.06

Lagtävling damer
1. Malung    27.70
2. Bollnäs    27.46
3. Ovanåker    25.52

Lagtävling herrar  
1. Härjedalen    47.42
2. Borlänge    41.40
3. Eskilstuna    38.72

RM i Pimpelfi ske i Avesta 
SSIF/KAF-spelen 2004
23-24 april i Vänersborg/
Trollhättan

OBS! 
Resultaten från RM i bowling redovisas 

i nästa nr av KAF Nytt.

Endast resultaten för deltagare från kommuner

Badminton
Herrsingel B
1.  Hans Rane, .............................Kungsbacka 
2. Christer Bergman, ..................... Härnösand
4. Cedrik Andersson, ........................... Örebro

Herrar 56
1. Gunnar Högström, .............................Umeå
2. Benny Josgård, ........................Kungsbacka
3. Per-Arnold Hölj, .....................Kungsbacka
4. Sören Lindgren, .................................Umeå

Herrdubbel
2. Philbald/Andersson, ...LIF Stilen, Örebro o   
...................................... MIF, Örebro kommun
3. Rane/Bergman, .....................Kungsbacka o 
.................................... Härnösands kommuner

Bordtennis
Herrar 40 LIC
4. Olof Herko, .........................................Orsa

Boule
Öppen dubbel
1. Lindroth/Lindroth, ...................................... 
............................Markiserna, Marks kommun
3. Flood/Andersson, ..... Trollhättans kommun

Öppen trippel
1. Andersson/Andersson/Flood, ...................... 
....................................... Trollhättans kommun
3. Lindroth/Lindroth/Andersson, .................... 
............................Markiserna, Marks kommun

Volleyboll
Mixed
6. Orsa kommun
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Arboga kommun hälsar alla anställda i kommuner, kommunala bolag och 
stiftelser, samt kommunalpolitiker välkomna till 
RM i orientering 24-25 september 2004.

FÖR ALLA NIVÅER
Tävlingarna har plats både för dig som satsar hårt och för dig som hellre deltar än vinner! 
Inbjudan kommer att skickas ut i början av augusti.

NÄRA TILL
Vi inbjuder till tävlingar i skogsområdet nära Arboga orienteringsklubbs stuga 
och kommunens badanläggning, området ligger i anslutning till 
centralorten med varierande boendemöjligheter.

 
 Tävlingen arrangeras av Arboga Kommuns Fritidsklubb i samarbete med 
 Arboga Orienteringsklubb.

 För mer information kontakta:
 Britt-Marie Nilsson, tel 0589-871 91
 e-post britt-marie.nilsson@arboga.se

Inbjudan - RM i orientering


