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

Vilka kommuner vill arrangera RM-tävlingar 2004 i Badminton – Boule – Bowling – 
Pimpelfiske – Bridge – Orientering – Golf – Terränglöpning?
Andra eventuella 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

RM - arrangörer
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plan för RM-tävlingar 2003
Gren                    Arrangör            Datum        Upplysningar           Telefon     

SSIF / KAF spelen

Badminiton 
Bordtennis 
Boule 
   

KAF kommer även under 
år 2003 att deltaga i 

SSIF / KAF - spelen 
den 13 - 14 juni i Uppsala. 

Tävlingsgrenar

Tennis 
Volleyboll. 

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
      
SIF/KAF-spelen Uppsala 13 – 14/6 Peter Sahlstedt  018 – 611 26 62 arb.
Badminton, Bordtennis, Fotboll, Tennis, Volleyboll o Boule 0703-96 52 62 mobil

Golf Eskilstuna 4-5/9 Catarina Köhler 016 – 10 24 60 arb.
        070 – 340 29 60 mobil

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
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Tygriket, eller kanske hellre 
Tygriket Mark, är en av 
Sveriges många vackra 

trakter.  Mark var ursprungligen en 
benämning på gräns. Marks härad 
i Västergötland var förr gränsland 
mot det danska Halland, därav 
namnet. I detta häradet låg två väl-
mående köpingar, Kinna och Ske-
ne. När dessa köpingar gick sam-
man i en kommun, fi ck den natur-
ligt namnet Mark. Kinna och Skene 
ligger förstås kvar välmående ännu 
i dag. 

Mark ligger i sydvästra Väster-
götland och är en högt industriali-
serad trakt i den vackra sköna Vi-
skadalen från Borås till Varberg.  I 
norr och mot väster är naturen rent 
norrländsk med stora skogar, vid-
sträckta mossar, sjöar och berg. I 
sydväst på gränsen mot Halland 
blir landskapet mer sydländskt med 
bördiga åkrar och ädellövskogar.

Förläggare

Marks historia från 1500-talet och 
framåt är för alltid förknippad med 
textil och textilindustri. Linodling 
var länge betydande i Viskadalen. 
I slutet av 1600-talet och under 
hela 1700-talen utvecklades hem-
vävning i dessa trakter. Skickliga 
väverskor producerade fi na tyger 
och vävnader som sedan spreds 
genom gårdfarihandlare, så kallade 
knallar. Det gjorde Marks textila 
hantverksskicklighet känd över 
hela landet.

Senare under 1700-talet upp-
stod det så kallade förläggarsyste-
met, där förmögna storbönder 
köpte garn i stora kvantiteter. Gar-
net lämnades ut till väverskor i 
bygden som förvandlade det till 
vävnader. Förläggarna sålde däref-

ter vävnaderna vidare till grossis-
ter, ofta i Göteborg eller direkt till 
knallarna.

Under början av 1800-talet bör-
jade man importera bomull, vilket 
ledde till att förläggarsystemet och 
hemvävningen ökade i omfattning. 
En förläggare kunde sysselsätta 
upp till 1500 väverskor. Framgång-
arna gjorde förläggarna allt rikare 
och de började bygga ståtliga för-
läggargårdar som än i dag kan ses 
på olika platser i kommunen.

Textilindustri

I slutet av 1800-talet upphörde för-
läggarsystemet i och med textilin-
dustrins framväxt. Det första spin-
neriet byggdes 1853 i Rydal, en 
klassisk textilort i norra delen av 
kommunen. Fler följde i Fritsla, 
Kinna, Skene, Horred, med flera 
orter. Ännu i dag dominerar textil-
industrin kommunens näringsliv. 
De mest kända företagen är Al-
medahls, Häggåstrands, Kinna-
sand, Kasthalls (mattor), Linnevä-
veriet i Horred, Ludvig Svensson 
och Marks Pelle Vävare.

Vacker och säregen natur 

Mark är väl värt ett besök, inte 
minst för dess vackra och säregna 
natur med många smultronställen.  
Först bör man dock besöka det ar-
betande textilmuseet i Rydal, vid 

Tygriket  

Mark Text: Olle Wegner

Viskan som ligger i en mycket riks-
intressant miljö. Ramhultafallet 
ligger där det vilda vattnet från 
Ramnån faller ned i den välkända 
sjön Lygnern, vars norra och östra 
del ligger inom kommunens grän-
ser. Sju Strömmar är en regnskog 
med unik växtlighet med ädellövs-
träd vid Torestorp, inte långt från 
Öxabäck, som är känt för ett av 
Sveriges bästa damfotbollslag för 
något decennium sedan. 

 Hyltenäs Kulle är ett naturre-
servat och en plats som enligt re-
klamen erbjuder ”alla drömmars 
picknick”. Platsen kallades förr 
”Seatons kulle” efter köpmannen 
George Seaton, som i början av 
1900-talet byggde ett fantastiskt 
jaktslott med mer än 35 rum, stall 
och trädgård uppe på kullens krön. 
Slottet förstördes tyvärr genom en 
brand 1935, men grunden finns 
kvar och även den fantastiska ut-
sikten över trakten.

Väverskan

En staty, Väverskan, i parken utan-
för det mycket fi na kommunhuset 
i Kinna, är den historiska symbolen 
för traktens strävsamma kvinnor 
under 1700- och 1800-talen. Fram-
för kommunhuset ligger också ett 
av dessa fina förläggarhus, som 
byggdes under förläggarsystemets 
blomstringsperiod.

4
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En vacker, men blåsig och 
kall oktoberdag, gjorde 
jag ett besök hos MAR-

KISERNA i Marks kommuns fina 
kommunhus i Kinna. Föreningens 
styrelse hade bjudit in mig för att 
höra hur kollegorna i andra kom-
muner arbetar, samt få tips och 
idéer, om hur man kan utveckla 
sin verksamhet.

Starkt stöd från politiker 
och chefer

Det är alltid lika intressant att  
komma ut så här och hälsa på hos 
KAF´s medlemmar. Samtidigt 
som jag skall dela med mig av min 
kunskap, så får jag alltid någon 
lärdom tillbaka. Dessutom är det 
fint att få tala om något positivt, 
för detta med fritidsföreningar och 
friskvård är positivt. De som arbe-
tar i våra föreningar är entusiaster 
som brinner för sin uppgift, bara 
man får stöd ”uppifrån” och så är 
det i Mark.

Föreningen bildades 1988

Marks kommuns personalfören-
ing bildades 1988 och fick namnet 
MARKISERNA. Från föreningens 
broschyr hämtar jag informatio-
nen att alla anställda automatiskt 
och kostnadsfritt är medlemmar.  
Dess målsättning är:

- att främja sammanhållning 
och kamratskap såväl inom som 
mellan de många yrkesgrupperna 
och arbetsplatserna i Marks kom-
mun

- att träffas på fritiden och 
t ex motionera eller åka på något 
evenemang tillsammans med sina 
arbetskamrater och därmed bidrar 
Markiserna till att Marks kommun 
får ett bra arbetsklimat.

Markiserna har bland annat på 
programmet:

• motionsaktiviteter
• rekreationsresor
• resor exv. till konstutställ-

ningar, konserter, teaterföreställ-
ningar och idrottsevenemang

• pubaftnar
• studiecirklar

Text: Olle Wegner

Markiserna tidigare omta-
lad i Förbunds Nytt 

För två år sedan berättade vi i 
Förbunds Nytt om Markiserna och 
deras omfattande reseverksamhet 
samt den handbok föreningen tagit 
fram för reseledarna. Nu fick jag 
genom styrelsen med ordföranden 
Margareta Ljungström i spetsen 
höra om årets utflykter. Många 
har gått till Göteborg, som ligger 
mindre än en timmes biltur från 
Kinna. Både teater- och travbesök 
har gjorts. Längsta turen i år var 
till konstmuseet Louisiana. Fören-
ingen har också satsat mycket på 
aktiviteter inom kommunen. Den 
nya bowlinghallen har utnyttjats 
flera gånger för tävlingsspel och 
”pröva på”. Diskobowling har varit 
ett populärt inslag.  

Nya motionsaktiviteter såsom 
bodypump och spinnpump ingår 
i föreningens program. Vattenpa-
radiset Kaskad med bastukåtan är 
en av kommuns stoltheter och som 
kommunens anställda genom Mar-
kiserna fått möjlighet att subven-
tionerat besöka. Andra satsningar 
har varit att få kommunanställda 
att bese kulturskolans och dess 
elevers uppsättning av musikalen 
Grease. En annan lokal kulturell 
insats har varit vårutflykten ”Lär 
känna Mark”, som tagit besökarna 
till olika smultronställen i kommu-
nen. En kurs i blomsterbindning, 
samt pubaftnar är också inslag i 
årets program.

MARKISERNA -
Marks kommuns personalförening

Från vänster: Lars Ekelund, Sven-Erik Bergström, Ingmarie Augustsson, Lena Johansson, 
Linda Lövgren, Margareta Ljungström, Gunvor Georgsson och Birgitta Wilhelmsson 

forts sid 15
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Vädergudarna var med 
RM-golfarna i Hässleholm

Efter att under flera år haft otur 
med vädret vid golf-RM lyckades 
Hässleholm ordna vackert sådant 
under de två speldagarna i sep-
tember. 

Vi bad Pohlman att förlänga 

sommaren några dagar och det 
lyckades han med säger Kenneth 
Thim, ordförande i golfsektionen 
inom kommunens arrangerande 
fritidsförening, HUMOR.

Tävlingen spelades på Wittsjö 
och Hässleholms golfklubbar. 
Trots tio veckors regnuppehåll var 
banorna i mycket gott skick. Klub-
barna hade lagt ner mycket arbete 
på att visa upp sin bästa sida, vilket 
man lyckades med.

Tävlingen spelades som vanligt 
över 36 hål under två dagar med 
18 hål per bana. Mästare utsågs i 4 
klasser, två dam och två herrklas-
ser, samt två lagtävlingar. 

I klass A damer vann Isa Fa-
gerström Sala/FRISK och klass 
A herrar Peter Örabäck Uppsala/
PULS. B-klasserna togs hem av 
Cecilia Svensson Gislaved/VISAM 
respektive Hans Hedlund Sigtuna/
Personalklubb. Lagtävlingarna 
vanns av Kristianstad/KARISMA 
(Karin Hansson/Tony Fling) i A-
klassen och Hässleholm/HUMOR 
(Inger Björkwall/Nils Edvall) i 
B-klassen.

Arangörerna hade lagt ned ett 

stort arbete på mycket väl tilltagna 
prisbord.

Med sådana positiva huvud-
sponsorer som FöreningsSpar-
banken i Hässleholm och Gåvan 
Företagsreklam i Vittsjö är det inga 
problem, säger Ola Lundin, som är 
en av dem i arrangörsstaben som 
arbetat med sponsordelen.

På kvällen mellan 
dag ett och två hölls en 
bankett på det nedlagda 
Trängregementet, T4. 
Under måltiden hölls ett 
antal välkomst- och tack-
tal. Eskilstuna önskade 
välkommen till 2003 års 

Riksmästerskap. Även ledarna 
efter dag ett uppmärksammades. 
Under kvällen, från det att gästerna 
anlände, underhöll lokalrevyparet 
Mats och Roger på ett mycket 
bejublat sätt. Många blev lite kon-
funderade när de mötte polisparet 
Kling och Klang vid entrén.

Vi var lite fundersamma om den 
skånska dialekten som herrarna 
gärna framhäver skulle förstås 
av alla, säger Tina Kivivuori och 
Sven-Inge Svensson, som ansva-
rade för kvällens begivenheter.

Men eventuella farhågor kom 
på skam. Paret blev inropade tre 
gånger, berättar Sven-Inge.

För de danssugna avslutades 
kvällen med att orkestern Yester-
day spelade sin 60-talsmusik.

Det här är en av de trevligaste 
tillställningarna jag kan närvara på 
under året, även om det kommer att 
kännas i kroppen, när man kommer 
hem i morgon kväll, säger en av 
kvällens sena gäster när han tar sig 
hemåt strax efter klockan 01.

KAF riktar ett stort tack till ar-

RMi GOLF

”Drygt 200 golfare ställde 
upp i årets riksmästerskap för 
kommunanställda och förtroen-
devalda.”

rangören för utomordentligt fina 
tävlingar.

Text: Per Nilsson, KAFs RM-representant
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I samband med Årets konferens 2002 höll Kom-
munanställdas Fritidsförbund sin åttonde stämma 
på Kanalhotellet i Vänersborg den 24 oktober. 

Ovanligt många delegater från medlemsföreningarna 
hade mött upp. Stämman leddes av kommunfullmäk-
tiges ordförande i Vänersborg, Bengt Holmsten. Med 
van hand lotsade han stämmodeltagarna genom dag-
ordningens alla punkter. Någon större debatt blev det 
inte, men en bra efterdiskussion uppstod. Deltagarna 
ställde frågor om framtiden och styrelsen svarade så 
gott de kunde.

Bland annat redovisade då Christer Eriksson från 
Mjölby sin kommuns utmaning till alla Sveriges kom-
muner att skänka 1000 kronor till KAF för att stärka 
förbundets fortlevnad.  

Verksamhet och räkenskaper för de gångna åren 
godkändes och den gamla styrelsen beviljades ansvars-
frihet. Två ledamöter hade på grund av pensionering 
avsagt sig omval. En av dessa var Yngve Persson, som 
har tillhört KAF´s styrelse sedan starten 1989 och som 
representerade ALLAKAN från Österåker. Den andra 
var Ragnhild Wärn från Motala. Ragnhild har tillhört 

KAF´s 8:e förbundsstämma
Text: Olle Wegner

styrelsen sedan 1992. Hon kunde tyvärr inte närvara 
vid denna stämma, då de båda blev avtackade för gott 
arbete för kommunala fritidsföreningars bästa under 
åren i styrelsen. Yngve efterträds nu av Catarina Kö-
hler från EKAF i Eskilstuna och Ragnhild av Christer 
Eriksson från KOMIK i Mjölby. Lars-Olof Lindholm 
från Nacka omvaldes till förbundsordförande på två 
år. Fördelningen kvinnligt - manligt är fortfarande 
ojämn i styrelsen. 4 – 7 i manlig favör. Däremot är 
Sveriges olika regioner jämt fördelade. Detta har val-
beredningen med ordföranden Bengt Hallsten lyckats 
bra med. 

KAF´s förbundsordförande avslutade med att tacka 
och överlämna blommor till Bengt Holmsten för att 
han med van hand fört stämman i hamn. Lars-Olof 
passade också på att säga att försöket med att flytta 
förbundsstämman från mars till oktober i samband 
med Årets konferens var lyckad och kan kanske bli 
en tradition i framtiden.

I nästa nummer av Förbunds Nytt kommer vi att 
presentera KAF´s nya styrelsemedlemmar Catarina 
Köhler och Christer Eriksson.

Lördagen den 26/10 2002 samlades 12 dubbellag 
för att göra upp om titeln och erövra vandrings-
priset. Det låga antalet deltagare var en stor be-

svikelse. Trots detta var humöret och stämningen på 
topp. Vi spelade gruppspel, dvs. alla möter alla.

Vinnare blev Ingmar Gunnarsson och Leif Lind-
qvist från Halmstad. De gick 
obesegrade genom tävlingen 
och var tämligen överlägs-
na. Finalen mot Thomas 
Ericsson/Jarl Johansson, 
även de från Halmstad, blev 
en ganska snabb affär, där 
Ingmars säkra skytte och Leifs 
precisa läggningar avgjorde finalen.

I matchen om 3 – 4:e pris mötte fjolårets vin-
nare Björn Kirkhoff och Christer Andersson lag Bo 
Gustavsson/Mile Pavovic från Helsingborg. Björn 
och Christer hade en stor ledning efter ungefär halva 

RiksMästerskapen i Boule 
för kommunanställda 2002

matchen, men sen gick luften ur laget och helsingbor-
garna vann.

Dagen efter skulle det spelas en för Riksmäster-
skapet ny klass dvs. Mixed dubbel. Vi stötte på patrull 
från Hallands och Svenska Bouleförbundet, som ne-
kade oss sanktion för denna klass.  Söndagstävlingen 
inställdes därmed.

Deltagare:
Antal kommuner representerade:  4
Antal lag: 12
Antal kvinnor:             7

KAF tackar Björn och föreningen i Halmstad 
för allt arbete de har lagt ned på att få till stånd 
denna tävling. Om än deltagarantalet var lågt så 
var ju stämningen god. Vi hoppas på större skaror 
vid nästkommande boulemästerskap.

Text: Björn Kirkhoff
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småt t  & gott
FRÅN VÅRA MEDLEMSFÖRENINGAR

FILKO - Filipstads kommuns korpklubb

Bo Forsberg från Filipstad hörde av sig till För-
bunds Nytt för att få besked om nästa års riks-
mästerskap i golf. Tidpunkten får definitivt inte 
kollidera med kommunens budgetberedning. Man 
har tidigare råkat ut för att få flytta denna på grund 
av tidsmässig kollision. Ja, just det. Man flyttade 
budgetberedningen. Golfen går före och sådant 
har man ju hört förr.
Apropå det! Golf-RM avgörs nästa år i 
Eskilstuna 4 o 5 september. 

”Smått och gott från våra medlemsföreningar” ger kortfattad aktuell information. Vi hoppas denna 
rubrik skall locka många att ge sitt bidrag, 

som ni kan sända via e-post: olle.wegner@minpost.nu

Nätverk

KAF-rörelsen lever och nätverk bildas. Förbunds 
Nytt får regelbundet rapporter om detta. En del for-
mella, andra mer lösa i konturen. Vi kan här berätta 
om några.

+ En av de äldsta tog KARISMA i Kristianstad 
initiativet till. I gruppen, som träffas en gång per 
år, ingår förutom KARISMA också GNISTAN från 
Mönsterås, Aktiv Fritid från Kalmar, FÅGELFRI 
från Falkenberg och MARKISERNA från Marks 
kommun.

+ BK MoIF från Borås och Jönköping kommuns 
personalklubb har byggt upp ett nätverk. Gemen-
samt är närheten till och storleken på kommunerna.

+ Årets fritidsförening 2002, DAKAPO från 
Växjö har ett nära samarbete med fritidsförening-
arna i Karlshamn, Karlskrona, Tingsryd och Vet-
landa.

+ I september ordnades en första regionträff för 
samtliga kommuners fritidsföreningar i Dalarnas 
och Gävleborgs län. Ett stort nätverk är med andra 
ord på väg att byggas upp. En träff årligen planeras.

+ Personalföreningen i Nyköping är sedan något 
år mentor för och samarbetspartner till Oxelösunds 
kommuns fritidsförening.
Finns det fler? Skriv och berätta. 
epost: olle.wegner@minpost.nu. 

Personalklubben Tur & retur 
i Karlshamns kommun

Informationschefen och tillika ordföranden i per-
sonalklubben Tur & retur i Karlshamns kommun, 
Lasse Heimlander, skriver i ett E-postmeddelande 
bland annat att klubben har ett etablerat och frukt-
bart samarbete med DAKAPO i Växjö. Man har 
hämtat mycket inspiration från detta och arrang-
erar exempelvis gemensamma upplevelseresor. 
Förutom praktiska aspekter finns det, enlig Lasse, 
ett värde i att personalen från våra två kommuner 
träffas, diskuterar och får veta mer om hur det ser 
ut i respektive organisation. För övrigt bär det i 
december av på en resa till julmarknaden i Berlin.

Kom Fri i Rättviks kommun

Magnus Breitholtz, ordförande i Kom Fri från 
Rättviks kommun sänder en hälsning från ett 
kyligt men vackert Rättvik. Han tackar för initia-
tivet till regionträffen som ägde rum i september 
i Bollnäs. Han anser att det är nyttigt att träffas 
på liknande sätt även i fortsättningen. Han berät-
tar också att fler föreningar är på ”g” bland annat 
i grannkommunen Leksand. I Falun har man just 
satt spaden i jorden för ett omfattande friskvårds-
projekt och det blir säkert aktuellt att puffa för en 
lokal KAF-förening även där.
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Den första regionträffen i KAF´s historia 
ägde rum den 5 september i år på Boll-
näs Folkhögskola. Inbjudna var repre-

sentanter från alla kommunala fritidsföreningar 
i Dalarnas och Gävleborgs län. Värd var BKF i 
Bollnäs och Kommunanställdas Fritidsförbund. 
Syftet var att pröva värdet av att arrangera regi-
onträffar. Arrangemanget stöddes ekonomiskt 
av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.

Som föreläsare hade Rolf Carlsson och Ca-
tarina Köhler från EKAF i Eskilstuna bjudits 
in liksom Anders Löfveberg från Rikskorpen 
och Kjell Lundin från SISU Hälsingland. 
Huvudpunkten på programmet var ett grupp-
arbete för att få veta vad föreningarna behövde 
för att bli bättre. En sammanfattning av detta 
grupparbete, samt en enkät till de kommuner 
som inte var närvarande har gjorts och fi nns 
tillgänglig på KAF´s hemsida www.kafi nfo.nu. 
Klicka på ”styrelsen – protokoll”

Träffen blev mycket lyckad, trots att endast 
ett tjugotal deltagare kom till den mycket fi na 
anläggningen i Bollnäs. Redan nu är det be-
stämt att en ny träff för föreningarna i Dalarnas 
och Gävleborgs län kommer att hållas våren 
2003 i Sandviken. BKF och KAF konstaterade 
att denna regionträff med fördel kan bli en fö-
rebild för fl er sådana i landet. 

Regionträff i 
Bollnäs 

5 september 2002
Text: Olle Wegner

Antalet deltagande kommuner i årets riks-
mästerskap minskade något i jämförelse 
med de två senaste åren. Under år 2002 

har 102 kommuner deltagit i en eller fl era RM-
tävlingar. Jämförande siffror år 2001 var 110, år 
2000 106. 1998 deltog 129. Rekorddeltagande 
kan noteras från 1994 då 136 kommuner startade 
i ett eller fl era RM.

Av årets statistik framgår att Borlänge, Falun 
och Gävle toppar listan. Den trion har deltagit i 6 
grenar av 8 möjliga. Närmast, med deltagande i 5 
grenar fi nner vi Huddinge, Ludvika, Sala, Sand-
viken och Örebro.

Från KAF´s sida har vi förhoppningen om 
att betydligt fl er kommuner kommer att delta år 
2003.

Statistiken medföljer tidningen som bilaga.

Statistik
Text: Stig Lundberg

Borlänge, Falun 
och Gävle toppar kommunernas 

deltagande i RM 2002.

Sök lokalt verksam-
hetsstöd via Korpen!
Nu kan samtliga KAF-
medlemmar söka lokalt 
verksamhetsstöd hos 
Korpen Svenska Mo-
tionsidrottsförbundet 
genom att starta upp 

projekt. Läs om detta i  
bilagd information. 

Observera att ansök-
ningstiden utökats till 

31 januari 2003! 
För ytterligare infor-

mation: Ring Thomas 
Malmsten på Rikskorpen 

tfn 08-605 64 01.
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2 0 0 2
Två mycket nöjda arrangörer kunde pusta ut. Det 

var de två initiativtagarna till Årets konferens 
2002. Den ene, Sten Emanuelsson, är pensio-

när, men fortfarande aktiv som ledare i Vänersborgs 
kommuns personalklubb. Den andre var Lars-Göran 
Bengtsson, förbundssekreterare i Svenska Sjukvårds-
anställdas idrottsförbund och aktiv ledare i Nordvästra 
Götalandsregionens personalklubb. Bägge två är vana 
arrangörer och med mångas hjälp 
kunde de lotsa hem konferensen 
med glans. Vänersborgs kommun 
hade på ett utomordentligt sätt 
ställt upp för att konferensdelta-
garna skulle känna sig välkomna. 
Bland annat genom att första 
dagens föredrag fick hållas i den 
vackra fullmäktigesalen, som är en 
del av Vänersborgs stadshus. Kon-
ferensmiddag och dag två hölls på 
Quality Hotel eller som det också 
heter Kanalhotellet i Vänersborg. Det var med andra 
ord positiva tongångar överlag. Antalet deltagare hade 
dessutom ökat i förhållande till tidigare års ”Årets kon-
ferens”. Ett välkommet trendbrott med andra ord. 

Välanpassad inledning

När vi deltagare efter en god lunch, torsdagen den 24 
oktober, bänkade oss i Vänersborgs fullmäktigsal var 
det till musik. Sofi a Johansson sjöng till ackompanje-
rad av Magnus Enorsson. 

Kommunalrådet Sven-Ingvar Eriksson höll sedan 
ett välkomstanförande mycket väl anpassat och fritt 

från övertoner i beskrivningen av sin kommun. Där-
efter kåserade mycket underhållande och intressant 
f d kommunfullmäktigeordföranden m.m. Gunnar S. 
Pettersson på temat ”Mitt Vänersborg”. Bland annat 
berättade han om en av stadens mest kända söner 
nämligen Birger Sjöberg. Imponerad blev jag av att 
han avslutade kåseriet med att ur minnet deklamerade 
Frödings långa dikt ”En fattig munk från Skara”.

Torbjörn Nilsson 

Konferensens huvudattraktion var 
onekligen Torbjörn Nilsson, som 
lätt, ledigt och med viftande armar 
pratade om ”Hur idrottar vi och 
dom, laganda, belöningssystem 
och medbestämmande”. Ni vet väl 
alla vilken Torbjörn Nilsson jag 
menar? Fotbollsspelaren, tränaren, 
kocken och numera ansvarig ledare 
för fotbollslandslagets U21-lag. 

Han berättade att han också haft en massa andra 
yrken, att han var från Partille, fotbollens vagga i 
Sverige, och att han hade fru och tre pojkar. Det senare 
var viktigt för från hemmiljön hämtade han mycket av 
det han ville illustrera. Han passade också på att locka 
upp en kvinnlig deltagare ur publiken för sina illus-
trationer. Och vem antog utmaningen om inte Varas 
Eva-Lotta Swantesson, styrelseledamot i KAF.

Stefan Lundström

Mer allvarligt innehållsmässigt och mer matnyttigt 
ur friskvårdssynpunkt, blev Stefan Lundströms före-

Text: Olle Wegner
2 0 0 22 0 0 2Årets Konferens 

Fr vänster Tommy Ringstedt, Karl-Erik Nordén, Kerstin 
Alksten och Ulla Lindberg alla från Sigtuna Kommunsa 
personalklubb

Inger Holm, Skövde,  styrelseledamot i KAF 
och Lars Rohdin, HKIF i Härreda.
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drag ”Lönsam friskvård – Vad tjänar arbetsgivaren 
på att hålla sin personal frisk?”. Föredraget handlade 
bland annat om frågan huruvida ”Arbetskraften i 
Sverige har blivit sjukare?”. 

Han visade på modeller som 
hjälper till att förklara i ekonomiska 
termer vad sjukfrånvaron kostar och 
framförallt hur mycket arbetsgiva-
ren tjänar på att satsa på friskvård.

Modellerna har vetenskapligt 
prövats i Västerås kommun där Ste-
fan Lundström och hans studenter 
på Mälardalens Högskola gjort om-
fattande studier bland kommunens 
städpersonal. Han exemplifierade 
med att om man satsar 9000 kr per anställd och år, 
kan man få fem gånger tillbaka i minskade kostnader 
för sjukfrånvaro i exemplet städpersonal. I andra min-
dre fysiskt belastade yrken blir förtjänsten två till tre 
gånger tillbaka på varje utlagd krona.

Stefan Lundström tog också upp fråga om ”Vad är 
det värsta man kan göra för sin egen hälsa?”. Svaret 
var att ”Ge sig själv en dålig kondition”. Omvänt kan 
man säga att motion i olika former är ”a och o” för att 
man skall må bra och klara sitt arbete utan svårighe-
ter. De förhållanden som styr arbetsprestationen är. 
- attityd (bemötande) – hälsa – kunnighet – erfarenhet 
och tillgänglighet.

Om man sammanfattar Stefan Lundströms bud-
skap, så är det att friskvård lönar sig bra om man satsar 
pengar på personalens hälsa och då i första hand på att 
förbättra var och ens kondition. Motion på arbetstid 
kan ge 5 dubbelt tillbaka i minskade sjukskrivnings-
kostnader. 

Konferensmiddag på Kanalhotellet

Sedvanlig konferensmiddag hölls på torsdagskvällen 
och var förlagd till Kanalhotellet. God stämning redan 
vid välkomstdrinken och inte blev den sämre av den 
goda maten som serverades. Sedan blev det dans till 
Rubb & Stubb och spontana historieberättares stund 
under pauserna. 

Årets fritidsförening

Under konferensmiddagen utdelades traditionsenligt 
året priser till bemärkta föreningar i tävlingen ”Årets 
fritidsförening”. HUMOR från Hässleholm erhöll först 
diplom för utmärkelsen ”Årets uppstickare”. Personal-
föreningen i Nyköpings kommun tilldelades SKTF´s 
hederspris på 5 000 kr för sina friskvårdsinsatser 2001. 
Slutligen fick Per-Anders Löthman från föreningen 
DAKAPO i Växjö kommun under stort jubel motta 
diplom och check på 10 000 kr för utmärkelsen ”Årets 
fritidsförening 2002”.

I detta sammanhang måste Förbunds Nytt rikta ett 
stort tack till Nordea i Vänersborg för allt arbete som 
man lade ned på att få tag på de stora checkarna till 
prisutdelningen.

Avslutningsdagen den 
25 oktober

Klockan tio på förmiddagen av-
slutningsdagen serverades kaffe 
till deltagarna på Kanalhotellet. Ett 
mäktigt sorl från pratglada männis-
kor spreds över lokalen. Detta var 
ett gott tecken på att konferensen 
varit lyckad och att deltagarna 
trivdes. Många är de som år efter 

år träffas på detta sätt på Årets kon-
ferens. Det känns bra. Uppmuntrade var vi också av 
miniseminarierna. Det ena med hälsovetare Annika 
Blixt, som föreläste om ”Massage – ett användbart 
instrument”, med underrubrik ”att  bry sig om sina 
egna behov och lyssna till de signaler vi får från 
kropp och själ är nödvändigt i dagens samhälle”. I 
det andra miniseminariet berättade bland andra Jonas 
Colting, som kom trea i VM i triathlon, om ”Ett steg 
i rätt riktning – ett friskvårdsarrangemang för större 
arbetsgivare”.

Ett stort tack!

KAF vill slutligen framföra ett stort tack till framför 
allt Lars-Göran Bengtsson och Sten Emanuelsson för 
ett mycket bra arrangemang och för att Årets konfe-
rens fick leva vidare. Nästa år ses vi i Växjö!

Bengt Halsten och Yngve Persson, ALLAKAN, Österåker
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I år hade örebroarna tagit det 
säkra före det osäkra och för-
lagt tävlingarna till låglandet, 

närmare bestämt intill Örebro uni-
versitet. Så det blev också snöfria 
tävlingar, om än något kylslagna. 

 Örebro kommuns motions 
– och idrottsförening (MIF) hade 
anlitat Almby IK att ansvara för 
arrangemanget.

 Denna gång hade man valt att 
inleda med en kortdistanstävling 
fredagen den 11 oktober för att se-
dan fortsätta med klassisk distans  
på lördagen.

Cirka 135 deltagare med an-
knytning till kommuner och lands-
ting hade mött upp och bjöds på 
ganska lättlöpta banor i den mått-
ligt kuperade men bitvis detaljrika 
terrängen. Hela terrängområdet 
ägs av Örebro kommun som ger 
friluftslivet företräde framför jakt, 
så älgjakten, som skulle börja på 
måndagen, var inte det problem 
som det vanligtvis brukar vara i 
orienteringssammanhang.

Flera av de äldre löparna kunde 
också känna igen området från O-

 i orientering 
11-12 oktober i Örebro

RM

Ringen 1979 då två av etapperna 
delvis gick i samma skogsområde 
som årets RM.

Örebroarna kom, föga förvå-
nande, att dominera i prislistorna. 
En viss fördel är det naturligtvis 
att ha sådan närhet till tävlings-
området, men den främsta anled-
ningen var nog att de var så många 
deltagare från orten, varav en del 
synnerligen meriterade. Det är inte 
länge sedan segraren i båda dagar-
nas H 21-klass, Tomas Hallmén, 
ingick landslagstruppen. Andra 
dubbelsegrare blev Olle Olofsson 
i  H 45, Peter Åslund  H 50,  Gun 
Helmersson  D 65, Folke Nyström 
H 65, Birgitta Stenström  D 60,. 
Margareta Larsson  D 55, Ina Lin-
deberg   D 45 och Ingela Ekelöv i 
D 40. Såväl banläggning som ar-
rangemangen i stort fi ck gott betyg 
av de tävlande.  Arrangörerna drab-
bades före och under tävlingarnas 
gång av en mängd problem, där 
kanske endast två kom längre än 
till tävlingsledningen. Lördagens 
startlista drabbades av en s k bug 
i startlistan, som försköt starttiden 

Text: Klas-Olof Jansson, tävlingsledare

med 9 minuter, vilket fick rättas 
till manuellt. Detta medförde i sin 
tur att den kompletta resultatlistan 
med sträcktider  blev ordentligt 
fördröjd. 

 Men den blev rätt till slut. Dub-
belkontrollen stämde …..

KAF tackar för fina tävlingar 
och gläds åt att deltagarna slapp 
snön denna gång i Örebro.

Resultaten redovisas under ”Re-
sultatbörsen”. sidorna 17-19.

För tio år sedan avgjordes RM i orientering i Örebro. 
Det var en tävling som deltagarna sent skulle glöm-
ma. Snön vräkte ner i sådan mängd att bilarna hade 
svårt att ta sig upp till Ånnaboda på Kilsbergskanten, 
där tävlingscentrum och förläggningen fanns.
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Härjedalens historia 

De första människorna som kom 
till Härjedalen var jägare och 
fiskare. De sökte sig fram längs 
älvar och sjöstränder och fann 
ett överflöd av fisk och villebråd. 
Fångstfolket efterträddes så små-
ningom av samer och bönder. De 
kom att utvecklas sida vid sida 
och en tidig bondekultur uppstod 
i Härjedalen. 

Pilgrimerna företog mödo-
samma resor genom landskapet. 
Under medeltiden var Härjedalen 
skattland under den norska kronan 
och i kyrkligt hänseende tillhörde 
man Trondheims stift. Pilgrims-
lederna från Mellansverige till 
Trondheim, korsade Härjedalen 
och spåren finns fortfarande kvar. 

Handeln med järn och smide 
var viktig. Med tiden hade män-
niskorna blivit alltmer bofasta 
och sakta började befolkningen 
att öka. Blästerugnar anlades och 
man framställde järn ur myrmalm, 
som hämtades från sjöar och my-
rar. Härjedalens landskapssigill är 
känt sedan 1600-talet och förestäl-
ler smidesverktyg.

 
Krigen plågade härjedalingarna 

under en lång period. Kungarna i 
Sverige, Danmark och Norge 
stred om herraväldet och be-
folkningen utsattes för stort 
lidande. Under Baltzarfejden, 

1611-13, plundrades byarna i 
Härjedalen och gårdar brändes 
ned. Befolkningen tvingades fly 
och många kunde inte återvända 
förrän efter flera år. Härjedalen 
blev svenskt 1645, vid freden i 
Brömsebro

Centralorten Sveg

Den största orten i kommunen är 
Sveg och där finns den centrala 
kommunadministrationen. Man 
brukar säga att näringslivet i Här-
jedalen vilar på Fem T:n – turism, 
trä, torv, tillverkningsindustri och 
tjänsteföretag, varav Sveg med 
omnejd representerar de fyra sist-
nämnda. Torvbrytningen har på 
senare år rönt ett visst nationellt 
intresse p g a konflikter med na-
turvårdsintressena. Andra stora 
arbetsgivare är Datasupportföreta-
get SYKES med ca 350 anställda 
och  SAS kontor för biljettbokning 
liksom Fortums driftledningscen-
tral för 190 kraftstationer i landet. 
Sveg är också porten till de kända 
skidorterna i Härjedalen; Vemda-
len, Lofsdalen och Funäsdalsfjäl-
len och har därför fler matställen 
och bensinstationer än vad som är 
vanligt för en ort av den storleken. 
Som kuriosa kan nämnas att förfat-
taren Henning Mankell bodde som 
barn i Sveg och har även skrivit 
böcker som hämtar stoff från 
miljöerna kring Sveg. Ett exempel 
på detta är boken ”Danslärarens 
återkomst”.

RM i längdskidåkning

I Sveg kommer 2003 års Riks-
mästerskap i längdskidåkning att 
äga rum. Det finns en långvarig 
tradition att arrangera skidtävlingar 
både i Sveg och övriga delarna av 
kommunen. Skidstadion i Sveg 
är välrenommerad i skidsam-
manhang. Här har körts ett flertal 
SM-arrangemang, bl a junior-SM 
1998 samt draghunds-SM flera 
gånger, senast 2001. I Härjedalen 
är längd- och turåkning ett ömt 
vårdat kulturarv!

Fritidsföreningen 
KommunAkuten

Denna bildades och fick sitt namn 
redan 1990, långt före den på se-
nare tid så välbekanta namnen. Den 
här föreningen sysslar dock inte 
med ekonomisk sanering, utan ser 
som sin främsta uppgift att främja 
folkhälsan hos de anställda i Härje-
dalens kommun. Vi brukar ha små 
återkommande arrangemang som 
är mycket uppskattade, bl a en 
årlig boule-turnering samt fiske-
tävlingar både sommar och vinter. 
Vi i styrelsen hälsar alla hjärtligt 
välkomna till Sveg och några trev-
liga skiddagar i februari. Läs mer 
på hemsidan www.harjedalen.se.

Härjedalens kommun är till ytan en av Sveriges största kom-
muner med 11 405 kvadratkilometer. Därmed har de dryga 
11 000 invånarna ca 1 kvadratkilometer vardera till sitt 

förfogande! Det skulle enligt FN:s definition på befolkningstäthet 
anses som obefolkat. Så är emellertid inte fallet, utan i Härjeda-
lens orter sjuder det av liv, inte minst under vårvintern då kom-
munen upplever den berömda femte årstiden. Då spenderar 
ett stort antal besökare skollov och vintersemestrar bland de 
vackra snöklädda topparna i främst den västra delen av kom-
munen.

Härjedalens kommun följer i stort landskapets gränser och 
har därför fått dess namn. Det är ett unikt landskap - Sveriges 
högsta. Fyra femtedelar är belägna mer än 500 m.ö.h. och ett 
fyrtiotal toppar når över 1000 m.ö.h. Kommunen är landets femte till 
storleken, lika stort som Stockholms och Uppsala län tillsamman. 

Text: Barbro Långström
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Golf

Golf är av tradition en attraktiv tävlingsform för kom-
munfolket. Årets tävlingar i Hässleholm samlade 195 
deltagare (149 herrar och 46 damer) från 51 kommu-
ner. Föregående år kom 233 golfare till Skövde. 175 
herrar och 71 damer från 48 kommuner. Rekordnote-
ringen har vi från Leksand/Rättvik med 312 deltagare. 
Året var 1998.

RM i  sk idor

I Falun samlade RM i skidor deltagare från 28 kom-
muner. Antalet starter blev 178. Det är något mer än i 
Ludvika året innan, där vi noterade 155 starter.

RM i  badminton

I Borlänge samlades ett ganska fint startfält. Det kom 
55 deltagare från 16 kommuner. Tyvärr kom endast 7 
damer. Till RM i Eskilstuna 2001 kom 59  deltagare 
varav 15 damer.

RM i  pimpelfiske

I Ovanåker (Edsbyn) kom 83 deltagare från 16 kom-
muner fördelade på 49 herrar och 34 damer. Från RM 
i Rättvik 2001 noterar vi 122 pimpelfiskare varav 42 
damer.

Riksmästerskap
år 2002

Terränglöpnings -  RM

Damerna håller stilen beträffande deltagare. I årets 
tävling i Gävle startade 73 damer och 56 herrar från 
18 kommuner. Sammanlagt, individuellt och stafetter, 
summerar vi 174 starter. Rekordnoteringen hittar vi i 
Hudiksvall 1996 med 267 starter.

Or ienterarnas RM

I Örebro avgjordes RM i orientering som samlade 243 
starter varav 133 på kortdistans. Här var könfördel-
ningen mycket jämn och 41 kommuner var represen-
terade. RM i Falkenberg 2001 samlade 215 starter.

RM i  Bowl ing 

I Bollnäs kom inte så många bowlare som arrangörerna 
räknat med. Det blev bara 142 från 25 kommuner. 106 
herrar och 36 damer. Till Nynäshamn året innan kom 
235 bowlare. 157 herrar och 78 damer.

RM i boule

I Halmstad samlades 14 spelare från 4 kommuner.

Text: Stig Lundberg

Från det gångna årets 
riksmästerskap noterar 
vi att antalet deltagare 

sammanlagt är lägre än under 
år 2001. Jämförelsen med 
föregående år visar dock ett 
något högre antal  startande  
på skidor och i orientering. 
Helhetsintrycket kan betraktas 
som tillfredställande. Däremot 
kan man säga att deltagaranta-
let vid några RM – bowling och 
golf – inte uppfyllt förväntning-
arna. Man kan också konstatera 

att årets RM-arrangemang ge-
nomförts på ett utomordentligt 
sätt. Ett riksmästerskap det i 
bridge i Skövde fick ställas in på 
grund av för litet antal anmälda 
deltagare.

RM-tävlingarna 2002 sam-
lade 1094  starter fördelade på 
åtta grenar. Jämförbar siffra år 
2001 var 1251. Det är i princip 
golf i Hässleholm och bowling i 
Bollnäs som inte samlade lika 
många deltagare som föregå-
ende år.

Det var herrarna som do-
minerade med 696 startande. 
Antalet damer som startade 
var 398. Traditionellt sett har 
könsfördelningen i orientering 
och terränglöpning varit mycket 
jämn. Årets statisktik visade att 
damerna dominerade stort i ter-
ränglöpningen och marginellt i 
orientering. Största antalet 
deltagare – både bland herrar 
och damer – kommer från ål-
dersgruppen 40 – 55 år.
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Markiserna ingår i nätverk med andra 
KAF-föreningar

Sedan några år ingår Markiserna i ett nätverk med 
andra KAF-föreningar. Dessa är Gnistan i Mönsterås, 
Aktiv fritid i Kalmar, KARISMA från Kristianstad och 
Fågelfri från Falkenberg. I våras var det Markisernas 
tur att vara värd vid gruppens årliga möte, som syf-
tar till att utbyta erfarenheter och träffas i gemytlig 
samvaro. 

Hur kan man utveckla sin verksamhet?

En stor del av mötet den 11 oktober kretsade kring hur 
föreningen skulle kunna utveckla sin verksamhet och 
bli en mer viktig del i kommunens friskvårdsarbete. 
Ett stort önskemål var att kunna få någon medarbetare 
som på hel- eller deltid kunde ägna sig åt föreningens 
administration och marknadsföring. 

Ett annat önskemål var att finna entusiaster ute på 
förvaltningarna som var villiga att bilda sektioner och 
ta på sig uppgifter inom denna. Som det nu var så gör 
styrelsen allt arbete själv. Mycket av diskussionerna 
kretsade kring frågan om fördelar och nackdelar med 
kollektiv anslutning av alla anställda till föreningen. 

forts fr sid 5

Vill ni också ha hjälp med att bilda 
en förening eller att utveckla er 

nuvarande?  
Ring Olle Wegner 

tel 08-590 358 07 eller KAF´s 
Kansli tel 044-13 51 52

Den 6-7 september genomfördes Kommun-RM 
i terränglöpning i Gävle och Hemlingby friluftsom-
råde. Tävlingarna genomfördes i samarbete med Gävle 
Kommuns sportklubb, Kultur & Fritidsförvaltningen 
samt Hemlingby löparklubb. Sammanlagt deltog drygt 
hundratalet löpare och motionärer från Gällivare i norr 
till Kristianstad i söder. Alla aktiva trivdes mycket bra 
i det underbara sommarvädret, som höll i sig över da-
garna två.På fredagen genomfördes de individuella 
klasserna och stafetterna gick av stapeln på lördag 
förmiddag. På fredag kväll åtnjöt vi en underbar 
kamratmiddag på Hemlingbybergets restaurang med 
dans som avslutning på anrättningen. Vi från ledningen 
vågar påstå att arrangemanget blev mycket lyckat och 

RM i terränglöpning

vi vill därför passa på att tacka alla som medverkade 
till det goda resultatet. Vi vill också passa på att önska 
Mjölby ”Lycka Till” inför nästa års arrangemang.

Gävle Kommuns Sportklubb
Genom PerÅke Thorsell
Ordf.

Pensionärsförening

Mötet med Markiserna i Kinna avslutades med fo-
tografering på kommunhusets trappa. Jag tror vi var 
ömsesidigt nöjda med dagen. Kanske idén att bilda av 
en pensionärsförening var det som tände några i sty-
relsen omgående. Andra frågor vi tog upp kommer att 
mogna så småningom. Ett riktigt ”Lycka till!” önskar 
jag föreningen. Vem vet? Kanske kommer vi att se 
Markiserna som pristagare någon gång i framtiden i 
tävlingen ”Årets fritidsförening”.

KAF riktar ett stort tack till 
Gävle Kommuns Sportklubb 
för ett fint RM-arrangemang i 

terränglöpning 2002!
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Ksen – 4 startande
1. Anna Holmsten, Sandviken.................................33.54
2. Liselott Fernaeus, Sandviken ..............................34.03
3. Kicki Lundberg, Sandviken ................................38.47
4. Åsa Pettersson, Mjölby .......................................42.36
K35 – 2 startande
1. Jeanette Sjödin, Sollefteå ....................................34.20
2. Anki Olsson, Sala................................................41.59
K40 – 9 startande
1. Kristina Södergren, Gävle...................................20.20
2. Okänd .................................................................20.30
3.  Anna Sundin, Gävle ...........................................20.40
4. Charlotte Frenander, Örebro ...............................21.35
5. Inger Ryytty, Gällivare........................................22.13
K45 – 8 startande
1. Kristina Hallqvist, Falun.....................................20.10
2. Lotta Nyberg, Mjölby .........................................23.34
3. Lena Larsson, Sala ..............................................23.35
4. Kerstin Sundberg, Falun .....................................25.39
5. Desideria Pittsa, Gällivare ..................................27.09
K50 – 3 startande
1. Ann-Britt Eriksson, Örebro.................................22.18
2. Inga-Britt Jonsson, Hudiksvall............................25.12
3. Maj Zetterström, Hudiksvall...............................28.25
K55 – 2 startande
1. Ing-Marie Persson, Mjölby .................................25.22
2. Anki Randwiir, Sandviken ..................................30.39
K60 – 4 startande
1. Kerstin Lundin, Falun .........................................27.17
2. Eva Abrahamsson, Gävle ....................................27.53
3. Asta Wallfur, Mjölby...........................................28.26
4. Berit Öster, Mjölby .............................................33.42
K 65 – 1 startande
1. Ruth Svensson, Nora...........................................23.45
Msen – 5 startande
1. Mattias Persson, Kristianstad..............................29.02
2. Kaj Nero, Kristianstad ........................................38.55
3. Björn Steffen, Ljusdal .........................................42.44
4. Mattias Ahlstedt, Falun .......................................48.03
5. Leif Bäckius, Sandviken .....................................48.51
M40 – 6 startande
1. Leif Markfjärd, Avesta ........................................36.31
2. Micael Alm, Gävle ..............................................41.43
3. Bengt Olsson, Ljusdal.........................................43.21
4. Leif Kerro, Gävle ................................................43.46
5. Lars Åkesson, Kristianstad .................................44.34
M45 – 11 startande
1. Robert Manatunga, Kristianstad .........................39.15
2. Carl-Göran Bergström, Falun ............................. 42.11
3. Tommy Blomqvist, Sala......................................42.39
4. Bo Rickegård, Gävle...........................................42.45
5. Thom Sandvik, Avesta ........................................42.56
M50 – 8 startande
1. Gert-Inge Nilsson, Kristianstad ..........................29.02
2. Owe Olsson, Borlänge ........................................29.23

3. Per-Erik Fogel, Falun..........................................29.25
4. Lars Jakobsson, Huddinge ..................................29.57
5. Karl-Gunnar Broman, Ludvika...........................31.40
M55 – 2 startande
1. Hans Jansson, Nordanstig ...................................30.13
2. Lars-Erik Jonsson, Mjölby..................................41.20
M60
1. Göran Schültz, Mjölby........................................24.05
2. Arne Evertsson, Lindesberg ................................24.53
M65
1. Arne Pettersson, Gävle........................................24.35
Kvinnor motion – 40 startande
1. Monica Hedman, Kristianstad ............................28.03
2. Ingela Rotter, Hudiksvall ....................................29.07
3. Monica Stridh, Sala.............................................31.27
4. Catarina Hellman, Sala .......................................32.16
5. Jeanette Nilsson, Kristianstad .............................32.59
Män motion – 21 startande
1. Stig Henriksson, Gällivare ..................................23.21
2. Roland Sjögren, Avesta .......................................24.42
3. Lennart Emretsson, Gävle................................... 25.11
4. Henrik Danielsson, Sala......................................25.54
5. Anders Johansson, Avesta ...................................26.16
Stafetter
Kvinnor 3 x 2 km 
1. Gävle anama........................................................25.33
2  KOMIK, Mjölby lag 1 .......................................27.17
3. Hudiksvall ...........................................................27.35
Män 3 x 4 km
1. KARISMA, Kristianstad lag 1............................45.50
2. KARISMA, Kristianstad lag 2............................52.14
Mix 2 x 4 km + 3 x 2 km
1. KARISMA, Kristianstad.....................................57.03
2. Sala......................................................................58.34
3. Sätra, Gävle.........................................................65.38
4. Gävle ...................................................................66.49
5. KOMIK, Mjölby lag 3 ........................................75.40
6. KOMIK, Mjölby lag 2 ........................................76.21 

RM i badminton 
25 – 26 oktober 2002 i Borlänge 

Damsingel klass M – 5 deltagare
1. Ulla Jark, ...................................................... Borlänge
2. Linda Hinders, .............................................. Borlänge
Dam dubbel klass M – 3 deltagande lag
1. Linda Hinders/Ulla Jark, .............................. Borlänge
2. Yvonne Thorell/Elisabeth Sjögren, .............. Borlänge
Mixed dubbel klass M – 4 deltagande lag
1. Kurt Strand/Ulrika Strand, ................................ Umeå
2. Robert Thorell/Yvonne Thorell, ................... Borlänge
3. Per Svensson/ Anita Olsson-Brännström, .......... Umeå

Resultatbörsen  Resultatbörsen
RM i terränglöpning 

6 – 7 september 2002 i Gävle
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Herrsingel klass T – 5 deltagare
1. Klas Nyman, ..................................................... Umeå
2. Robert Thorell, ............................................. Borlänge
3. Hans Nordström, .......................................... Borlänge
Herrdubbel klass T – 3 deltagande lag
1. Ulf Larsson/Robert Thorell, ......................... Borlänge
2. Klas Nyman/Per Svensson, ............................... Umeå
Herr singel klass M2 – 11 deltagare
1. Kurt Strand, ....................................................... Umeå
2. Fredrik Åberg, ................................................... Umeå
3. Christer Bergman, ......................................Härnösand 
och Håkan Johansson,............................................. Mora
Herrdubbel klass M2 – 8 deltagande lag
1. Kurt Strand/Fredrik Åberg, ............................... Umeå
2. Håkan Johansson/Anders Lindström, ................ Mora
3. Niklas Holmkvist/Bo Pettersson, ............... Jönköping 
och Stefan Ekfelt..............................................................
Herrsingel klass M3 – 12 deltagare
1. Walter Pössel, ............................................. Eskilstuna
2. Hans Tordhav, ............................................... Västerås
3. Per Mossberg, ............................................. Strängnäs 
och Jörgen Hermansson, .................................. Borlänge
Herrdubbel klass M3 – 6 deltagande lag
1. Walter Pössel/Per Mossberg, ..... Eskilstuna/Strängnäs
2. Göran Andersson/Gösta Brokvist, ............. Eskilstuna
3. Göran Johansson/Kjell Andersson, ....................Falun 
och Hans Tordhav/Stanley Näslund, ................. Västerås
Herr singel klass M4 – 9 deltagare
1. Gunnar Högström, ............................................. Umeå
2. Stanley Näslund, ........................................... Västerås
3. Gösta Brokvist, ................................... Eskilstuna och 
Sören Lindgren, ..................................................... Umeå
Herr dubbel klass M4 – 3 startande lag
1. Sören Lindgren/Gunnar Högström, .................. Umeå
2. Lars-Erik Mossberg/Bo Jonsson, ...................... Gävle
3. Rony Bäckström/Torbjörn Persson, ...........Orsa/Mora

Efterlysning!
Meddela oss på Förbunds Nytt, om det är 
någon som vet namnet på tvåan i K40 på 
terräng-RM i Gävle.
Meddela via E-post: 
olle.wegner@minpost.nu

Resultatbörsen  Resultatbörsen

Resultat fredag, kortdistans 
H65  
1 Folke Nyström Ludvika......................... 16:26  
2 Lars Lång SKFF  Skövde .............. 17:08        
3 Ingemar Söder Ljusnarsberg ................. 17:13         
4 Melvin Nilsson Forshaga ....................... 18:29         
5 Karl Ekström Lif-stilen Örebro .......... 18:34         
6 Kuno Ekdahl SKFF  Skövde .............. 20:30         
H60  
1 Stig-Olov Stål Avesta ........................... 24:21         
2 Hans Nordgren Arboga.......................... 24:47         
3 Lennart Bodin Lif-stilen Örebro .......... 24:56         
4  Rolf Bjärud Ludvika......................... 25:01         
5 Alvar Andersson Tibro ............................ 25:27         
6 John Henriksson  Tibro ............................. 25:55         
H55  
1 Stefan Larsson      Vetlanda ....................... 19:45         
2  Per-Ivar Möllberg Arboga ......................... 22:10         
3 Elis Åberg           Sandvikens .................. 23:45         
4 Torbjörn Masser     Orsa .............................. 24:39        
5 Christer Ottosson SKFF Skövde ............... 26:01         
6 Bertil Holmgren   Gävle ............................ 26:17         
H50  
1 Peter Åslund Kommunförb Örebro    23:03         
2 Robert Larsson       Lif-stilen Örebro   ........ 24:34         
3 S-Åke Holmberg    Sala ............................... 27:01         
4 Anders Pettersson    Tibro ............................ 36:07          
H 45  
1 Olle Olofsson MIF Örebro .................. 18:15         
2 Thom Sandvik         Avesta ........................... 19:50         
3 S-I Svensson    Hässleholm ................... 20:32         
4 Per-Erik Carlsso SKFF Skövde ............... 23:27         
5 Christer Wickberg  MIF Örebro           ....... 24:09         
6 Lars Spångmyr  KomFri Rättvik       ..... 25:10         
H40  
1 Torbjörn Karlsson     MIF Örebro .................. 24:56         
2 Göran Attås           Hallsberg ...................... 27:49         
3 Christer Blomqvist  Avesta ........................... 28:39         
4 Nicke Hultin MIF Örebro ................. 33:54         
5 Michael Karlsson SKFF Skövde ............... 34:50        
6 Håkan Svensson MIF Örebro .................. 39:46          
H 21  
1    Tomas Hallmén MIF Örebro .................. 20:25         
2    Johan Larsson MIF Örebro .................. 29:47         
3    Erik Söder            Ljusnarsberg ................. 33:13          
4    Per-Eric Karlsson    MIF Örebro .................. 33:20          
5    Patrik Simonsson MIF Örebro .................. 57:52          
D65      
1    Gun Helmersson  Lindesberg .................... 20:51         
2    Else-Marie Lundberg Ludvika......................... 23:00         
3    Ingrid Borgliden      PK N:v Götaland .......... 30:52        
D 60  
1    Birgitta Stenström    Vänersborg ................... 19:12         
2    Irma Bjärud           Ludvika ........................ 21:52         

RM i orientering 
11 – 12 oktober 2002

Resultaten från Golf-RM redovisas i nästa num-
mer av Förbunds Nytt.
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3    Mariann Nilsson       Forshaga ......................  22:20         
4    Berit Lindunger SLIF Haninge ............... 22:33         
5    Gunvor Granath        Nynäshamn................... 25:59         
6    Margareta Gavlefors Sandviken ..................... 26:43         
D55                
1    Margareta Larsson  Vetlanda ....................... 18:41         
2    LouiseMarie Nilsson Gnesta........................... 21:17         
3    Gunnel Palgrim       Vänersborg ................... 23:34         
4    Britta Wallin        Tidaholm ...................... 23:39         
5    Eivor Pettersson     Vågen Västervik ........... 24:03        
6    Maj Bodin            MIF Örebro ................. 24:09         
7    Britt M Åberg        Hallsberg ...................... 24:21         
8    Ingegerd Olsson     Fjugesta ........................ 30:04          
D50  
1    Lena Jansson        Arboga.......................... 14:12         
2    Ingmari Åsenlund  Gävle ............................ 14:17         
3    Kajsa Toftén Hjo................................ 18:05         
4    Helena Hemström     Gävle18:51         
5    Jenny Tjernlund    ALLAKAN Österåker .. 20:39         
6    Marianne Sellgren   Uppsala......................... 20:42         
7    Berith Pettersson    PK N:v Götaland .......... 23:16          
8    Eleine Jansson     ALLAKAN Österåker .. 25:14          
D45  
1    Ina Lindeberg        Hörby............................ 19:14         
2    Inger Westerberg    SKFF  Skövde .............. 19:37        
3    Lena Larsson         Sala ............................... 20:13         
4    Eva Rabe-Magnusson  SKFF Skövde................ 20:38         
5    Britt M Forsgren     Hallsberg ...................... 24:10         
6    Kerstin Carlsson    Lekeberg....................... 28:21         
7    Gerd Uppsäll-Larsson MIF Örebro.................... 28:51         
D40
1    Ingela Ekelöv Hörby............................ 20:31         
2    Birgitta Gustafsson MIF Örebro .................. 21:54         
3    Marie Öhman ALLAKAN Österåker .. 24:54        
4    Britta Sahlin    Vänersborg .................. 26:13         
5    Catarina Carlsson PK N:v Götaland .......... 28:59         
6    Kristina Bratberg   Sandviken ..................... 29:39         
7    Carina Hägglund      Sandviken ..................... 30:56         
D35  
1   Anna B Karlsson      Hallsberg ...................... 23:39         
2   Anne Bodin           MIF Örebro .................. 24:23         
3   Eva Persson-Riis SKFF Skövde ............... 33:54         
4   Gunnel Rask          Enköping ...................... 34:10         
5   Anna-Karin Mattsson  PK N:v Götaland .......... 39:32          
6   Cathrine Herngren  SKFF Skövde ............... 50:14          
D21    
1    Malin Halldin   MIF Örebro .................. 31:24         
2    Susanne Olsson  KOMIK Mjölby............ 32:27         
3     Karin Sköld berg    MIF Örebro .................. 35:35         
4     Stina Granefelt     Karlstad ........................ 35:37         
5     Tina Kivivuori      Hässleholm ................... 40:12        
6     Maria Skoog         SKFF Skövde ............... 62:45           
Direkt 2                                           
1      Börje Wallin       Tidaholm ...................... 29:41 
2      Håkan Pettersson   Västervik ...................... 30:38  
   

Resultat, lördag, klassisk distans
H 70
1   Ragnar Gårdeman MIF Örebro .................. 60:29 
2.  Erik Gambre Arboga.......................... 64:33
3.  Birger Olsson Arboga.......................... 73:44 

H 65
1.   Folke Nyström Ludvika......................... 31:40
2.   Ingemar Söder  Ljusnarsberg ..................33.20
3.   Lars Lång SKFF Skövde ................33.47
4.   Mellvin Nilsson Forshaga ........................38.46
5.   Karl Ekström  Lif-stilen, Örebro...........39.54
6.   Kuno Ekdahl SKFF Skövde ................58.36
H 60
1.   Alvar Andersson Tibro ..............................36.32
2.   Lennart Bodin Lifstilen, Örebro ............39.17
3.   John Henriksson Tibro ..............................42.40
4.   Rolf Bjärud Ludvika..........................47.56
5.   Roland Lageson Göteborg........................53.04
6.   Olof Abrahamsson SKFF Ol-se Skövde.......57.58
H 55
1.   Elis Åberg Sandviken ......................31.46 
2.   Stefan Larsson Vetlanda.........................31.56
3.   Per-Ivar Möllberg Arboga...........................34.33
4.   Bertil Holmgren Gävle .............................39.14
5.   Christer Ottosson SKFF Skövde ................40.03
6.   Per Ljungström KOMIK Karlskoga........40.42
7.   Torbjörn Masser Orsa ...............................41.21
8.   Göran Larbo Sollentuna......................44.03
8..   Kjell Nilsson SKAIS Södertälje ..........44.03
H 50
1.   Peter Åslund Kommunförb. Örebro....47.00
2.   Anders Pettersson Tibro ..............................52.35
3.   Peter Nyström SKFF  Skövde ...............56.03
H 45
1.   Olle Olofsson MIF Örebro ...................36.25
2.   Sveninge Svensson Hässleholm ....................43.57
3.   Ulf Karlsson MIF Örebro ...................44.37
4.   Per-Eric Carlsson SKFF  Skövde ...............47.07
5.   Lars Spångmyr Rättvik ...........................54.20
6.   Bengt Johansson SKFF Skövde ................64.58 
H 40
1.   Nicke Hultin MIF Örebro ...................48.34
2.   Håkan Svensson MIF Örebro ...................65.50
3.   Bengt Jansson MIF Örebro ...................67.39
4.   Anders Swedin Lidköping ......................80.26
5.   Mats Ericsson Lindesberg .....................84.20
H 21
1.   Tomas Hallmén MIF Örebro ...................44.28 
2.   Håkan Carlsson Hallsberg .......................52.40
3.   Filip Svensson Lidköping ......................53.07
4.   Jimmy Friberg Lidköping ......................61.22
5.   Per-Erik Karlsson MIF Örebro ...................69.44
D 65
1.   Gun Helmersson Lindesberg .....................36.47
2.   Else Marie Lundberg Ludvika......................... 43:36
3.   Ingrid Borgliden PK N:v Götaland ...........46.45

Resultatbörsen  Resultatbörsen
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Tidningen blir mycket trev-
ligare att läsa om några 
av alla de bilder som Ni 

tar i samband med KAF s 
arrangemang fi nns med. 

Skicka in Era bilder till KAF s 
kansli eller till Olle Wegner. 

Lars Carlsson

Önskemål!
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D 60
1.    Birgitta Stenström  Vänersborg ................... 28:15
2.   Mariann Nilsson Forshaga ........................31.19
3.   Irma Bjärud Ludvika..........................33.20 
4.   Berit Lindunger SLIF Haninge ................37.15 
5.   Margareta Gavlefors Sandviken ......................42.06
6.   Gunvor Granath Nynäshamn....................51.54 
D 55
1.   Margareta Larsson Vetlanda........................ 31:06
2.   Gunnel Palgrim Vänersborg ................... 34:13
3.   Britt M Åberg Hallsberg ...................... 38:22
4.   Margareta Gunnard SKFF  Skövde .............. 38:46
5.   LouiseMarie Nilsson Gnesta........................... 40:33
6.   Gunilla Vatz Larsson MIF Örebro .................. 42:05
7.   Maj Bodin MIF Örebro ...................44.08
8.   Britta Wallin Tidaholm .......................45.18
D 50
1.   Ingmarie Åsenlund Gävle .............................23.43 
2.   Helena Hemstöm Gävle .............................30.00
3.   Inger Ljungström KOMIK Karlskoga........31.31
4.   Jenny Tjernlund Österåker .......................32.29
5.   Kajsa Toftén Hjo.................................32.33
6.   Berith Pettersson PK N:v Götaland ...........33.24
D 45
1.   Ina Lindeberg Hörby.............................27.40
2.   Inger Westerberg SKFF Skövde ................31.39
3.   Eva Rabe-Magnusson SKFF Skövde ................32.14
4.   Birgitta Jansson MIF Örebro ...................35.10
5.   Inger Svensson Lidköping ......................40.16
6.   Kerstin Carlsson Lekeberg........................51.12
D 40
1.   Ingela Ekelöv Hörby.............................30.17
2.   Britta Sahlin Vänersborg ....................31.32
3.   Kristina Brattberg Sandviken ......................34.49
4.   Marie Öhman Österåker .......................36.21
5.   Birgitta Gustafsson MIF Örebro ...................36.38
6.   Carina Hägglund Sandviken ......................41.54
D 35
1.   Gunnel Rask Enköping .......................36.49
2.   Anne Bodin  MIF Örebro ...................37.35
3.   Anna-Karin Mattsson PK N:v Götaland ...........41.13
4.   Eva Persson-Riis SKFF Skövde ................47.39
5.   Anette Högbom Lif-stilen Örebro............52.25
6.   Catarina Herngren SKFF Skövde ................53.16
D 21
1.   Stina Granefelt Karlstad .........................41.26
2.   Karin Sköldberg MIF Örebro ...................46.39
3.   Lena Söder Ljusnarsberg ..................48.54
4.   Rebecca Martinsson Hässleholm ....................56.02
5,   Cecilia Gambré Arboga...........................62.04
6.   Tina Tivivuori Hässleholm ....................78.27
Direkt 1
1.   Börje Wallin Tidaholm .......................27.55
2.   Britt Nilsson  Tidaholm .....................1.0031
Direkt 2
1.   Andreas Johansson  Hallsberg .......................45.39
2.   Erik Nilsson Örebro............................53.11

Resultatbörsen  Resultatbörsen
Direkt 3
1.   Kalle Wegerfelt Örebro............................45.41
2.   Daniel Attås Hallsberg .......................49.03
3.   Johanna Jonsson Hallsberg .......................51.44
4.   Helena Andersson Hallsberg .......................51.45
5.   Per Carlsson Örebro............................60.30
6.   Timo Hollanti Örebro............................61.21
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Det var stora rubriker på 
första sidan i Växjöbla-
det Kronobergaren efter 

Växjös ”hat trick” sista helgen i 
oktober i år. Först av allt utsågs 
DAKAPO, kommunens personal-
klubb, till ”Årets fritidsförening 
2002” på FN-dagen, den 24 ok-
tober. Två dagar senare utsågs 
Växjö kommun till Årets Popstad 
2003 och som grädde på moset  
gick Östers IF från Växjö samma 
helg upp i fotbollsallsvenskan. 
Den staden måste det vara värt att 
resa till. Därför äntrade jag tåget en 
gråmulen morgon i november för 
att hälsa på hos DAKAPO – Årets 
fritidsförening 2002. 

Dakapo

I 40 år hade VKIF fungerat som 
de anställdas korp- och idrotts-
förening. Den hade 
en gång bildats av 
korpentusiaster på 
Tekniska förvalt-
ningen. 1999 fick 
föreningen ett ny-
tillskott i styrelsen, 
kultursekreteraren 
Per-Anders Löthman. Tillsam-
mans med en kreativ ordförande, 
Hans Ohlsson och en lika kreativ 
styrelse, började saker och ting att 
hända. Utvecklingen gick snabbt. 
En i princip ny förening hade 
bildats. En namntävling utlystes. 
Per-Anders föreslog att den skulle 
heta ”DAKAPO – Den aktiva och 
kulturella personalklubben”. Nam-
net kommer från italienskan och 
använts som tillrop till en artist att 
göra numret ”ännu en gång”. Som 
musikterm innebär dakapo ”om 
igen”. Per-Anders uttrycker det 
som ”något man återvänder till”. 
Han kom på namnet när han såg 
en reklamskylt från bilen på väg in 
i Göteborg. 

En go pôjk från Götet

Det går inte att tala om Dakapo 
utan att också berätta något om 
Per-Anders Löthman. Född gö-
teborgare, från Gamlestaden och 
ännu en som håller på ”Blåvitt”. 
Idrott och musik var ungdomsin-
tresset. Han sökte in på musikhög-
skolan i Göteborg och kombinerade 
studierna med sång i operakören. 

Sedan fortsatte han att studera kul-
turvetenskap på Växjö högskola. 
Där blev han kvar och bor nu en 
bit utanför stan, i Gåtahult, med fru 
och två barn. 

För två år sedan lockades Per-
Anders av Hans Ohlsson, ordföran-
de i Dakapo, att ta tjänstledigt från 
sitt arbete som kultursekreterare, 
för att utveckla personalklubbens 
verksamhet. På den vägen är det. 
Han har inte ångrat detta en enda 
stund. Dessa två år har varit de 
bästa i mitt liv, säger han, bara det 
att varje dag få arbeta med något 
positivt och med aktiva och glada 
människor. 

Vad är en personalklubb 
till för?

När Per-Anders tillträdde som 
personalklubbens samordnare, 
frågade han sig, vilken uppgift 
föreningen borde ha. Var det att 
ordna lag till korpserier eller hade 
man något annat syfte? Växjö kom-
mun har 80% kvinnlig personal. 
Medelåldern är snarare över än 
under 45 år. Idrott i all ära, men de 
flesta av de anställda utövar inte 
någon sådan. Kultur av olika slag 
är däremot ”inne” bland kvinnlig 
personal. Kultur är också friskvård, 
så varför inte satsa också på detta. 
Det ena gav det andra. Upplevel-
seresor är ett uttryck som Lasse 
Heimlander, informationschef och 
ordförande för Tur & Retur i Karls-
hamn kommun, använder. Att åka 
med på dessa resor är ett sätt att 

umgås, träffas och 
lära känna andra. 
Detta är också frisk-
vård och som Da-
kapo blivit mästare 
på. Dakaporörelsen 
började rulla som 
en snöboll utför en 

backe. Den blev större och större. 
Man förmedlar och tar hand om 
idéer. Entusiaster finns det, men det 
gäller bara att hitta dem. Mottot är: 
”Ingenting skall vara omöjligt för 
Dakapo”.  

Dakapos logga vill på något sätt 
förmedla klubbens syften, en män-
niska i rörelse.

Sexhundra kom för att 
”Plantera sin egen jul-

grupp”

År 2001 hade Dakapo 53 olika 
arrangemang från kultur och ge-
menskap till motion och idrott. 
4 689 anställda och förtroendemän 
deltog i någon av dessa. Ett fint ex-
empel på hur populär klubben har 

Växjö – Övriga Sverige 3 – 0
Text: Olle Wegner
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Tre glada Dakapo medlemmar, från vänster Ulla Brun-
skog, Per-Anders Löthman och Gun Holgersson.

Växjö – Övriga Sverige 3 – 0
Nätverk

Ryktet om Dakapos framgångar 
har spridit sig. Fritidsföreningar 
från många andra kommuner har 
varit på besök för att höra hur man 
bär sig åt. Ett nätverk har kommit 
igång med kollegorna i Karlshamn, 
Tingsryd, Karlskrona och Vetlanda 
kommuner. Representanter från 
Lerums, Partilles och Göteborgs 
kommuner har hälsat på. Någon 
dag senare i november efter mitt 
besök kommer en stor delegation 
från Karlskrona för att bland an-
nat bli informerade om Dakapos 
verksamhet.

Årets konferens 2003

Nästa år kommer Dakapo att ar-
rangera Årets konferens. En liten 
grupp bestående av projektledare 
Ulla Brunskog, kommunchefens 
sekreterare Gun Holgersson och 
Per-Anders Löthman informerade 
mig om hur långt planerna har  
kommit. Alla fina förutsättningar 
finns exv. goda kommunikationer, 
bra konferenslokaler och hotell. 
Dessutom finns det många bra före-

blivit är arrangemanget ”Plantera 
din egen julgrupp”. 600 kom till 
kommunens egen trädgårdsavdel-
ning för att var och en på sitt sätt 
göra sin egen julgrupp. En annan 
omtalad aktivitet är ”Sjöslaget”, 
som är en lagtävling där deltagarna 
går i sin egen takt runt Växjösjön 
med olika stationer. På dessa finns 
representanter från de kommunala 
arbetsplatserna för att visa upp sig 
och ställa frågor. En kanottävling 
mellan de politiska partierna ingår 
också och är själva ”Sjöslaget”.

Hans Ohlsson, som tyvärr 
var på semester när jag besökte 
Växjö, vill inte bara ge Per-An-
ders och styrelsen hela berömmet 
för Dakapos fina utveckling. I en 
tidningsartikel säger han: -Vi hade 
inte varit där vi är i dag utan kom-
munchefen Marita Svensson. Hon 
inser vad en personalklubb kan 
betyda för de anställdas hälsa och 
välbefinnande.

Dakapo – en förening att 
räkna med

Per-Anders berättar att Dakapo 
numera är en förening med status. 
I och med att klubben förmedlar 
möjligheten för alla anställda att 
få rabatter på olika inköpsställen 
har Dakapo blivit intressant för 
näringsidkare. Klubben har över 
6500 medlemmar. Alla dessa nya 
kontakter är positiva. Motionsin-
stituten får nya kunder och kom-
munens anställda ökar sin kondi-
tion. Försäljning av biocheckar har 
blivit en succé. Kansliet har sålt 
10 000 checkar sedan oktober 
2001. Kulturevenemangen får fler 
besökare. När Owe Törnqvist hä-
rom året skulle ha generalrepetion 
av sin nya show, bad han Dakapo 
om publik. Kommunens anställda 
stod då i kö för att få vara med. 

läsare med anknytning till Växjö. 
Peter Jihde, någon i tennislands-
laget, Lisa Syrén från P4:s ”Ring 
så spelar vi”, var några namn som 
nämndes. Konferensmiddag på 
Kosta Glasbruk med hyttsill var 
också på tapeten. Förbunds Nytt 
ser med spänning fram emot hur 
programmet till slut kommer att 
presenteras. Tidpunkten blir med 
all sannolikhet en torsdag och fre-
dag i slutet av oktober 2003.

Grattis till utmärkelsen

Avslutningsvis vill jag å hela 
KAF´s vägnar gratulera Dakapo 
till utmärkelsen ”Årets fritidsför-
ening 2002”. 

En svag sol hade lagom infun-
nit sig, när jag nöjd och belåten 
vandrade tillbaka till Växjö Cen-
tralstation. Jag tog vägen förbi 
domkyrkan och fick också uppleva  
en del av stadens kulturliv. Linda 
Andersson och Ingemar Nordström 
repeterade inför en adventskonsert. 
Arrangör är Östers IF. Alla vet väl 
att Ingemar Nordström,  den gamle 
dansbandskungen, är från Växjö.
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1991 blev en gammal dröm förverkligad i Växjö 
nämligen ett eget konserthus. I den finns två salar. 
Den ena är uppkallad efter den legendariska ope-
rasångerskan Christina Nilsson och den andra efter 
Växjösonen och kompositören Karl Birger Blomdal. 
Andra byggnader och platser har fått namn efter dessa 
berömda personer. Linnéparken och Tegnérkyrkogår-
den är några. Känt över hela landet är Utvandrarnas 
hus, som enligt växjöborna var en ”morgongåva” till 
Kronobergs län från den tillträdande landshövdingen 
Gunnar Helén. Teleborgs slott är en annan märklig 
”morgongåva” från år 1900, inspirerad av Rhenlandets 
romatiska riddarborgar. Byggherre var en greve Bonde 
som ville ge denna gåva till sin blivande hustru Anna 
Koskull. Växjöborna sa: ”Vad kan inte en Bonde göra 
för en Kos skull!”.

Industri- och universitetsstaden Växjö

Växjö är inte bara stiftsstad utan också residensstad i 
Kronobergs län. 1967 invigdes Växjö Högskola, som 
nu är universitet med 11 000 inskrivna studenter. I 
informationsbroschyren ”Expansiva Växjö” talas om 
”välbekant småländsk företagsanda som skapar till-
växt och framtidstro”.  I kommunen fi nns en bra mix 
av företag inom basnäringar såsom skogs- och verk-
stadsindustri och företag med högteknologisk profi l. 

Vidéum är en forskar- och teknikby, som blivit 
en kreativ mötesplats för näringsliv, universitet 
och samhälle. Lägg därtill en stor offentlig sektor 
med länslasarett, länsstyrelse och kommunför-
valtning. I Växjö kommun arbetar i dag ca 6 500 
anställda. Arbetslösheten är låg. Enda problemet 
är att det numera är ont om bostäder i första hand 
för studenter.

Det sjuder av framtidstro i Växjö. Inte så 
underligt då att utmärkelserna haglat är staden. 
Årets tillväxts kommun 1999. Årets popstad 
2003. Lägg därtill att kommunens personalklubb 
blev utsedd till Årets fritidsförening 2002. Växjö 
är värd en resa. Till exempel till Årets konferens 
i oktober 2003!

Text: Olle Wegner

Fakta om Växjö kommunFakta om Växjö kommun

Innevånare per km²Innevånare per km²

Antal ledamöter i KFAntal ledamöter i KF
Politisk majoritet      

växjö
där vägarna möts!

Växjö fi ck sina stadsprivilegier 1342. Stadens 
namn var ursprungligen Vägsjö efter den sjö, 
vid vilken staden ligger. Genom sitt läge mitt 

i det gamla folklandet Värend, där vägar från alla håll 
möts, blev Växjö tidigt en naturlig samlingsplats för 
virdarna, som landets befolkning kallades i äldre tid. 
Här byggdes den kyrka, som blev uppkallad efter den 
helige S:t Sigfrid. Helgonet är enligt legenden begravd 
i den och på vilken plats domkyrkan sedan byggdes. 
På så sätt blev Växjö under medeltiden också en vall-
fartsort för många pilgrimer.

Växjötrakten var förr gränsområde mot Danmark. 
Under de otaliga krigen med våra nordiska grannar 
i söder, hemsöktes staden av fientliga trupper som 
plundrade och brände. Under artonhundratalet drab-
bades staden åter av bränder vid två tillfällen. 1843 
inträffade den sista av dessa och den den ödelade 
hela bebyggelsen utom domkyrkan. Antalet invånare 
var då inte mer än 1000 personer. År 1900 hade an-
talet ökat till 7.300. I dag bor i kommunen Växjö ca 
74 000 invånare och av dessa ca 45 000 inom den 
gamla stadsgränsen.

Kulturstaden

Växjö är som nämnts en gammal stad med anor från 
1300-talet. Varje gata, varje hus och varje gatsten i de 
äldre kvarteren, vittnar om kultur. Blomsterkungen 
Carl von Linné, som föddes inte långt från Växjö, 
grundlade här sin lärdom vid stadens Karolinska 
gymnasium. Den svenska gymnastikens fader, Per 
Henrik Ling, var också elev vid denna skola liksom 
nykterhetskämpen och prästen Peter Wieselgren. 
Esaias Tegnér var verksam som biskop i den vackra 
domkyrkan ett tjugotal år i början av artonhundratalet. 
I det gamla stationshuset invid Växjö Centralstation 
föddes Nobelpristagaren i litteratur, Pär Lagerkvist. 
Även han en av stadens många kända studenter.

Utmed Storgatan kan man läsa bevingade ord från 
några av Växjötraktens stora författare. Förutom Pär 
Lagerkvist även Wilhelm Moberg och Elin Wägner. 
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2002
Till årets uttagning av utmärkelsen Årets Fritids-

förening hade 23 kommunala fritidsföreningar 
anmält sig från Gällivare i norr till Hässleholm 

i söder. Juryn hade en grannlaga uppgift att utse pris-
tagare, eftersom föreningarna uppvisade en sådan im-
ponerande verksamhet. Temat för året var ”Mångfald 
– en möjlighet för alla”.  Mångfalden, uttryckt i en 
bred verksamhet inom motion, kultur och gemenskap. 
En verksamhet som ger alla anställda och politiker i 
kommunen möjlighet att vara med.

Till Årets fritidsförening 2002 utsåg juryn perso-
nalklubben DAKAPO i Växjö kommun. Föreningen 
hade 2001 hela 53 olika arrangemang från kultur och 
gemenskap till motion och idrott med 4 689 deltagande 
kommunanställda och politiker. Klubbens mål var att 
sätta företaget i rörelse och främja sammanhållning 
och vi-anda inom Växjö kommun samt att få anställda 
och politiker att träffas över förvaltningsgränserna.

Årets Fritidsförening

Priserna delades ut vid Årets konferens i Vänersborg 
den 24 oktober 2002

SKTF:s Hederspris 2002 tilldelades 
Personalföreningen, 
Nyköpings kommun.

Till Årets Uppstickare utsågs 
Rekreationsföreningen HUMOR, 

Hässleholms kommun.

KAF:s Styrelse
2003

Lars-Olof Lindholm Nacka
Förbundsordförande och ledamot i 
verkställande utskottet.

Ingvar Lövkvist Kristianstad 
Vice ordf. ledamot i VU och 
ordf. i RM-kommittén

Per Nilsson Hässleholm
Förbundssekreterare och ledamot i VU

Christer Jansson Örebro
Förbundskassör och ledamot i VU

Stig Lundberg 
Styrelseledamot och ledamot i 
RM-kommittén

Eva-Lotta Swantesson Vara
Styrelseledamot

Inger Holm Skövde
Styrelseledamot och ledamot i 
RM-kommittën

Helena Skoglund Bollnäs
Styrelseledamot

Tommy Öhman Kiruna
Styrelseledamot

Catarina Höhler Eskilstuna
Stryrelseledamot

Christer Eriksson Mjöby
Styrelseledamot och ledamot i 
RM-kommittén
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