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inne håll

Förbunds Nytt denna gång lider av sommartorkan och är därmed något 
tunn. Det mesta i KAF-sammanhang inträffar som bekant i september 
och oktober. Då avgörs de stora riksmästerskapen golf, terränglöpning 
och orientering. Vi har dessutom årets höjdpunkt, som inträffar 16 - 17 
oktober i Växjö. Därför inriktar vi oss i detta nummer på Årets Konfe-
rens i Växjö, men vi presenterar också Korpens generalsekreterare Bo 
Andersson, som utvecklar sina idéer om Korpens och riksförbundens 
framtida inriktning.

Den här gången har vi inte med rubriken ”Smått & Gott från 
våra medlemsföreningar”, eftersom vi inte fått några rapporter från 
fältet. Glöm för den delen inte att höra av er! Sänd det ni vill berätta 
från era föreningar till olle.wegner@minpost.nu.

 
Som vi tidigare har berättat, arbetar vi på att göra ett bättre med-

lemsregister! Ni har väl inte glömt att fylla i uppgifterna? Registret 
är inte bara till för oss på kansliet utan lika mycket till för er. Ifyllda 
blanketter sänds snarast till Kommunanställdas Fritidsförbund, 
V. Boulevarden 13, 291 32 Kristianstad. De fi nns att hämta på vår 
hemsida www.kafi nfo.nu  och kan också sändas via e-post.

Slutligen! RM-kommittén efterlyser hågade föreningar för kom-
mande RM-arrangemang. Visa upp er kommun och er förening! 
Det gör man bäst genom att arrangera ett riksmästerskap för övriga 
Sveriges kommunanställda.

Omslagsbild: 
Konserhuset i Växjö

Bosse Andersson, 
generalsekreterare i Korpen. 

Sidan 4  

Lars-Åke Lagrell, Landshövding och 
ordförande i Fotbollsförbundet, Sidan 7

Förbunds Nytt denna gång!
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RM - arrangörer

Kommunanställdas Fritidsförbund efterlyser 
arrangör för Årets konferens 2004.

Förutsättning:
Bra kommunikationer, boende och 
konferensanläggning.

Program:
Friskvård och något extra att visa upp.
Villkor:
Svara för hela arrangemanget med stöd från 
KAF. Vinsten tillfaller arrangerande förening.
Information:
Olle Wegner, tfn 08-590 358 07.

Årets konferens 2004

2 3

plan för RM-tävlingar 2003
     

Skidor Härjedalen (Sveg) 14-15/2 Ann Kristin Olofsson 0680 – 161 07 arb.
        0680 – 106 34 bost.

Pimpelfiske Bollnäs 8/3 Leif Hagström 0278/17640 bost
        

Bowling Sundbyberg 10 – 25/5 Sundbybergs Bowlinghall
       Vissa dgr  enl. inbjudan 08 – 29 13 50
      
SSIF/KAF-spelen Uppsala 13 – 14/6 Peter Sahlstedt  018 – 611 26 62 arb.
        0703-96 52 62 mobil

Golf Eskilstuna 4-5/9 Rolf Carlsson 016 – 10 24 83 arb.

Terränglöpning Mjölby 12-13/9 Göran Schütz 0142 – 851 58 arb.  
        0142 – 851 65 fax

Bridge  Arrangör saknas

Orientering Ludvika  Bror Wallin 0240 – 862 14 arb.
  070- 554 11 63 mobil

Gren                    Arrangör            Datum        Upplysningar           Telefon

RM – arrangörer
KAF´s RM-kommitté efterlyser arrangörer för de ”traditionella” mästerskapen 2004. 
Vi tar också emot förslag på nya tävlingsgrenar/former.
Sanktionerade mästerskap 2004 är: Skidor i Söderhamn, Golf i Falun.

Vilka kommuner vill arrangera RM-tävlingar 2004 i Badminton – Boule – Bowling – 
Pimpelfiske – Bridge – Orientering – Terränglöpning – Eventuellt andra grenar?

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

Korpen Svenska Motions-
idrottsförbundet är en 
organisation som under 

några decennier brottats med att 
hitta sin roll i samhället. Utred-
ningar har gjorts och nya organisa-
tionsmodeller har prövats utan att 
det har känts riktigt bra. Det är då 
man började fundera på vad man 
en gång i tiden var. Inte för att det 
går att kopiera ruta ett, men grun-
den för Korpens verksamhet var en 
gång att ”leverera” fysisk aktivitet 
på arbetsplatser och i bostadsområ-
den.  Det bör vara Korpens uppgift 
även i dag. Detta säger general-
sekreteraren för Korpen, Bo ”Bos-
se” Andersson. Jag träffade honom 
för en intervju en solig dag i början 
av augusti.

Bosse Andersson

Han är folkrörelseman från tidig 
ungdom med början i Unga Ör-
nar och med idrott i Ekers IF och 
Adolfsberg i Örebro. Närkingskan 
sitter fortfarande kvar, dock i något 
förädlad form.

Apropå Ekers IF, så berättade 
Bosse, hur medlemmarna själva 
med Bosses far i spetsen en gång 
i tiden själva byggde sin fotbolls-
plan. En bonde i trakten upplät 
utan ersättning mark åt föreningen. 
Förutom fotboll provade Bosse på 
brottning med sådan framgång att 

han flyttade ned till Klippan och 
dess framgångsrika brottnings-
klubb i Skåne. Han tävlade i vikt-
klass 74 kg i Klippan och för Osby 
Brottarklubb.     

Facklig och politisk karriär

1980 flyttade Bosse upp från Skåne 
till Stockholm och tog tjänst som 
mentalskötare. Samtidigt växte 
intresset för fackliga frågor. Han 
fick bland annat uppgiften att 
vara studie- och ungdomsansvarig 
inom Kommunal. 1983 flyttade 
Bosse hem till Örebro, där han var 
ombudsman och fackligt ungdoms-
ansvarig inom LO och SSU. 1985 
bar det åter av mot Stockholm, där 
han fortsatte med sin uppgift som 
ungdomsansvarig inom LO-distrik-
tet. I denna roll blev Bosse enga-
gerad i ett stort landstingsbaserat 
hälsoprojekt ”Må bättre”. Det var 
nu Bosse för första gången kom 
i kontakt med Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet.

Åren 1989 och 1990 arbetade 
Bosse som borgarrådssekreterare 
åt Mats Hult i Stockholms stad 
med inriktning mot fritids- och 
kulturfrågor. Han blev kvar i 
stadens tjänst och har bl.a. haft 
ansvaret för budgetfrågorna inom 
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning 
samt utvecklingsansvarig för kul-

tur- och fritidsanläggningar inom 
Stockholm Söder. Den senare 
uppgiften var enlig Bosse erfaren-
hetsmässigt mycket viktig, då han 
här fick lära känna föreningslivets 
villkor. Andra viktiga erfarenheter 
under stadshusperioden var arbetet 
under 1998 med att integrera inten-
tionerna i FN: s barnkonvention i 
stadens ordinarie arbetet. Under 
denna period engagerade sig Bos-
se även i det fackliga arbetet inom 
SKTF, bland annat som förhand-
lingsansvarig och ordförande för 
Stockholmsdistriktet.        

Generalsekreterare i 
Korpen

I december 2001 tillträdde så Bosse 
Andersson tjänsten som generalse-
kreterare i Korpen. En organisation 
som han hade lärt känna sedan tre 
år som styrelseledamot. Vad var det 
då som lockade denna mångsidige 
man att ta steget över till en folk-
rörelseorganisation? Bosse svarade 
att det var ”Korpens verksamhets-
idé”. Uppdraget är helt fantastiskt, 
menar han. Det är att arbeta för 
ökad folkhälsa. 

Bosses uppfattning är att Kor-
pen måste söka sitt ursprung. Det 
är enkelt uttryckt, att leverera 
fysiska aktiviteter. Grunden för 
verksamheten är medlemmarna 

Korpen – tillbaka till grunden.
På svengelska, det numera allmänt förekom-

mande, finns ett uttryck ”back to basic”. Det är 
när företag och organisationer söker sig tillbaka 
till grunden för sin verksamhet.  När man ham-

nat i svårigheter är metoden mycket effektiv.
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och korpklubbarna ute på arbets-
platserna och i bostadsområdena. 
Korpen är det enda idrottsförbund 
med denna inriktning. Detta måste 
tas tillvara. De lokala motions-
idrottsföreningarna (MIF), de olika 
fritidsförbundens och Rikskorpens 
uppgift är att stödja och utveckla 
de enskilda medlemsföreningarnas 
arbete i form av exempelvis ledar-
utbildning och hälsodiplomering. 
Rikskorpen skall också bidra med 
att söka samarbetspartners som 
underlättar hälsoarbetet ute i för-
eningarna. Övriga uppgifter som 
Rikskorpen tidigare sysslat med 
måste skalas bort.

Självklart, menar Bosse, kan 
Korpens arbete i dag inte ske som 
för femtio år sedan. Men grunden 
måste vara densamma.  Vi måste 
måna mer om vardagsledarna, 
de som frivilligt ställer upp för 
arbetskamrater och hyresgäster 
och ordnar aktiviteter av alla de 
slag. De måste få stöd och utbild-
ning. Det är Korpens uppgift. En 
lika viktig uppgift är hälsoarbetet. 
Hälsodiplomering är unikt för 
Korpen. Ingen annan organisation 
erbjuder en sådan.

 
Fritidsförbundens roll 

inom Korpen
Fritidsförbunden har ofta haft en 
undanskymd roll inom Korpen. 
Detta måste ändras på menar Bosse 
Andersson. Fritidsförbunden orga-
niserar idrotts- och fritidsförening 
i de stora arbetsgivarorganisatio-
nerna inom privat, kommunal och 
statlig verksamhet. Fritidsförbun-
dens medlemsföreningar är liksom 
andra korpföreningar grunden för 
verksamheten. I Korpens tidning 
”Oss emellan” nr 2-03 tar Bosse 
upp denna aspekt. Bland annat 
skissar han på förändringar av reg-
lerna i relationen mellan motions-
idrottsföreningar (MIF) och fritids-
förbundens medlemsföreningar. 

Förslaget går ut på följande:
• Medlemskapet för Korp-
idrottsklubben/lokal förening åter-
införs

• Föreningens medlemskap i 
motionsidrottsföreningen är gratis 
om fritidsförbundet är medlem i 
Korpen
• Föreningen företräds av sina 
personliga medlemmar i motionsi-
drottsföreningen. Ju fler aktiva 
medlemmar desto fler röster enligt 
principen en person – en röst
• Korpidrottsklubbens/lokal 
förenings personliga medlemmar 
som är aktiva betalar deltagarav-
gift inklusive administrativ avgift 
på MIF´s aktiviteter. Denna avgift 
medför också personligt medlem-
skap. Avgiften betalas individuellt 
eller kollektivt.
• Försäkringen är obligatorisk 
men individuell. Medlem och aktiv 
skall vara försäkrad.

Förslaget kommer upp till be-
handling på Korpens stämma 2004. 
Fritidsförbunden har ställt sig po-
sitiva till en sådan förändring. Läs 
mer om förslaget i ”Oss emellan”.

 

Korpens förhållande 
till KAF

Bosse Andersson känner väl till 
arbetet inom den kommunala sek-
torn från sin tid i Stockholms stad. 
Han är också väl insatt i hur KAF 
är organiserad och vilken inrikt-
ning förbundet har. Enligt Bosse 
har KAF´s medlemsföreningar en 
viktig uppgift. På samma sätt som 

Korpen numera är en accepterad 
part i folkhälsoarbetet bör de förra 
kunna vara en part i kommunernas 
hälsoarbete likvärdiga med exem-
pelvis Kommunhälsorna. 

Bosse är beredd att lyfta folk-
hälsofrågorna med Kommunför-
bundets ordförande i samverkan 
med representanter för KAF. Ett 
erbjudande som vi i KAF med 
glädje skulle acceptera. 

Hur orkar han?

Många bollar i luften och ett ar-
bete med fulltecknad kalender. 
Hur klarar man det utan att se 
stressad ut eller vara det?  Svaret 
är enligt Korpens generalsekretare 
enkelt. För det första att se till att 
lämna ifrån sig beslut och ansvar, 
som lämpligen andra klarar bättre. 
Delegera heter det. För det andra 
att sköta sin kropp. Motion heter 
receptet och inlines är innehållet i 
pillerburken just nu. 

KAF önskar Bosse fortsatt 
framgång inom KORPEN och 
gläds åt att han har tagit på sig att 
vara Korpens representant i juryn 
för Årets fritidsförening.

Bosse Andersson
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Text: Olle Wegner

Svenska  Sjukvårdsan-
ställdas Idrottsförbund 
– SSIF bildades vid 

ett möte i Jönköping 7 - 8 
november 1953. Det var represen-
tanter för nio idrottsförningar, som 
då kom överens om att bilda Statens 
Sjukhuspersonals idrottsförbund. 
Initiativtagare var Restads IK i 
Vänersborg, en förening som bilda-
des redan 1910 (!). Förbundet har 
under åren bedrivit en omfattande 
verksamhet med riksmästerskap 
i en mängd idrottsgrenar, satsat 
på ledarutbildning och breddmo-
tion. På sjuttiotalet startade ett 
lyckat utbyte med sjukvårdsan-
ställda i de nordiska länderna. 
1975 anordnades för första gången 
DE NORDISKE HOSPITALS 
LEGE (DNHL).

DNHL kan översättas med 
nordiska mästerskapet för sjuk-
vårdsanställda. Tävlingarna har 
blivit oerhört populära. Till nästa 
års arrangemang i Malmö väntas 
över 2000 deltagare.

Samarbetet mellan SSIF 
och KAF

KAF bildades som bekant först 
1989. Allt sedan dess har de två 
förbunden samarbetat. Årets kon-
ferens har samlat deltagare från 
både kommun och landsting. Vissa 
riksmästerskap har på samma sätt 
varit öppna för deltagare från båda 
förbundens medlemsföreningar 
exempelvis badminton, oriente-
ring och pimpelfiske. Det senaste 
exemplet på samarbetet är SSIF/
KAF-spelen.

Firandet ägde rum i Upp-
sala och Upplands-Väsby

SSIF firade sina 50 år under de nyss 
avslutade SSIF/KAF-spelen, som 
avgjordes i Uppsala 13 - 14 juni. 
Kommunanställdas Fritidsförbund 
med ordförande Lars-Olof Lind-
holm i spetsen fanns med bland 
många gratulanter. 

Med på uppvaktningen var ock-
så Ivar Svensson från Sala. Han är 
hedersledamot i förbundet och en 
av de som var med vid grundandet 
1953. 

Efter uppvaktningen i Uppsala 
bar det i väg till Hilton Hotel i 
Upplands-Väsby. Där vidtog en 
hejdundrande fest med mat, dryck 
och sedvanliga tal. Bland talarna 
fanns Korpens ordförande, Britt 
Källström, representanter för de 
nordiska systerorganisationerna 
samt KAF´s ordförande, som också 
delade ut KAF-standar till arrang-
örsföreningen i Uppsala. Kvällen 
avslutades som sig bör med dans.

SSIF/KAF-spelen

Arrangörerna för SSIF/KAF-spelen 
var mycket nöjda både med tävling-
arna och med festarrangemangen. 
Antalet deltagare på tävlingarna 
var ca 360, bland dem ett antal 
kommunanställda. SSIF skriver 
i sin tidning ”Förbundsnyheter”: 
”– Liksom 2002 i Katrineholm var 
flertalet av deltagarna från SSIF, 
men KAF: s antal hade ökat och 
var, med tanke på att det endast var 
2:a gången, tillfredställande!”G

ra
tti

s S
SI

F 
- 5

0 
år

!

Resultaten från SSIF/KAF-spelen 
finns att läsa på SSIF: s hemsida 

www.ssif.u.se.

http://www.ssif.u.se
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Text: Olle WegnerEnligt nationalencyklopedin 
uppkom namnet Småland 
en gång i tiden utifrån 

bygdemosaiken mellan Östgöta-
slätten och ödemarksbältet mot 
de östdanska landskapen (Skåne 
och Blekinge). Naturgeografiska 
förhållanden hade här lett till upp-
komsten av ett tiotal klart avgrän-
sade ”små land”. De största var 
Finnveden, Värend, Möre, Njudung 
och Tjust. I dag består landskapet 
av tre stora enheter nämligen Jön-
köpings, Kalmars och Kronobergs 
län. Landshövdingen i det senare 
heter i dag Lars-Åke Lagrell, som 
även är känd i egenskap av ordfö-
rande i Svenska Fotbollsförbundet. 
På Årets konferens i Växjö den 16 
oktober får vi alla lyssna till när 
han föreläser på temat ”Satsa på 
humankapitalet och vårda frisk-
heten”.

Smålänningen Lagrell

Få kan förknippas så med en äkta 
smålänning som Lars-Åke Lagrell. 
Snabb i ord och tanke förenat med 
ett temperament, som vi alla för-
knippar med folket söder om Vät-
tern. Han föddes som lantbrukarson 
i Växjötrakten, växte upp i Jönkö-
ping, har i tre år varit fritidschef i 
Oskarshamns kommun och är nu 
tillbaka i Kronoberg som landshöv-
ning. Han har med andra ord haft 
ett finger med i samtliga småländ-
ska län. Ett antal år var Lars-Åke 
också VD i ett privat företag, Eko 
Finn. Tiden i Stockholm, först som 
generalsekreterare och senare som 
ordförande i Fotbollsförbundet, har 
på intet sätt tagit bort det småländ-
ska idiomet. 

Idrottsledare sedan 
14-årsåldern

Lars-Åke Lagrell var i sin ungdom 
aktiv både i fotboll och i handboll, 
men det är inget han vill skryta 
med. Han har dock spelat i divi-
sion fyra i fotboll och i division 
tre i handboll. Tidigt kom han 
underfund med att han gjorde 
bättre ifrån sig som ledare. Debu-
ten skedde som fjortonåring och 
karriären slutade som ordförande 
i Fotbollsförbundet, så här långt, 
måste vi dock tillägga.

Ledarrollen är oerhörd viktig 
i all idrottsverksamhet, menar 
Lars-Åke. I den bör ledaren finna 
lösningar ”inne ifrån sig själv”. 
Den som brinner för sin verksam-
het vinner.

Det är också viktigt att en ledare 
är medveten om att ett antal med-
lemmar en gång via stadgar gjort 
ett avtal om syfte och inriktning 
av föreningens verksamhet. Det är 
inget man så där utan vidare kan 
hoppa av.

Idrottens framtid

Idrott på elitnivå är i dag är en del 
av underhållningsindustrin. Antalet 
utövare är större än någonsin men 

fördelade på betydligt fler grenar 
än förr. Konkurrensen ökar. Fotboll 
ligger, av självklara skäl, varmt 
om hjärtat för Lars-Åke Lagrell. 
Vi upplever just nu, menar han, 
en positiv utveckling inom denna 
sport. Underhållningsvärdet är stort 
och framtiden ljus.

Ohälsan är ett av samhäl-
lets största problem

Kronobergs län är det län som har 
Sveriges lägsta sjukskrivningstal. 
Därmed inte sagt att det inte är 
ett problem. Ohälsan är ett av de 
största samhällsproblemen vi har 
i Sverige idag. Friskvård är, enligt 
Lars-Åke, en av alla de åtgärder 
som måste sättas in för att minska 
ohälsan och ”vårda friskheten”.

Länsstyrelsen i Växjö där 
Lars-Åke residerar har friskvårds-
certifikat. Samtliga anställda har 
en timmas motion i veckan och 
ett nytt modernt motionsrum har 
installerats. 

Välkomna till Växjö!

Lars-Åke Lagrell avslutar vår lilla 
pratstund med att önska alla kon-
ferensdeltagare välkomna till Små-
land och Växjö den 16 oktober.

Landshövding och ordförande 
i Svenska Fotbollsförbundet

Lars-Åke Lagrell
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KAF inbjuder till idéutbyte

Ni har väl upptäckt att det finns en pro-
grampunkt, som är rubricerad ”Seminarier 
för idéutbyte med kaffe” under Årets 
konferens i Växjö, fredagen den 17 okto-
ber. Där bjuder vi in till sam-
tal om KAF:s verksamhet. 
Vad vill ni att KAF skall 
göra för er medlemsfören-
ingar? Vad är bra och vad 
är dåligt?  Välkomna därför 
till vårt seminarium! Och glöm 
för all del inte att anmäla deltagare till Årets 
konferens 16 - 17 oktober!!!

Lapp på luckan i Eskilstuna

När denna tidning dimper ned hos er, är riks-
mästerskapen i golf 4 - 5 september i Eskilstuna 
redan avgjord. Alla pristagare har fått sina priser 
och deltagarna börjar redan känna suget efter nästa 
års mästerskap, som kommer att avgöras i Falun. 
När detta skrivs är tongångarna från Smedstan 
bara positiva. Tina Mellqvist, föreningskonsulent 
på EKAF, berättar att antalet anmälda är 234 och 
fl er kan man inte ta emot. Lapp på luckan med 
andra ord. 

Tommy är ledamot i KAF´s styrelse 
och representerar 

Kiruna kommuns fritidsförening, 
Årets fritidsförening 1993

I sista minuten...

Vad sysslar man med på DAKAPO - 
Årets fritidsförening 2002?

DAKAPO – Årets fritidsförening 2002 inbjuder till 
en presentation av sin verksamhet och idéutbyte på 
programpunkten ”Seminarier för idéutbyte med 
kaffe” under Årets konferens i Växjö, fredagen den 
17 oktober. Missa inte det! Ett seminarium för att bli 
inspirerad.

Tommy Öhman 50 år
Förbunds Nytt gratulerar

Tommy Öhman som i våras 
fyllde 50 år.

Orienterare!

Ni missar väl inte orienterings RM!
Tävlingarna avgörs 19 och 20 september
i Ludvika.
Kontakta Gunilla Andersson 
tfn 0240-867 96.

Falun nästa års arrangör

Till glädje för alla golfälskare så är det nu klart med 
nästa års arrangör. Det blir Falun som tar på sig an-
svaret och det lovar gott både beträffande banor och 
övernattningsmöjligheter. Dessutom något så när 
”mitt i Sverige”.
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DAKAPO, personalklubben i Växjö 
kommun, tar bara åt sig av berömmet. 
Även om Karro (Carolina Klüft) inte 
är medlem i föreningen än och tyvärr 
inte kommer till Årets konferens, men 
ändå... Hon symboliserar ju detta ”stän-
diga Växjö” och på Växjö Konserthus 
går hela arrangemanget av stapeln 16 
– 17 oktober.

Föredragshållare

Per-Anders Löthman, som är DAKA-
POS ”Allt i allo”, berättar att det kanske 
inte gör något att ”Karro” inte kommer. 
Man har många fantastiskt bra ersät-
tare. Ta exempelvis Lars-Åke Lagrell 
landshövding och ordförande för fot-
bollsförbundet. En smålänning av äkta 
vara, vars åsikter är värda mer än en 
konferens. Hans anförande får inte mis-
sas. ”Satsa på humankapitalet och vårda 
friskheten” är hans föredragstema. 

En annan Växjöbo, som gästar Årets 
konferens, är Calle Hageskog 

Ni vet han, som har vunnit så många 
Davis Cup i tennis, genom att sitta där 
vid ringside och ge goda råd till Stefan 
Edberg, Mats Wilander och de andra 
tennisstjärnorna. 

Calle är universitetslektor vid Växjö 
universitet och föreläser om ”Coaching 
– det moderna ledarskapet”. 

Konferensens konferencier går hel-
ler inte av för hackor. 

Nils Åkesson heter han och är känd 
som ”Miljonmannen” av alla er som 
tittar på TV 4 ´s Bingo-Lotto på lör-
dagkvällarna.

Hyttsill på Kosta Glasbruk

Efter en dag fylld med inspiration bju-
der DAKAPO på något annorlunda, 
kvällen den 16 oktober. Detta annor-
lunda är en exotisk smakupplevelse i 
form av hyttsill samt ett besök på nå-
got av det bästa Småland kan erbjuda 
i turistväg, nämligen Kosta Glasbruk. 
Förutom mat och dryck blir det visning 
av hyttan och möjlighet till att inhandla 
ett och annat i glasväg. Det blir under-
hållning med Sven ”Hålet i väggen” 
Haraldsson, utdelning av glas och, 
inte minst, diplom och stipendium till 
”Årets fritidsförening 2003”. För de 
som efter detta har krafter kvar finns 
mycket att välja på i Växjö by night, 
dans på Oleó t.ex.

Detta är vad som händer första 
konferensdagen den 16 oktober. Dagen 
efter, när alla är pigga och känner sig 
inspirerade efter gårdagens föredrag, 
bjuder DAKAPO på:
• DAKAPO kavalkad
• Föredraget “Teater- En lust för sjä 
 len” med Ingrid Kyrö, chef för re 
 gionteatern Kronoberg/Blekinge
• Seminarier med idéutbyte
• Föredraget “Ett modernt samhälle  
 – En modern arbetsgivare” med  
 kommunchefen Marita Svensson i  
 Växjö kommun.
• Avslutning med Nils Åkesson och  
 en hemlig världskändis!

Ja, se det blir en Årets konferens vi 
sent kommer att glömma. Om ni inte 
anmält deltagare: Gör det! 

PS! Det där med den hemliga kän-
disen. Är det möjligtvis ”hon”? Ni vet 
henne, man pratar om nu.

Ständigt  
detta Växjö!

Lars-Åke Lagell

Calle Hageskog

Text: Olle Wegner

Så står han där i TV, Peter 
Jidhe, och pratar. Ständigt, 
ständigt, om detta Växjö!
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Fjorton dagar före riksmästerskapen i terränglöpning berättar Christer Ericson och Göran Schültz i Mjölby 
Komik att anmälningarna till de populära tävlingarna i år är betydligt mindre än tidigare. En orsak är det 
kommande valet den 14 september. Flera kommuner har meddelat att man inte kan ställa upp i år på grund 
av att man är engagerade i valet. Christer och Göran kommer dock att sätta sig ned och ringa runt bl.a. till 
de kommuner, som haft många deltagare i tidigare terräng-RM. Målet är att komma upp i betydligt över 
100 deltagare.

Gällivare kommer

Glädjande är att deltagare från Gällivare som vanligt kommer med Desideria Pittsa och Inger Ryyty i 
spetsen. Det är strongt av dem att år efter år ställa upp för sin kommun trots att vägen ofta är lång till 
tävlingsplatsen. En annan veteran, som bör saluteras är Christer Jansson från Örebro, ordförande i därva-
rande MIF och förbundskassör i KAF. Christer har, vad Förbunds Nytt kommer ihåg, ställt upp i samtliga 
terrängmästerskap sedan starten år 1988. Tidningen minns också alla de ”fighter” som han utkämpat med 
kollegan Christer E. i Mjölby. En ny omgång att vänta måhända den 12 september? 
Reportage och bilder kommer i nästa Förbunds Nytt.

Olle Wegner

Förbunds Nytt görs på en 
dator från EDU AB

! Verksamhetsberättelse !
Vi vill påminna om att det är tid att sända in 
verksamhetsberättelsen för år 2002 till Kom-

munanställdas Fritidsförbund.
När vi har fått in Er verksamhetsberättelse är 

Ni automatiskt med i uttagningen av 
”Årets Fritidsförening” år 2003.

Senast den 15 september.

”Årets Fritid
sförening”

Kommunanställdas Fritidsförbund
Olle Wegner
Norrtorpsvägen 15 B
195 71 Rosersberg

Porto

���� ���� ������� �� ����������������������

Förbunds Nytt trycks på 
GL Tryck 

Valet ställer till det för terräng-RM



Förbunds Nytt nr 3 2003 Förbunds Nytt nr  3 2003

10 11



Förbunds Nytt nr 3 2003

12

www.ka
fin

fo
.n

u

www.kafinfo.nu


