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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
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KAF´s RM-kommitté efterlyser arrangörer för de
traditionella mästerskapen år 2003.

Vi tar också emot förslag på nya tävlingsgrenar/former.

Sanktionerade tävlingar år 2003 är:Sanktionerade tävlingar år 2003 är:Sanktionerade tävlingar år 2003 är:Sanktionerade tävlingar år 2003 är:Sanktionerade tävlingar år 2003 är:
Skidor i Sveg  -  Golf i Eskilstuna  -  Terränglöpning i Mjölby

Orientering i Ludvika

VilkVilkVilkVilkVilka ka ka ka ka kommuner vill arrangera?ommuner vill arrangera?ommuner vill arrangera?ommuner vill arrangera?ommuner vill arrangera?
Badminton – Boule – Bowling - Bridge – Pimpelfiske

Eventuellt andra grenar.

RM - kommitténs ledamöter lämnar ytterligare upplysningar:RM - kommitténs ledamöter lämnar ytterligare upplysningar:RM - kommitténs ledamöter lämnar ytterligare upplysningar:RM - kommitténs ledamöter lämnar ytterligare upplysningar:RM - kommitténs ledamöter lämnar ytterligare upplysningar:
Stig Lundberg    08-766 56 29

Ingvar Lövkvist    044-13 51 76      Yngve Persson    08-540 815 08

RM - arrangörer

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

verksamhetsberättelsen för år 2001 till
Kommunanställdas Fritidsförbund

senast den 23 september.
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
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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

Bridge Skövde 25/8

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

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

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

Badminton Borlänge 25-26/10 Yvonne Thorell 0243-74570
yvonne.thorell@borlange.se

Boule Ny datum!! Halmstad 26 - 27/10 Björn Kirkhof 035-33373 arb
035-210010 bost
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Mötesplats Örebro
Vi är glada över att föreningslivet finns med som en
kugge i maskineriet och bidrar till att stärka Örebro
som motor i regionens tillväxt.

   Kommunens mål är att etablera Central Sweden
som en växande och expansiv region vid sidan av
storstadsregionerna. Vi är stolta över att Örebro är en
ort med konkurrenskraft och stark profil utifrån unika
kvaliteter och förutsättningar.

Örebro är möjligheternas stad. Alla praktiska
förutsättningar för att Du ska trivas och må bra finns
här. Bra kommunikationer såsom flyget, järnvägen och
de stora riks- och europavägarna gör staden till en
knutpunkt. Dessutom finns bra cykelvägar, samt
närhet till en variationsrik natur. Som huvudort i
regionen är Örebro även centrum för handel, kultur och
nöjen. Örebro är staden där inget bostadsområde ligger
mer än några kilometer från centrum och dessutom
kan Du få en attraktiv villa för samma pris som en 1:a
i Stockholm.

Riksmästerskap i orientering
för kommunanställda

Demokrati, folkhälsa, miljö, internationali-
sering, jämställdhet och tillväxt är våra

politiska mål i Örebro kommun. Ni orienterare
klarar alla målen galant, möjligen med ett undantag,

demokrati. Alla kan inte påverka var kontrollerna ska
vara och självfallet väljer Du vägen själv. På det sätt ni

sköter tävlingen  skulle jag önska flera orienterare i politiken
och givetvis fler politiker i orienteringen, då det gäller att ta ut

kompassriktningen och följa kartan.

Örebro tar ut
kompassriktningen

Örebro bygger för framtiden.
Örebro kommun och Skanska satsar nu på ett gemen-
samt projekt för en fortsatt utveckling av Örebro som
en attraktiv mötesplats. En unik multianläggning för
kongresser och evenemang skapas genom en ny-
byggd kongressal, som integreras med stadsbiblioteket
och medborgarhuset mitt i centrala Örebro.

Tillsammans med andra satsningar såsom bredband,
universitetsutbyggnad, universitetssjukhuset, transport-
staden, Eyravallen och upplevelsebadet Gustavsvik
lägger nu Örebro kommun en infrastrukturell grund.
Detta  för att utveckla Örebro till en av landets ledan-
de fysiska och virtuella mötesplatser för kompetens-
utveckling, upplevelser, varuhandel och affärer.

 

N
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Text: Torgny Larsson
Kommunfullmäktiges ordförande i Örebro

Skiss: White Arkitekter
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Denna något banala beskrivning av en av våra
största idrottsrörelser hittar vi i nationalen
cyklopedin.

I dag finns enligt uppgift från Svenska Orienterings-
förbundet ca 100 000 aktiva orienterare i Sverige.
För många har sporten blivit ett sätt att leva.

Historia
De första tävlingarna i orienteringslöpning (OL) ägde
rum i både Norge och Sverige på 1890-talet. På 1930-
talet tog sporten ordentligt fart i de nordiska länderna
och på 1950-talet även utanför Norden.
Det säger sig självt att utan kartor kan ingen oriente-
ring äga rum. I orienteringens barndom var det lite si
och så med standarden på dessa. Under femtiotalet
fick man 50 tusendelskartor, som många äldre orien-
terare växt upp med. I dag har dessa förfinats oerhört
och det finns både 15  och 10 tusendelskartor.

Orientering har alltid betraktats som en av våra få
riktiga amatörsporter där varje löpare står för utrust-
ning, resor och anmälningsavgifter. I takt med att
klubbarna fick fler och fler medlemmar, så fick man
också råd att betalda de aktivas anmälningsavgifter.
Kanske också resorna. I dag finns en liten elit, som
kan tjäna pengar på sin sport. Det är dock småpengar
i förhållande till vad som gäller i andra idrottsgrenar.

Vad är det som lockar?
Vad är det som lockar 100 000 svenskar att ge sig ut i
skog och mark för att leta efter undanskymda skär-
mar? Jag ställer frågan till KAF´s orienteringsexpert,
Yngve Persson. Hans svar är: naturupplevelsen,
spänningen och den sköna känslan, som uppstår
när man hittat rätt. Orientering är ingen lätt sport.
Den kräver löpförmåga och god kondition. En bra fy-
sik med andra ord, tillsammans med individuell skicklig-
het att läsa naturen utifrån vad kartbladet visar. Man
brukar prata om kartminne.Orientering är en individu-
ell sport, där endast du själv kan lösa uppgiften. För eli-
ten krävs mycket hård träning. Yngve berättar att han
under sina elitår löptränade minst 15 km alla tävlings-
fria dagar i vecka.

Vad händer vid
skärmarna?
En och annan gång visar
TV något från orientering.
Man står alltid vid någon
kontroll för att rapportera
om läget. Löparna stämplar
snabbt och springer omgå-
ende vidare mot nästa, utan att ens titta på kartan.
Hur kommer det sig att de redan vet åt vilket håll de
skall ? Svaret är enkelt. En bra orienterare har detta
klart för sig under löpningen fram till kontrollen.
Vid kontrollerna fanns förr en stickklämma med vilken
man stämplade startkortet. Numera köper eller hyr
varje tävlingslöpare en sportident, som är en liten
pinne med ett chip inuti och som man fäster på ett
finger. Vid varje kontroll sticker man in denna
sportident. Chipet registrerar att man varit där och vid
vilken tidpunkt. När man når målet gör man likaledes
och får omgående besked om sin sluttid. Systemet
innebär att du får fram löptiderna mellan varje kontroll.
Det underlättar väsentligt arbetet för tävlingsarrang-
örerna och innebär att det är nästan omöjligt att fuska.

Jättearrangemang
5-dagars är ett jättearrangemang för alla ålders-
klasser, där elit och amatörer blandas om varandra.
Denna tävling är år efter år ett måste för många orien-
terare. Den samlar löpare från när och fjärran och
avgörs i mitten av juli. I år var det Västergötland och
Skövde, som var värdar för arrangemanget. En annan
tävling som av tradition lockar massor av orienterare
är Budkaveln 10-mila och som avgörs under våren.
KAF har sedan starten 1989 haft välbesökta riks-
mästerskap i orientering. I år är det som bekant Öre-
bro, som hälsar välkommen. Tävlingen avgörs den 11
och 12 oktober. Missa inte det!

Framtiden
Framtiden för sporten är  ljus. Den drar nu åter ungdo-
mar till sig, mycket tack vare att den har förändrat sig.
Kortdistanslopp och parktävlingar lockar många unga.

Orienter ingOrienter ingOrienter ingOrienter ingOrienter ing  – – – – –
ett sätt att leva”Orientering är en sport med

militärt ursprung som bedrivs
med karta och kompass”. Text: Olle Wegner
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År 1957 var Yngve Persson en ung
aspirant inom Konsum och ägnade sig
på fritiden åt tävlingsrodd tillsammans

med ett gäng armstarka arbetskamrater. Det
gick så bra att man det året blev svenska
juniormästare. Yngve slutade dock på KF och
började i faderns rörelse på slakthuset.  Där
kom han i kontakt med en person, som var
starkt engagerad i orienteringssporten och
Enskede OK. Yngve fick följa med och
springa parallellt med denne på en tävling och
tyckte att det här var kul!  Han började träna
och ställde på skoj upp i en tävling, som han
vann. Han vann även nästa och nästa. Och
Yngve var fast. Han hade blivit orienterings-
frälst.

Hedemora OK
Yngve hade en morbror i Hedemora och fick
jobb i dennes firma. Året var 1964. Stans
orienteringsklubb var under 60-talet en av
Sveriges mest framgångsrika. Där fanns bland annat
Bertil Norman, som Yngve träffat i Stockholm och
som var och är en legendarisk orienterare. Här fick
Yngve lära sig orientering från grunden. Ett av
träningsmomenten var följande: Löparna gick ut
någonstans i skogarna kring Hedemora och slängde ut
en mössa på marken. Uppgiften var sedan att stega en
rektangel 1 km åt öster, 1 km mot norr, 1 km mot
väster och 1 km mot söder. Hade man klarat
uppgiften perfekt skulle man hamna på nytt vid den
utslängda mössan.

Framgångarna lät inte vänta på sig
Yngves framgångar i orienteringsspåren lät inte vänta
på sig.  1961 blev han värvad till Stockholms OK och
var med i laget som blev tvåa i 10-mila. I Hedemora
OK blev det ytterligare framgångar bland annat i 10-
mila med flera framskjutna placeringar.
I 10-milasammanhang har Yngve en unik plakett. Det
är den, som den orienterare får, som deltagit 12 gånger
i lag, som blivit placerad från nr 1 till 15. Tjugonio
gånger har Yngve ställt upp i denna klassiska tävling.

Startande upp Tyresö OK
1968 återkom Yngve från Dalarna till Stockholms-
området. Väl där startade han upp Tyresö OK, en
framgångsrik klubb, som dock numera gått upp i
Söders OK, där Yngve är hedersmedlem.
1969 lockade ett jobb på fritidsförvaltningen i
Haninge och sedan dess har Yngve i princip varit
kommunanställd.1970 bar det norrut och ett arbete i
Vaxholm. Därefter till Österåkers kommun. En period
arrenderade han och hustrun friluftsanläggningen
Domarudden strax norr om Åkersberga.

Österåkers OK
Från och med början av 70-talet har Åkersberga varit
familjen Perssons fasta plats i tillvaron. Här växte de
tre barnen upp i fin miljö nära naturen. Yngve har varit
fritidsförvaltningens klippa i allt vad anläggningar
heter och fritidschefen Bengt Hallstens högra hand.
Yngves egen fritid har handlat mycket om Österåkers
OK, en mycket framgångsrik förening särskilt under
70-talet. I dag har den över 400 medlemmar.

Yngve Persson –
orienterare

forts.

Text: Olle Wegner



Förbunds Nytt nr 3 2002

Yngves har vid sidan av ledaruppgifter inom
föreningen fortsatt att vara aktiv i orientering. De stora
framgångarna har också kommit då och då. Han vann
exempelvis klass H43 i 5-dagars 1980 och hade stor
lycka på SM detta år. För sina insatser utsågs han till
Roslagens bästa idrottsman 1980.

Internationella utblickar och
orienteringens framtid
Orientering var från början en nordisk angelägenhet.
På 50- och 60-talen började dock sporten spridas
internationellt. Yngve var med på ett hörn. 1962
ingick han i en grupp som hade till uppgift att
introducera sporten för engelsmän och skottar. Senare
besökte han dåvarande Östtyskland i skidorientering.
Orientering är idag en etablerad sport i många länder
med världs- och veteranmästerskap. Yngve har
deltagit i av de senare, bland annat den gång de
avgjordes i Australien.

Styrelseledamot i KAF
När ett antal entusiaster 1988 försökte dra igång
Kommunanställdas Fritidsförbund så var Yngve med.
Han ingick i interrimstyrelsen och har varit ledamot i
styrelsen och RM-kommittén sedan starten 1989. Nu,
när han gått i pension, tänker han avsäga sig
uppdragen i förbundet. Men det är med viss saknad.
Tiden i KAF har varit spännande och givit många
positiva upplevelser. Han påpekar KAF´s betydelse
för friskvårdsutvecklingen inom kommunerna. Han
prisar det goda kamratskapet inom styrelsen och
hoppas att förbundet går en ljus framtid till mötes trots
ekonomiska svårigheter.
Vi inom KAF kommer att sakna Yngve. Hans
initiativförmåga och frejdiga sätt har smittat av sig.
Han har gjort stora insatser för att få igång
riksmästerskap i olika grenar och han har genom
ALLAKAN i Österåker föregått med goda exempel.
Föreningen har varit värd för riksmästerskap i
orientering, golf och terränglöpning. Yngve bidrog
också till att KAF 1996 förlade Årets konferens till
Österåkers kommun.
Yngve är en person som aldrig vilar på hanen.
Naturligtvis kunde han inte helt lägga av med vad han
sysslat med inom Österåkers kommun, när han
pensionerades i våras. Han är utsedd till hamnkapten
med ansvaret för uthyrning av båtplatser och skötseln
av Åkersberga kanal med en sluss. Han har som
tidigare ansvaret för skötseln av Roslagsleden från
Danderyd till Norrtälje och är ordförande i stiftelsen
Hackstagården.

Ett stort tack
KAF vill här framföra vår stora tack till Yngve för allt
det arbete han gjort för förbundet sedan starten 1989.
Tack också för gott kamratskap!

Det är ett stort intresse för uttagningen av priset
”Årets fritidsförening 2002”. I mitten av augusti
månad hade hela 17 föreningar sänt in sina
verksamhetsberättelser för 2001. Sänd in Er
verksamhetsberättelse senast den 23 september.
Som ni vet så ligger dessa till grund för
uttagningen.
Dessa 17 är:

BOKA – Botkyrka kommun
FÅGELFRI – Falkenbergs kommun
VISAM – Gislaveds kommun
HUMPE – Huddinge kommun
HKIF – Härryda kommun
HUMOR – Hässleholms kommun
KOMiFORM – Kungsbacka kommun
Personalklubben – Jönköpings kommun
MARKISERNA – Marks kommun
KOMIK – Mjölby kommun
GNISTAN – Mönsterås kommun
FRISK – Sala kommun
PULSEN – Sandvikens kommun
POSITIVA KLUBBEN – Tierps kommun
KOMIK – Täby kommun
AXET – Vetlanda kommun
DAKAPO – Växjö kommun

Ännu finns chansen att anmäla sig. Sänd in er
verksamhetsberättelse för 2001 till:

Stort intresse för
uttagningen av priset
”Årets fritidsförening

2002”
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Kommunanställdas Fritidsförbund
Olle Wegner
Norrtorpsvägen 15 B
195 71 Rosersberg

porto
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s m å t t  & g o t t
FRÅN VÅRA MEDLEMSFÖRENINGAR

ger kortfattad aktuell information från våra medlemsföreningar. Vi hoppas denna rubrik skall
locka många att ge sitt bidrag, vilket ni kan sända med e-post till: olle.wegner@minpost.nu.

SKFF – Skövde kommuns fritids-
förening
Inger Holm i SKFF berättar att föreningen med
sorg i hjärtat varit tvungna att ”blåsa av” det
planerade bridgemästerskapet, som skulle ha ägt
rum den 25 augusti. Föreningen har dock gett
sig sjutton på att få tillstånd ett kort-
spelsmästerskap. De tänker försöka nästa år igen
med inriktningen att bjuda in tidigare och göra
mer reklam kring tävlingen. Inger berättar vidare
att många inom SKFF var engagerade i
sommarens 5-dagars i orientering. Ett tiotal
tävlande kommer att ställa upp både i golf-RM
i Hässleholm och i orienterings-RM i Örebro.
Styrelsen funderar vidare på att lägga
föreningens planeringsdagar i samband med
Årets konferens i Vänersborg.
inger.holm@skovde.se

Dakapo – Personalklubben i Växjö
kommun
Hans Ohlsson är ordförande i Dakapo. Han skri-
ver i ett brev till KAF att Växjö kommun sedan
1999 har en ny personalklubb (Dakapo) med
7 000 medlemmar. Föreningen har ett eget kansli
och en styrelse med 16 ledamöter, som utgör en
god representation bland kommunens förvalt-
ningar och bolag. Kommunen har ca 600 arbets-
platser. Avslutningsvis skriver Hans att Dakapo
vill anmäla sitt intresse att arrangera 2003 års
eller 2004 års ”Årets konferens”. Vi har stor er-
farenhet av att anordna större aktiviteter och
konferenser, varför det skulle vara en glädje för
oss att få hälsa välkommen till Växjö.
hans.ohlsson@kommun.vaxjo.se

KOMIK i Mjölby
Christer Ericson, ordförande i KOMIK, Mjölby,
meddelar att det är full fart på friskvårds-
satsningen i kommunen och att föreningen börjar
få bättre gensvar hos politiker och chefer.

På gång just nu:

• I vanlig ordning satsar KOMIK stort på att få
så många som möjligt att träna inför och ställa
upp i riksmästerskapen i terränglöpning. Buss
avgår till Gävle med minst 45 deltagare.

• 4 lag med 4 deltagare i varje lag deltar i
tävlingen Halvmilen.

• Många ställer upp i cykeltävlingen Mjölnar-
rundan är på 3 mil, 6,5 mil respektive 9 mil.

• Planering av nästa år terräng-RM (så gott som
klart).

Den 21 augusti fick Förbunds Nytt följande
viktiga meddelande till alla bouleälskare:
”Halmstad 02-08-21.Hej alla ni som anmält er
till ”Riksmästerskapen i boule 2002”På grund
av för lågt antal anmälda lag beslutades det i
kväll attsenarelägga tävlingen.
Endast 8 lag var anmälda i den öppna klassen
och i mixed var det endast 4 anmälda lag. En
tävling med detta låga startfält kändes inte me-
ningsfullt. Ny speldatum blir den 26 och 27 ok-
tober. Samma klasser och arrangemang som ti-
digare utlovas. Förhoppningsvis blir det bättre
uppslutning då.
Halmstad har en av Europas största och moder-
naste hallar för just petanque/boule och täv-
lingen kommer att spelas inomhus.Fortlöpande
information kommer att finnas på webbsidan:
www.hem.passagen.se/rns1/riksm
Vi beklagar det inträffade och hoppas på förstå-
else från Er sida.Halmstad som ovan.Vänligen
Björn Kirkhoff / Christer Andersson.”
Från Förbunds Nytt vill vi uppmana alla ni som
spelar boule och  vill vara med och spela den
26 och 27 oktober. Läs mer på webbsidan ovan
och anmäl er till Björn eller Christer!

RM i Boule flyttas fram till den 26
och 27 oktober!
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Vad händer i framtiden med Kommunanställdas
Fritidsförbund – KAF? En fråga vi alla ställer
oss.

Svenska Kommunförbundet stöder oss inte längre
vare sig ekonomiskt eller ideellt. Vi har inte längre
några ”dörröppnare” till en av våra viktigaste samar-
betspartner.
Antal medlemsföreningar minskar mycket tack vare att
vi inte har resurser tidmässigt och ekonomiskt att ligga
på alla föreningar, som borde vara med. Vi märker att
många av våra gamla medlemmar deltar i riksmäster-
skapen, men glömmer att betala sin årsavgift till KAF.

Skärpning efterlyses!
Dagens situation kan uttryckas med fem ord nämligen
”Brist på pengar och tid”.
Allt är dock inte bara problem. KAF-rörelsen sprider
sig. Inte minst är det glädjande att politiker och chefer
ute i kommunerna fått upp ögonen för vad kommunala
fritidsföreningar kan bidra med. Verksamhetsberättel-
serna skvallrar om att det rör på sig ute i kommuner-
na. Positivt är också den möjlighet som regionalträffar
ger i form av samarbetet mellan föreningar och utom-
stående organisationer. Den första i KAF:s regi ägde
rum i början av september i Bollnäs.
För att stärka KAF kassa har KOMIK i Mjölby före-
slagit att årsavgiften höjs till 1000 kr och att en faktu-
ra på detta belopp skall sändas ut till samtliga kommu-
ner i landet.
Frågan har varit uppe om KAF skall övergå till att bli
ett rent idrottsförbund endast med uppgift att arrangera
riksmästerskap.

Vad händer med

? Text: Olle Wegner

En sammanslagning av de två förbunden inom kom-
muner och landsting (KAF och SSIF) har också tagits
upp i första hand från SSIF´s sida.
Det blir en viktig och spännande förbundsstämma som
ligger framför oss.
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Kom och gör er röst hörd!
Förbundsstämman äger rum i samband med Årets
konferens i Vänersborg.
Tid: 10.00 den 24 oktober 2002.
Lokal meddelas senare.

Den 28 augusti i år fick Förbunds Nytt ett
mycket glatt besked. Det var Christer
Ericson, ordförande i Mjölby KOMIK, som
hörde av sig. Han meddelade att fören-
ingen och Mjölby kommun utmanar samt-
liga kommuner i landet att betala in
1000 kronor till Kommunanställdas
Fritidsförbund för att säkra förbundets
fortlevnad. Personalchefen i Mjölby kom-
mun, Tanja Levin, stödde Christers idé,
när denne tog upp saken på så kallad hö-
gre nivå. På stående fot ställde personal-
chefen beloppet till förfogande.
Kommunanställdas Fritidsförbund tackar
för initiativet och hopps att utmaningen får
stort genomsvar.

Mjölby KOMIK och Mjölby
kommun utmanar samtliga

kommuner i landet
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TEXT: Olle Wegner
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Damer klass I – 13 startande Poäng
 1. Lena Nyman, Söderhamn 1499
 2. Kerstin Larsson, Uppsala 1479
 3. Lotta Beirstorf, Hudiksvall 1376
 4. Kia Prim, Södertälje 1256
 5. Anna Lena Eriksson, Bollnäs 1249
 6. Lempie Wadelius, Gävle 1249
 7. Inga Lill Alfredsson, Bollnäs 1237
 8. Gunilla Hammarström, Edsbyn 1214
 9. Eva Haglund, Sala 1209
10. Susanne Radgren, Bollnäs 1184

Herrar klass I – 28 startande
 1. Magnus Lindkvist, Ludvika 1767
 2. Kenny Bengtsson, Sigtuna 1625
 3. Alf Johansson, Göteborg 1568
 4. Hans Gerlström, Ludvika 1562
 5. Stefan Lindström, Ludvika 1550
 6. Eddy Kairis, Göteborg 1542
 7. Claes Andersson, Umeå 1537
 8. Daniel Mählby, Gävle 1534
 9. Weine Ohlson, Lindesberg 1533
10. Stig Andersson, Borlänge 1521

Damer klass II – 19 startande
 1. Lena Nyström, Uppsala 1367
 2. Ing-Britt Runsten, Gävle 1326
 3. Annica Eriksson, Sala 1311
 4. Gunilla Eklöf, Nacka 1243
 5. Siv Wallin, Söderhamn 1236
 6. Anna Greta Roos Strid, Bollnäs 1157
 7. Eva Dahlén, Uppsala 1075
 8. Margaret Fors, Kungsbacka 1075
 9. Birgitta Sedvall, Gävle 1068
10. Anna Carin Ström, Söderhamn 1053

Herrar klass II – 12 startande
 1. Ove Pettersson, Sandviken 1567
 2. Jan Åhman, Sandviken 1538
 3. Jan Erik Nilsson, Nacka 1498
 4. Tony Svensson, Västerås 1424
 5. Jörgen Pellers, Ludvika 1405
 6. Peter Ekstedt, Skövde 1366
 7. Bo Gustavsson, Sala 1352
 8. Bo Frank, Sala 1310
 9. Rolf lundberg, Västerås 1279
10. Roland Uppegård, Edsbyn 1277

Damer klass III – 4 startande
 1. Terttu Saarinen, Nacka 1425
 2. Siv Jonsson, Huddinge 1404
 3. Barbro Losvik, Södertälje 1315
4. Siv Wilhelmsson, Kungsbacka 1177

Herrar klass III – 48 startande
 1. Leif Branth, Ludvika 1527
 2. Benny Nyström, Uppsala 1447
 3. Göran Olsson, Göteborg 1439
 4. Tommy Sköld, Sandviken 1418
 5. Erik Manneteg, Sandviken 1415
 6. Jan Forsgren, Sala 1413
 7. Calle Morgarden, Smedjebacken 1409
 8. Clas Bolander, Sigtuna 1401
 9. Ronny Sjaunja, Gällivare 1387
10. Ove Lindh, Sandviken 1376

Herrar klass IV – 19 startande
 1. Gerhard Rosberg, Göteborg 1537
 2. Bo Pettersson, Huddinge 1459
 3. Tord Rehnström, Söderhamn 1457
 4. Evert Bergstrand, Göteborg 1448
 5. Lars Olof Lindholm, Nacka 1428
 6. Bengt Järlestig, Ludvika 1417
 7. Kent Karlsson, Göteborg 1398
 8. Arne Wahlström, Södertälje 1381
 9. Bruno Berglund, Ludvika 1358
10. Karl Ceine, Nacka 1349

Damer 2-manna – 13 startande lag
1. Uppsala 2846
2. Nacka 2668
3. Sala 2520
4. Bollnäs I 2433
5. Bollnäs II 2335

Herrar 2-manna – 50 startande lag
1. Ludvika I 3329
2. Göteborg I 3034
3. Gävle I 3023
4. Borlänge 3007
5. Göteborg II 2995

Damer 4-manna – 2 startande lag
1. Bollnäs 4768
2. Kungsbacka 4243

Herrar 4-manna – 22 startande lag
1. Ludvika I 6207
2. Gävle 5949
3. Göteborg I 5948
4. Göteborg II 5940
5. Göteborg III 5859

Resultatbörsen
RM i bowling i maj 2002
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Bowling i Bollnäs - en bildkavalkad

RM
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Inbjudan till årets
konferens 2002

Friskt vågat hälsan vunnen
Den 24 - 25 oktober i Vänersborg

PROGRAM
ONSDAGEN DEN 23 OKTOBER

ev ankomst för logi på Quality Hotel i Vänersborg

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER
Kl.07.00 - 09.00 Frukost på hotellet

Kl 10.00 Förbundsstämma

Kl.11.30 Buss från Quality Hotel till Kulturhuset/Folkets Hus i
Vänersborg

Kl. 12.00 Lunch på Folkets Hus

Kl.12.45 Start av ”Årets konferens ”
Plats: Kommunhuset
- Musikgrupp från Musikskolan i Vänersborg
- Välkomsthälsning av kommunalrådet Sven-Ingvar Eriksson
- ”Mitt Vänersborg” Gunnar S. Petterson kåserar

Kl.13.30                TORBJÖRN NILSSON
Fd. fotbollsspelare och numera ansvarig för U21 Göteborg
”Vi och dom” -Hur idrottar vi och dom, laganda, belöningssystem,
medbestämmande m.m.

Kl.15.15 Kaffe

Kl 15.45 STEFAN LUNDSTRÖM
Företagsekonom Västerås
”Lönsam friskvård” - vad tjänar arbetsgivaren på att hålla sin
personal frisk?

Kl 17.30 Buss tillbaka till hotellet

Kl 19.30 Bankett på Quality Hotel
Under banketten kommer priserna till
”Årets kommuner” att delas ut forts.

12
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FREDAGEN DEN 25 OKTOBER

Kl 07.00 - 08.30 Frukost

Kl 08.30 resp.10.30 ANNIKA BLIXT
Hälsovetare Vänersborg
”Massage - ett användbart instrument”
”Att bry sig om sina egna behov och lyssna till de signaler vi får
från kropp och själ är nödvändigt i dagens samhälle”

Kl. 10.00 Kaffe

Kl 08.30 resp. 10.30 JONAS COLTING
3:a vid VM i Trialthon, Borås
Event & coaching
”Ett steg i rätt riktning” - Ett friskvårdsarrangemang för större
arbetsgivare.

Kl 12.00 Lunch / Avslutning

Välkommen med anmälan till
”Årets konferens 2002”
Den 24 - 25 oktober i Vänersborg

Anmälan insändes senast den 20 september till:
Vänersborgs kommuns personalklubb
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg
eller via fax: 0521-27 19 60

Upplysningar: Lars-Göran Bengtsson,
tfn 0521-27 50 71, fax 0521-27 58 10
e-post: lars-goran.bengtsson@vgregion.se

Konferenspaket 1. 3100 kr
Ingår:

Konferensavgift, två nätter i dubbelrum på
Quality Hotel den 23-25/10 inkl frukost,

bankett och övriga måltider samt
arrangemangsavgift.

Konferenspaket 2. 3800 kr
Ingår:

Konferensavgift, två nätter i enkelrum på
Quality Hotel den 23-25/10 inkl frukost och i

övrigt enligt konferenspaket 1.

Konferenspaket 3. 2600 kr
Ingår:

Konferensavgift, en natt i dubbelrum på
Quality Hotel den 24-25/10 inkl frukost och i

övrigt enligt konferenspaket 1.

Konferenspaket 4. 2950 kr
Ingår:

Konferensavgift, två nätter i enkelrum på
Quality Hotel den 24-25/10 inkl frukost och i

övrigt enligt konferenspaket 1.

Vägbeskrivning: Via tåg från Stockholm etc.
byte i Herrljunga. Från Karlstad etc till Öxnered.
Ni kan också flyga till Trollhättan/Vänersborgs
flygplats. Vill Ni bli hämtade vid Vänersborgs-
resp Öxnereds station eller vid flyget:
Ring 0521-27 50 71 och beställ tid för hämtning.
Den 23-25 oktober även 073-639 71 55

I banketten ingår:
Välkomstdrink, förrätt, varmrätt

och kaffe samt vin, öl eller vatten.
Dans till orkester!
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inbjuder till
Riksmästerskap i orientering

11–12 oktober 2002
Rätt att deltaga Kommunanställda, kommunpolitiker, anställda i kommunala bolag.

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 blankett till 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. Betalas in 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 tidigare 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!
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Örebro Kommun
MIF

Almby IK
Örebro
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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 1957-1986
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 tävlingsklass innebär
automatiskt motsvarande klass i
dubbelspel.

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

Bollar
Nylon: RacStar.
Fjäder: RSi-Classic.

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

Anmälan
inkl. personnummer på alla
anmälda, senast 27 september
2002.

Post: Borlänge Badminton
Box 940
781 29 Borlänge

Fax: 0243-105 29
E post: hall@borlange-
badminton.nu

Anmälningsavgift
100 kr/per anmäld deltagare i såväl
singel som dubbel betalas in
samtidigt med anmälan till
Borlänge Badminton
postgiro 173 64 64 7.

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

Boende
Vi rekommenderar Borlänge
Värdshus, 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

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

Information
Yvonne Thorell,
tel 0243-745 70,
e-post:
yvonne.thorell@borlange.se

R MBorlänge kommun inbjuder till
Riksmästerskap i Badminton

Välkommen
med din anmälan,

senast 27 september.

Hitta rätt:

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

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

Borlänge Värdshus
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