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Plan för RM-tävlingar 2006
Gren Arrangör Datum Kontaktperson
Korpiaden Lugnet-Falun
Alpina grenar  4/2 Jenny Magnusson 023-82047
Längdåkning  4 – 5/2      ”            ”
Långfärdsskridskor  4/2      ”            ”
 
KommunVasan Vasaloppet 24/2 Vasaloppskansliet 0250-39200

Pimpelfiske Bollnäs 11/3 Helena Skoglund 0278/25610 (a) 
        0278/16465 (b) 0705/345795 (mobil)  

Skidor Berg 24 – 25/3 Sune Johansson 0687/16126 (a)

Badminton Arrangör saknas

Bowling Oxelösund 14 - 29/5 Gösta Backlund 0155/38383(a)
  Vissa dagar enl. inbjudan                  016/24491(b)
  
Golf Söderhamn 24 – 25/8 Nisse  Boman          0270/75148 (a) 
                        0270/320 038(b)
Boule Bollnäs

Terränglöpning Falun 22 – 23/9  Thomas Andersson 023/82554 (a) 
       070/4163675 (mobil)

Orientering Hallsberg 29 – 30/9 Anders Holm 0582/12700 (a) 
       070/4163675 (mobil)

SSIF/KAF-Spelen Katrineholm okt. el. nov.  Johan Svenningsson  016/103613 (a)  
Badminton, bordtennis, innebandy, inomhusfotboll och tennis          0150/17701 (b)

denna gång!
I KAF Nytt denna gång berättar Inge Pettersson om 
BKF:s årliga fjällresa. BKF är, som de flesta vet, 
kommunens fritidsförening i Bollnäs. Där träffades 
KAF:s styrelse i mitten av februari och planerade 
förbundets verksamhet 2006. KAF-Nytt redovisar 
resultatet av deras arbete på sidan 7. Olle Wegner 
var med och körde Kommunvasan mellan Oxberg 
och Mora den 24 februari och han berättar om sina 
vedermödor på sidan 4. Om kommande riksmäster-
skap i orientering informerar Anders Holm på orien-
teringsgymnasiet i Hallsberg. Per- Anders Löthman 

beräätar om ett besök på Blåkulla. Anders Kihl från 
MerKraft, Årets Fritidsförening 2005, kommer med 
en första information om Året konferens 2006, men 
först och främst redovisar KAF-Nytt uppgörelsen 
mellan KAF och Stockholm Marathon, om Vår Ruset 
och Tjejmilen, samt informerar om årets övriga ar-
range-mang.

Övriga arrangemang
Årets Konferens  Borås  9 – 10/11        Mary Hedin 033/37 34 14
                  Anders Kihl 033/35 58 73
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Text: Olle Wegner

Det var en fantastisk fin vinterdag den 24 februari 2006 
då första Kommunvasan ägde rum. Solen sken, det var 
några grader varmt och färden till Oxberg gick genom 
ett otroligt vackert landskap utmed Österdalälven. Vi 
var 6 196 förväntansfulla, som var på väg dit för att 
delta i årets KortVasan. En del kom med bussar, andra 
med bilar, men också en del med chartrade tåg. Ett från 
Göteborg, ett annat från vårt grannland Norge.

Väl framme var vi glada för att solen värmde. Vän-
tan blev lång för oss som hade höga startnummer. Man 
startade nämligen med en kvarts mellanrum. Vi som 
deltog i exempelvis Kommun- eller Postvasan hade 
numren från 5 till 6 tusen. Vi fick vänta en timme och 
en kvart efter första grupp, innan det var vår tur.

Avesta kommun
Innan start underhöll gymnaster från Mora Gymnastik-
förening med uppvärmning. Dessutom höll speakern 
igång med allehanda information. Han intervjuade 
bl.a. en av Avesta kommuns eldsjälar.  Denne rektor 
vid en av kommunens skolor berättade om sitt eget 
engagemang för att få sina elever att motionera och 
delta i KortVasan. Han passande också på att berömma 
Avesta kommuns friskvårdsatsning. Han berättade att 
resultatet fått goda effekter i form av minskad sjuk-
skrivning.

Mot Mora
Klockan 11.15 var det så vår tur att rusa iväg i startran-
kans många hårda spår. Det gick fort för de flesta för 
glidet var utmärkt. Efter några hundra meter gick 
spåren ihop till fyra. En del ramlade och drog med 
sig flera. Men vi hjälptes åt och humöret var på topp. 
Så skulle vi över Vasslan och uppför backarna i solen 
mot Oxbergs by och bums var spåren lösa och fästet 
dessvärre dåligt. Bästa sättet att ta sig fram var i kanten 
utanför spåren. Andningen ökade och svetten rann. Ef-
ter Oxberg kom några härliga utförslöpor i skuggan av 
skogen och det gick riktigt bra. Sedan åter uppför mot 
Gopshus. Jag konstaterade att jag hade alltför mycket 
kläder på mig. Tur att jag hade ryggsäck med. Vid vat-
tenkontrollen där uppe åkte tröjan av. Stärkt av detta 
och några muggar varmt citronvatten bar det vidare 
mot Hökberg. Nu kändes det åter bra. Ett och annat 

KOMMUNVASAN – 
En skidtur i solen

Strax invid Österdalälven vid Ox-
bergs by låg förr en ofantlig ved-

uppläggningsplats, som numera omvand-
lats till startplats för tre av arrang-
emangen inom Vasaloppsveckan. Först 
KortVasan där Kommunvasan ingår, se-
dan TjejVasan och slutligen SkejtVasan. 
På ena sidan ligger startrakan. Resten 
är en stor parkeringsplats, massor av 
ToaLätt:er, en stuga för expedition och 
ett antal stånd med allt från kaffe med 
bulle till Åsarnas vallservice där Tomas 
Wassberg var primus motor.

Text: Olle Wegner - skidåkare
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snack med medpassagerarna. Men dess längre jag åkte 
desto tystare blev jag. Krafterna började tryta och jag 
längtade starkt efter blåbärssoppa. Så äntligen hördes 
högtalare och den lilla backen upp till kontrollen vid 
Hökberg var jobbig, men blåbärssoppan delikat. Jag 
hade tänkt ta fram kameran ur ryggsäcken för att doku-
mentera, men alla sådana föresatser var nu bortblåsta 
med tröttheten. 

Nästa mål var Eldris och jag började räkna ”kilo-
metrar kvar” på allvar. Varje backe blev en plåga så 
länge skidan åkte bakåt när den skulle framåt. Varje 
omkörning betydde byte av spår och en extra vilje-
ansträngning. Varje utförslöpa blev en möjlighet till 
eftertanke. 

Eldris är en skön kontroll. God blåbärssoppa och 
mindre än en mil kvar till Mora. Jag samlar mig för 
sista delen av loppet. Jag åker förbi en något trött 
medpassagerare. Han rycker åt sig russinpaketet, han 
fått av ICA vid starten, river upp och greppar tag i de 
torkade bären. Han missar dock hälften, som flyger likt 
brödsmulor över spåret och jag förstår hur han känner 
det. Bara 9 km kvar!

Jag åker i en för mig lämplig fart. Hänger på ett så 
kallat ”tåg”. Det går bättre och bättre. I en kurva står 
Postvasan och bjuder på kaffe. De syntes överallt, 
Postens anställda i sina gula mössor. Jag åker dock 
värdhuset förbi. När jag når Hemus känns det som 
om jag är i mål. Men ack vad jag bedrar mig. Jobbiga 
s.k. springbackar innan Moraparken. Resten är en enda 
lång långsträcka. Upploppet är, jag lovar, mycket, 
mycket längre än det man ser på TV.

Så äntligen i mål och jag fick omnämnande av spea-
kern. Mycket för att jag körde med ryggsäck, (vad gör 
man inte för att få lite reklam)  men han nämnde även 
Kommunanställdas Fritidsförbund. Det värmde.

I mål 
Så var jag då äntligen i mål och då började det svåra. 
Av med skidorna, följ strömmen och ge tillbaka 
dekodern, den som registrerat att man passerat alla 
kontroller och vilken tid man fått. Sedan köa för att 
bli av med sina skidor. Nästa uppgift var att ta reda på 
var säcken med ens tillhörigheter var och hur man kan 
duscha och byta om. Allt detta i en skola någon kilo-
meter bort. Dags att köa igen, nu till en buss, som tog 
oss till säcken och duschen. I en överfull gymnastiksal 
kom nästa problem, att finna en plats att byta om på. 
Jag fann en vid en ribbstol. Vänliga killar erbjöd mig 
också att få sitta på en bänk. Efter duschen, ombytet 
och lite snack om dagens strapatser, kände jag mig 
nöjd, om än en aning stel. Så åter till nästa kö. Denna 
gång till en buss för att åter komma till målplatsen, 
finna skidorna och slutligen vandra genom Mora till 
min parkerade bil.

Varför nu detta?
Den som nu läser dessa rader frågar sig osökt, var-
för man utsätter sig för dessa strapatser. Svaret ges 
i följande bevingade ord: Den som gör en resa, han 
har något att berätta. Jag känner mig också nöjd och 
belåten även om det inte var ett helt Vasalopp utan en-
bart 30 km. Dessutom blir man friskare och får bättre 
kondition än tidigare. Ett antal mils träning ingår ju i 
projektet. Friskvård kallas det i andra sammanhang. 
Tack Vasaloppet för möjligheten och vi inom KAF 
hoppas på en fortsättning nästa år. Då kanske vi kan 
visa, vilka vi är. På samma sätt som gulmössorna från 
Postens Idrottsförbund.

PS! Man måste berömma Vasaloppet för att allt 
klaffade så fantastiskt bra. Vilken fullfjädrad orga-
nisation!

Fler exemplar av KAF Nytt
Önskar din förening fler exemplar 
av KAF Nytt? I så fall tala med 
KAF-kansliet,
tfn 044  - 13 51 52 (fax 044 – 12 84 
49) eller Lars Carlsson tfn 044 – 13 
56 13. 
Priset är: 400 kr för 5 extra tidning-
ar och år samt 800 kr för 10 extra 
tidningar och år.

KAF-Nytt i år har följande 
utgivningsplan:

................... Annons- och manusstopp 
Nr 1 Mars 2006.................... 15 januari
Nr 2 Juni/Juli 2006.................... 15 maj 
Nr 3 September 2006 ..........15 augusti
Nr 4 December .............. 15 november
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Statistiken för årets Riksmästerskap 
visar att antalet deltagare i genomförda 
grenar är ganska lika i jämförelse med de 
senaste åren. Tyvärr kunde inte Haninge 
genomföra orienterings-RM, vilket gör att 
tävlingarna 2005 inte samlade så många 
starter som 2004. 

RM-tävlingarna 2005 samlade 791 starter. Jämförbara 
siffror 2004 är 956 och 2003 827. Herrarna dominerade 
med 480 starter. Antalet damer som startade var 311. 
Traditionellt har könsfördelningen i orientering och 
terränglöpning varit mycket jämn. Årets statistik visar 
att den trenden består och att antalet golfspelande da-
mer mer än fördubblades 2005 i jämförelse med 2004. 
Största antalet deltagare – både bland damer och herrar  
– kommer från åldersgruppen 40-55 år.

Golf är fortfarande en attraktiv tävlingsform för kom-
munfolket. Årets tävlingar i Sigtuna samlade 247 del-
tagare (112 damer och 135 herrar) från 53 kommuner. 
När Leksand/Rättvik arrangerade RM:et 1998 kom 
312 deltagare, vilket är rekord.

Skidor i Sandviken samlade 138 deltagare från 26 
kommuner. Flera skidlöparkända kommuner uteblev 
bland annat Umeå och Malung. Rekorddeltagandet 
hittar vi i Bergs kommun med 378 starter från 47 
kommuner. Året var 1991.

Pimpelfiske med Ludvika som arrangör samlade 
55 deltagare från 11 kommuner. Ganska blygsamma 
siffror i jämförelse med tidigare år. När Ljusnarsberg 
arrangerade mästerskapen 1996 deltog 148 pimpelfis-
kare från 31 kommuner.
Boule, som spelades i Uppsala samlade 45 deltagare 
från 5 kommuner. 9 damer och 36 herrar. Vid SSIF/
KAF-spelen i Eskilstuna deltog 5 herrar från 2 kom-
muner. RM i Motala år 2000 samlade 40 deltagare från 
8 kommuner och detta är hittills flest.

Orientering i Haninge kunde av olika skäl inte ge-
nomföras.

Terränglöpning avgjordes i Gävle. Till tävlingarna 
kom deltagare från 15 kommuner och damerna domi-
nerade. Antal starter var 146. Rekordnoteringen för 
terränglöpning hittar vi i Hudiksvall år 1996 med 267 
starter.

Bowling i Sala samlade 139 starter från 26 kommu-
ner. En relativt litet deltagarantal i jämförelse med tidi-
gare år. Den procentuella delen damer var rekordartad 
vid årets RM. 90 herrar och 49 damer. RM-et 1998 i 
Oxelösund samlade 244 spelare från 39 kommuner, 70 
damer och169 herrar.

Läs mer RM-statistik!
Gå in på vår hemsida www.kafinfo.nu. Där finns hela 
statistiken från våra riksmästerskap.

Riksmästerskap 2005
Text: Stig Lundberg

Ri
ksm

ästerskap

2005

RM – arrangörer
Halmstad firar 700 år 2007. Med anledning av 
detta har Halmstads kommun ansökt om att få 
arrangera ett antal riksmästerskap nämligen i 
boule, bowling, golf och terränglöpning. Klart 
är också att Fritidsföreningen Aktiv i Avesta blir 
arrangör för nästa års riksmästerskap på skidor. 
Efterlysning!
För övriga riksmästerskap detta år jagar RM-
kommittén arrangörer. Det gäller bland annat 
följande mästerskap:

 

Pimpelfiske, Orientering, Badminton och  
Bridge. Eventuell anda grenar.

– Vilken kommun vill och kan ansvara för 
arrangemanget?
RM-kommitténs ledamöter lämnar ytterligare 
upplysningar:
Christer Eriksson 0142 – 852 48 (a)
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Text: Olle Wegner

Medlemsvärvning
Ett stort bekymmer för KAF är dock att medlemsan-
talet minskar. Antalet betalande föreningar var vid 
årskiftet 2005/2006 etthundratrettiofyra (134). Denna 
trend måste brytas i år. Marknadsgruppen fick huvud-
ansvaret för att kläcka idéer och vidta åtgärder för att 
nå detta mål. 

Idéer som diskuterades på planeringsdagarna var 
en helsides värvningsannons i 
nästa KAF-Nytt, som kommer 
att gå ut till alla Sveriges kom-
muner. En annan anledning till 
den större spridningen av 
tidningen var att få ut informa-
tion om KAF:s samarbete med 
Stockholm Marathon om Vår 
Ruset och Tjejmilen. Andra 
förslag om medlemsvärvning 
var små annonser i SKTF tid-
ningen.

Information
Styrelsen var nöjd med 

informationsinsatserna 2005, 
men tyckte att vi skulle kunna 
bli bättre. Hemsidan behöver 
bland annat förbättras och pengar avsattes till detta. 
KAF Nytt bör fortsätta att komma ut med fyra num-
mer per år som tidigare. Den är ett viktigt varumärke 
för KAF. 

Riksmästerskap
Stig Lundberg redovisade statistik för RM 2005. 
Överskådligt och intressant. Den kommer att tas in på 
hemsidan www.kafinfo.nu.  Viss oro uttrycktes för att 
vår reklam för utomstående idrotts- och motionstäv-
lingar typ Korpiaden i Falun kunde inverka negativt 
på deltagande i våra egna riksmästerskap. Samtidigt 
framfördes att KAF inte fick vara främmande för att 
hoppa på trender inom friskvård och motion. Därför 
kommer styrelsen att följa upp vad uppgörelsen med 

Stockholm Marathon om Vår Ruset innebär på längre 
sikt. 

Styrelsen diskuterades också det inlägg som ordfö-
randen för SSIF, Johnny Alsholt, hade gjort på KAF:s 
hemsida och där han beklagade KAF:s låga intresse 
för SSIF-spelen i Uppsala våren 2006. Någon uppgö-
relse om medverkan i dessa spel har dock inte träffats 
mellan förbunden. I alla grenar utom en har KAF egna 
riksmästerskap. RM-kommitténs ordförande, Christer 
Ericsson, fick i uppdrag att kontakta arrangörerna om 
förhållandet.

Medlemsregister
Det konstaterades att Brita Nilsson på KAF:s kanslie 
gör ett jättefint jobb, bland annat med att hålla med-
lemsregistret aktuellt. Dock har många medlemsför-
eningar dålig disciplin med att rapportera in ändringar. 
Fortsatt ”tjat” med påminnelser är av nöden.

Kommunvasan
Styrelsen var helt enig i att 

fortsätta samarbetet med Vasa-
loppet under förutsättning att en 
ny uppgörelse om Kommunva-
san kan nås. Föreningen Kom-
munvasan måste dock ändra 
namn. I årets upplaga av Kort-
Vasan deltog kommunanställda 
under beteckningen KAF. 

Vår Ruset
Styrelsen godkände förslaget 
till uppgörelse med Stockholm 
Marathon om Vår Ruset och 
Tjejmilen. Läs mer om detta på 
annan plats i tidningen.

Årets konferens
KAF gläds åt att MerKraft från Borås stad tagit på sig 
att vara arrangör för ”Årets konferens 2006”. Arrang-
emanget kommer att äga rum den 9 och 10  november. 
Samtidigt kommer KAF:s förbundsstämma att äga rum 
då.

Årets fritidsförening
Styrelsen enades om att gå ut till medlemsföreningarna 
och bjuda in till tävlingen Årets fritidsförening 2006 
och avsätta 10 000 kr i budgeten till stipendium för 
förstapristagarna.
På vår hemsida kan ni ta del av Verksamhetsberättelsen 
för år 2005, verksamhetsplan för år 2006 och protokoll 
från styrelsens sammanträde den 10 februari 2006.

Positiv utveckling av KAF: s ekonomi

Styrelsen för KAF samlades för sedvanliga 
planeringsdagar i mitten av februari i år på 
Lenninge Herrgård utanför Bollnäs. Tongång-
arna var mer positiva än vanligt. Orsaken var 
först och främst den rapport som förbunds-
kassören Christer Jansson lämnade med an-
ledning av förbundets ekonomi. Att det ser 
ljusare ut i år än i fjol beror på bättre hushåll-
ning med resurserna samt tillskott från Årets 
konferens och tävlingsverksamheten

Delar av KAF:s styrelse fr v. Helena Skog-
lund, Stig Lundberg, Christer Ericsson, Lars 

Olof Lindholm och Christer Jansson
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Det är den 6 december 2005 – telefonen ringer 
värre än vanligt. I dag har BKF´s inbjudan till 
vårens fjällresa nått kommunens förvaltningar 

och samtidigt har den lagts ut på intranätet. Innan da-
gen är slut har jag fyllt anmälningslistan till ca 30 %. 
Några har ringt och frågat redan i oktober om det går 
att anmäla sig, men vår princip är att börja ta emot 
anmälningar när inbjudan nått de anställda. Dagarna 
som följer fram till jul innebär att nästan alla platser är 
fyllda och i januari blir det fullt. Några återbud öppnar 
för ytterligare några att komma med. Så här brukar det 
vara varje år den här tiden. Ofta blir det en kölista i 
avvaktan på återbud.

Våra fjällresor följer ett invant mönster. Avresa 
fredag e.m. och två dagar i fjällen och hemma igen 
söndag kväll. Det hela började 1991 när jag fick idén 
att försöka locka med mig arbetskamrater till en höst-
helg i Fjällnäs. Jag har själv en bakgrund som fjäl-
ledare inom Friluftsfrämjandet och hade under flera 
år tillbringat septemberhelger i fjällen, både med och 
utan grupper. Vi bokade två stugor i Fjällnäs och 9 
kommunanställda for iväg med en minibuss och en 
bil och hade två fina dagar där fjället visade sig från 
sin bästa sida med flammande höstfärger och klar ren 
luft. 1992 hade vi blivit 17 st som for iväg och då i en 
lite större buss. I närheten av våra stugor fanns ett pen-

sionat och innan vi vandrade iväg på lördagen bokade 
vi in middag på kvällen. Någon månad senare kom 
tankarna på att försöka ordna en resa till pensionatet 
en vårvinterhelg. Kontakt togs och resten är historia, 
som man brukar säga.

Jag tyckte att Fjällnäs var ett idealiskt ställe att bo 
på – ett stenkast till sjön Malmagen, nära till kalfjäl-
let och preparerade skidspår och nära till Hamra för 
utförsåkning. På första vårresan hittade jag Christina 
som alltsedan dess ingått i kommittén (Friluftsliv) och 
finns vid Hamra med utförsåkarna. Själv tar jag med 
mig de turåkare som inte vill åka på egen hand. Vi har 
de senaste åren bott på ett hotell i Tänndalen där det 
finns lite mer plats och har lite högre standard. Vår-
resorna har alltid varit öppna för kommunanställda och 
deras familjemedlemmar.

Höstturerna har vi också försökt utveckla. Vi kände 
att vi ville pröva en lite mer avancerad tur och valde 
då att åka till Ljungdalen där vi övernattade på pensio-
natet och sedan vandrade upp till Helagsstugorna för 
övernattning. De som fortfarande hade energi kvar för 
några timmars vandring kunde där bestiga Helagstop-
pen. Vi fick ett bra gensvar för Helagsvarianten och 
körde den i flera år, med undantag för en resa till Åre 
ett år. Ett litet problem med höstvandringarna var att 

Med BKF till fjällen
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vi inte kunde vara så stora grupper. Helags 
har ca 75-80 bäddar och det går inte att boka 
plats. September är högsäsong i fjällen och 
varje år var det drygt 100 personer på anlägg-
ningen ”vår helg” och det blev till att ligga på 
golven i kök och liknande. De senaste åren har 
vi därför bott på samma hotell som under de 
senaste årens vårresor även under höstresorna. 
Då blir det lättare att variera längd på turerna 
efter ork och man behöver inte bära med sig 
så mycket på ryggen. Det har även resulterat 
i att lite andra människor har fått möjlighet att 
vara med. Vi har här öppnat för familjemed-
lemmar liksom under vårresorna. För några år 
sedan fick vi med oss Margareta i kommittén 
och som vandringsledare på höstresorna.

En höstresa brukar se ut ungefär 
så här: 
Fredag: Avresa med buss från Bollnäs kl 17, rast i 
Sveg, framme i Tänndalen vi 22-tiden där vi får fika 
och macka, kolla av vad folk vill göra på lördagen
Lördag: Bussen skjutsar iväg ett gäng till Hamra för 

vandring tillbaka till hotellet, andra utgår 
från hotellet för kortare eller längre turer, 
på eftermiddagen blir det bad i den vedel-
dade utomhusbaljan, bastu, middag, fika, 
bordtennis och snack i gillestugan så länge 
man orkar.

Söndag: buss till Djupdalsvallen där någ-
ra bestiger Mittåkläppen, andra tar en lättare 
vandring, äter en våffla med hjortronsylt, 
vandrar via gruvleden ner till Ramundberget 
där bussen hämtar upp för hemresa.

Vi har flera digitalkameror i farten 
under resan och jag sammanställer alla 
bilder och alla deltagare får så små-
ningom en CD med bildspel och bilder 
från resan. Ett axplock lägger jag även 

ut på BKF-sidan i kommunens intranät i ett foto-
album. Under hemresan brukar vi förmå någon 

att skriva en kort reseberättelse som sedan presenteras 
i BKF-bladet tillsammans med ett bildkollage.

Jag har också ibland fått höra att några av delta-
garna, speciellt vid Helagsturerna, har upplevt att det 
inte är speciellt svårt att vara i fjällen och senare själva 

tagit med familjen eller kompisar och gått till Helags 
på egen hand.

Vi har ordnat resor alla år, men vid några få till-
fällen har vi fått ställa in antingen höst eller vår av 
olika skäl. En sammanställning visar att vi fraktat ca 
700 personer till fjällen genom åren. Av dessa 700 är 
det en del som varit med 7-8 gånger. När man tittar i 
listan inför en resa märker man att det alltid finns 50-
60% som varit med tidigare, vilket borde innebära 
att man varit nöjd med arrangemanget. Höstresorna 
brukar ligga i mitten av september och vårresorna 
antingen 2 veckor före eller 2 veckor efter påsk be-
roende på hur påsken ligger. 

inge.pettersson@bollnas.se
BKF/Friluftsliv

Rast vid gruvstugan

Rast i snön

På fjället
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Design för det goda livet

Det har ryktats om att MerKraft önskade sätta 
ett tema för hela konferensen. - Hur förhåller 
det sig? – Det stämmer, svarar Anders. – Vi har 
bestämt oss för ”Design för det goda livet”. 
Vi vill ha ett genomgående tema på konferen-
sen och spegla att friskvård inte nödvändigtvis 
enbart innebär rent fysiska aspekter. Det goda 
livet, välmående och trivsel kan skapas genom 
oändligt många aspekter och det handlar om att 
hitta en gyllene väg, en balansgång som passar 
individen. Det kan handla om god mat, kultur, 
design, motion, engagemang, personlig utveck-
ling, ja kort sagt nästan vad som helst.. Men 
exakt vad temat ”Design för det goda livet” 
innebär, återkommer vi om senare.

Årets Konferens 
i handelsstaden Borås 
9 – 10 november 2006

Nu är det klart. Årets konferens ar-
rangeras, som vi tidigare berätta om, i 
handelsstaden Borås. Två alternativa 
datum fanns att välja mellan, men nu är 
det bestämt att det blir torsdagen den 9 
och fredagen den 10 november 2006.

KAF Nytt har ringt upp Anders Kihl för 
att få mer information. Anders är infor-
matör i Brämhults kommundel i Borås 
och delaktiga i den administrativa grup-
pen bakom personalklubben MerKraft, 
Årets fritidsförening 2005.

Viskastrandsgymnasiet - Vi kommer bland an-
nat att hålla till i de unika lokalerna på Vis-
kastrandsgymnasiet, berättar Anders vidare. 
– Bara lokalerna i sig är en upplevelse. Kon-
ferensen kommer att arrangeras parallellt med 
det årliga friskvårdsarrangemanget för kom-
munanställda i Borås stad. Programmet är långt 
ifrån klart men kommer att innehålla uppträ-
dande, förläsningar, utställningar och prova-på-
aktiviteter.

Väl mött i Borås i november!

Anders hälsar och önskar på MerKrafts vägnar 
alla hjärtligt välkomna till handelsstaden Borås 
och Årets konferens 9 – 10 november.

Mer information kommer i nästa nummer av 
KAF Nytt.

Anders Kihl, Informationsassistent
Brämhults kommundel, Borås Stad
Tfn. 033-35 58 73, Fax. 033-24 89 52
Mobil. 070-535 60 88
anders.kihl@boras.se

Medlemsenkät
Som vi tidigare ”tjatat” om är det oerhört 
viktigt att vi har aktuella och korrekta upp-
gifter om er förening. Nu tjatar vi på nytt. 
Sänd in er adress, telefonnummer, e-posta-
dress och eventuell hemsida, men också 
namn på er ordförande, sekreterare och 
kassör samt, viktigast av allt, den kontakt-
person, till vilken vi skall sända vår infor-
mation och tidning. 
Hjälp oss med det! Fyll i ”Medlemsen-
kät” och skicka den omgående åter till 
KAF´s kansli, Västra Boulevarden 13, 
291 32 Kristianstad. Gå in på vår hemsida 
www.kafinfo.nu och hämta blanketten.
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Avesta kommun bäst 
med flest deltagare i 
Kommunvasan
KAF har tagit fram ett diplom som kommer 
att tilldelas fritidsföreningen AKTIV i Avesta 
kommun. Man får det för att man anmält flest 
deltagare av alla till Kommunvasan, 65 st. Men 
också för den friskvårdssatsning föreningen och 
kommunen dragit igång och där träning och 
deltagande i Kommunvasan ingår.

1:a kvinnliga och manliga deltagare i mål i 
Kommunvasan 2006
Diplom kommer också att överlämnas till 1:a 
kvinnliga och manliga deltagare i mål i Mora på 
Kommunvasan den 24 februari 2006. 
1:a kvinnliga deltagare var Marina Johansson, 
Avesta kommun med tiden 2.17.55
1:a manliga deltagare var Leif Hasselqvist, 
Ovanåkers kommun med tiden 1.47.42
Lite statistik

Antal anmälda kommunanställda och hur 
många som fullföljde loppet:
Kommunvasan (KAF) 172  146
Mora kommun  119   88
Malungs kommun    28   22
Älvdalens kommun    20   18
   ______________
  Totalt:  339 274

Mora, Malungs och Älvdalens kommuner ingår 
i projektet ”Vasaloppskommunerna”.

Några siffror från årets KortVasan:
anmälda:............7185
startande: ..........6199
genomförda: .....6070
brytande: ............129
medelålder: ........42,4

Resultat och tider finns redovisade på vår hem-
sida www.kafinfo.nu.
Gå in under ”Riksmästerskap”.

Likt ett lämmeltåg, gav sig alla ut på sjön Herten 
i en enda lång rad. Så beskriver Helena Skoglund 
starten i årets riksmästerskap i pimpelfiske. Och när 
tävlingen blåstes av kom samtliga tillbaka i samma 
formation.

Femtiotre startande
Till årets tävling hade 53 deltagare infunnit sig för 
pimpelfiske på sjön Herten, strax söder om Boll-
näs. Det var isande kallt, minus 14° vid starten och 
mulet. Temperaturen steg under dagen till omkring 
minus 5°. Men som bekant påverkar kylan inte 
speciellt mycket en pimpelfiskare. Det var, berättar 
Helena för KAF Nytt, bara glada och pigga tävlande 
som återvände till utgångspunkten efter tre timmar. 
Där väntade BKF (Bollnäs kommuns fritidsfören-
ing) med varm korv, som hade strykande åtgång 

samt invägning.

Storslam för 
Hälsingland
Bollnäs och Ovanå-
ker tog hem två 
segrar var. Bollnäs 
hade de bästa damer-
na. Karin Leek vann 
den individuella 
damklassen med en 
fångst på 1,634 kg 
fisk och lagtävlingen 

tillsammans med Ma-
rie Björklin och Lena 
Eriksson med resulta-

tet 4,420 kg fisk. Herrklassen vanns av Ovanåkers 
Per-Åke Södergårds med resultatet 2,970 kg fisk och 

lagtävlingen tillsam-
mans med Kjell Nord-
lund och Göran Olsson. 
Tillsammans fick laget 
5,128 kg fisk. Övriga 
resultat presenterar vi i 
KAF Nytt nr 2-06.

Samtliga deltagare 
erhöll pris i form av en 
”Bollnäskasse” innehål-
lande bland annat sou-
venier och ”Gråbröd”, 
som är en specialitet 
från Bollnäs, en form av 
tunnbröd.

RM i pimpelfiske på 
sjön Herten

Bo Norrström får nygrillad 
korv efter genomförd tävling

Kerstin Olsson tävlande för 
BKF, i sällskap med täv-
lingsledare Leif Hagström, 
fiskeklubben Flugan forts på sidan 17
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Kommunanställdas Fritidsförbund har i 
år (2006) inlett ett samarbete med Stock-
holm Marathon, som samordnar motions-
loppen Vår Ruset, vilket arrangeras på 
arton olika platser i landet, samt Tjejmi-
len i Stockholm. 

I uppgörelsen skriver de båda organisationerna:

• Fysiska aktiviteter är ett verksamt medel för ökat väl-
befinnande och bättre hälsa. Löpning är en utmärkt 
sådan aktivitet, som upptäckts av allt fler, inte minst 
kvinnor. Den har blivit ”den sunda folkrörelsen”. 

• De flesta anställda i Sveriges kommuner är kvinnor. 
Att minska sjukskrivningstalen är en angelägenhet 
för alla arbetsgivare i landet inte minst kommuner-
na. Ett verksamt medel är friskvård. Löpning är ett 
sådant. Därför har KAF och Stockholm Marathon 
ett gemensamt intresse att öka intresset för denna 
fysiska aktivitet. 

• Många kommunanställda har upptäckt glädjen av att 
träna löpning med målsättning att gemensamt med 
andra ställa upp i Vår Ruset och/eller Tjejmilen.

• Samarbetet mellan Stockholm Marathon och KAF 
innebär att KAF via sin tidning KAF Nytt, sin 
hemsida www.kafinfo.nu och e-postinformation 
vill inspirera sina medlemsföreningar att satsa 
på löpning i sin verksamhet. KAF vill också att 
klubbarna, i mån av resurser sponsrar deltagande 
i ovannämnda motionslopp. KAF kommer att in-
formera om och gör reportage från Vår Ruset och 
Tjejmilen runt om i landet. Informationen kan, om 
det är tekniskt möjligt, också innehålla redovisning 
av medlemsföreningarnas deltagande i nämnda mo-
tionslopp. Stockholm Marathon kommer samtidigt 
att sponsra KAF genom annonser i tidningen KAF 
Nytt.

• Stockholm Marathon och KAF vill också verka för att 
de kommuntävlingar, som numera finns i Vår Ruset 

– Malmö och Växjö – utökas till övriga lopp. Allt i 
syfte att öka intresset för löpning.

Stockholm Marathon och Kommun-
anställdas Fritidsförbund har kommit 

överens om ett samarbete kring 
Vår Ruset och Tjejmilen

För 1:a gången! 
Vår Ruset i Uppsala 
- den 18 maj
Maja Gräddnosloppet finns inte mer. I stället är 
det premiär för Vår Ruset i lärdomsstaden Upp-
sala den 18 maj i år. Pirrigt och stimulerande är 
det för Marie Myrberg och hennes medarbetare 
på Uppsalakorpen, som är huvudarrangör. Ma-
rie berättar att man började planera tidigt under 
hösten 2005. Man hoppas att ca 3 till 4 tusen lö-
pare skall infinna sig vid starten, som ligger vid 
KAP-området söder om Studenterna IP. Marie 
räknar med att deltagarna i första hand kommer 
från Uppland med omnejd. Självklart hoppas hon 
att många kommunanställda skall anmäla sig.

Historik om start/målområdet
Vid Kap fanns det vid 1900-talet ett konditori 
(Konditori Kap eller Villa Kap). Det upphörde 
i mitten av 1960-talet. Namnet var i bruk un-
der 1880-talet då ”promenaden från Kap till 
Sankt Eriks kvarn” nämns i dikten ”Ett minne 
av Gustav Fröding”. Platsen har tidigare kal-
lats Kap Finisterre som på latin betyder ”lan-
dets ände”. I Uppsala syftar namnet på att det 
var här som staden och Flusterpromenaden, 
den som anlades under 1840-talet, tog slut.

Beskrivning av banan
Banan är blandning av asfalt och grus. Vid start 
springer man på asfalt mot grönskande Ulleråker-
sområdet, förbi Lundellska skolan och rakt fram 
på grusvägen mot åsen. Sedan vänstersväng ner 
mot Fyrisån, där man tar till höger mot vindbron 
och Ultuna. Vid vindbron springer man på asfalt 
en liten bit mot vändpunkten. Där gör man en 
vänstersväng och springer ner på cykelvägen, 
som är grusbelagd och följer den längs med 

forts nästa sida
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Fyrisån.  När man passerar vindbron kommer man 
till den härliga allén, som ramar in sista delen av 
loppet fram till Kungsängsbron där man springer 
in på målområdet strax efter bron.

Vätskekontroller
Det kommer att finnas vätskekontroll utmed ba-
nan.

Färdsätt
Bästa sättet för dig som bor i Uppsala är att ta sig 
till Vår Ruset med lokalbussen eller cykla. Varför 
inte ta en promenad längs ”Flusterpromenaden” 
genom Uppsalas stadsträdgård som ligger i anslut-
ning till Kap-området?
Behöver du ta bilen, finns det parkering vid grusplan 
på Polacksbacken eller vid Ångströms Laboratoriet.

PM
Alla deltagare får mer utförlig information cirka 
två veckor före loppet.
Arrangörsklubb Korpen Uppsala
Tel: 018-15 54 45. 
Fax: 018-12 50 02.
Adress: Vår Ruset, Korpen, Box 2110, 750 02 
Uppsala.
E-post: korpen.uppsala@telia.com

Så anmäler du dig till Vår Ruset
Anmälningsavgiften är 160 kr. Det är enkelt och 
bekvämt att anmäla sig via internet.
Det går bra att anmäla en grupp på sex löpare 
(6 x 160 kr = 960 kr) eller att anmäla sig som 
individuell deltagare (160 kr). När du fyllt i an-
mälningsformuläret anger du hur du ska betala.
• Betala direkt hos din Internetbank. Vår Ruset 
har avtal med de största bankerna.
• Betala med Visa, MasterCard eller American 
Express. Din betalning sker säkert via en kraf-
tigt krypterad anslutning direkt till banken. Vår 
Ruset använder DebiTech Payment Gateway 
som är en av de bästa lösningarna på marknaden 
för säkra Internet-betalningar.
• Betala på postgiro och ange kontrollnummer. 
När du har anmält dig får du ett svar med ett 
kontrollnummer som du sedan anger när du 
inom fyra dagar betalar anmälningsavgiften via 
postgiro.
Via Vårrusets hemsida www.varruset.se kom-
mer du åt anmälningsformuläret.

Tjejmilen 27 augusti 2006
Söndagen den 27 augusti avgörs Tjejmilen 
för 23:e gången i Stockholm. Det är landets 
största idrottsevenemang för kvinnor. 

Inspirerande bana
Tjejmilen avgörs på en vacker och inspire-
rande bana runt Gärdet och Djurgården. 
Start och mål vid Filmhuset.

Så enkelt anmäler du dig till rätt 
klass
Anmälningsavgiften är 245 kr för Fun Run och 
295 kr för Tidtagning-klassen. 
Läs mer på www.tjejmilen.se
Sista anmälningsdag är den 30 juni. Endast 
kvinnliga löpare födda 1992 eller tidigare får 
starta.
Du anmäler dig enkelt och bekvämt via inter-
net.
Du kan välja mellan olika betalningsalterna-
tiv:
• Betala direkt hos din internetbank.
• Betala med Visa, MasterCard eller American 
Express.
• Betala med plusgiro.

Har du några frågor?
För ytterligare information kontakta gärna 
Tjejmilens kansli.
Tel. 08-545 664 40 (mån-fre kl 9-12 och 13-
16). Fax: 08-6643822.
Adress: Tjejmilen, Box 10023, 100 55 Stock-
holm.
E-post: info@tjejmilen.se
Arrangörer: Hässelby SK och Spårvägen FK.

Anmäl en kvartett till Tjejmilen!
Känner du dig inspirerad att fortsätta träning-
en efter Vår Ruset? Vill du ha ett nytt mål att 
träna för? Vill din Vår Ruset-grupp prova på 
något nytt? 
I så fall ska du pricka in söndagen den 27 
augusti i almanackan. Då avgörs Tjejmilen 
som är landets största idrottsevenemang för 
kvinnor. 22 000 kvinnor i alla åldrar springer, 
joggar, lunkar eller går den natursköna milba-
nan runt Djurgården och Gärdet i Stockholm. 
Nu finns det plats för Vår Ruset-gruppen i 
Tjejmilen. I fjol infördes nämligen Tjejmilen 
Kvartetten som blev en stor succé. Samla 
ihop fyra löpare och tävla om flera fina priser. 

Du anmäler dig enkelt och bekvämt via Inter-
net: www.tjejmilen.se
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Malmö
Tisdag 2 maj kl 18.30.
Ny start och mål vid Malmö Stadion. 
Banan går genom Pildammsparken.
Anmälan: Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 
5 april.
Arrangörsklubb: Malmö AI.
Tel: 040-869 00. Fax: 040-830 10. Adress: Vår Ruset,  
Box 5077, 200 71 Malmö. 
E-post: kansliet@mai.se

Halmstad
Onsdag 3 maj kl 19.00.
Start och mål är på samma plats. Det stora ängsom-
rådet strax öster om luftvärnsregementet Lv6 uppe 
på Galgberget i Halmstad. 
Anmälan: Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 
10 april.
Arrangörsklubb: Halmstad OK.
Tel: 035-21 09 03. Fax: 035-12 04 32. Adress: Vår Ruset, 
Halmstad OK, 
Box 127, 301 04 Halmstad.
E-post: hok@mbox301.swipnet.se

Jönköping
Torsdag 4 maj kl 18.30.
Start och mål i Knektaparken.
Anmälan: Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 
5 april.
Arrangörsklubb: IK Hakarpspojkarna.
Tel: 036-13 30 54. Fax: 036-14 09 96. Adress: Vår Ruset, 
IKHP, Norra Klevaliden, 
561 93 Huskvarna. E-post: kansli@ikhp.nu

Växjö
Måndag 8 maj kl 19.00.
Start och mål vid Strandbjörkshallen, Värendsgatan. Ba-
nan går runt Växjösjön.
Anmälan: Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 
18 april.
Arrangörsklubb: IFK Växjö.
Tel: 0470-161 16. Fax: 0470-103 56. Adress: Vår Ruset, 
Box 3007, 350 33 Växjö. 
E-post: varruset@ifkvaxjo.se

Göteborg
Tisdag 9 maj kl 19.00.
Start och mål vid Björngårdsvillan, Slottsskogen. 
Banan går genom Slottsskogen.
Anmälan: Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 
5 april.
Arrangörsklubb: IK Vikingen.
Tel: 031-41 58 14 eller 031-41 08 08. Fax: 031-82 
76 11. Adress: Vår Ruset, IK Vikingen, Margrete-
bergsgatan 6, 413 19 Göteborg. 
E-post: vikingen@ullevi.nu

Vänersborg
Onsdag 10 maj kl 19.00.
Start och mål vid Sjövallen. 
Banan går genom Skräckleparken.
Anmälan: Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 
10 april.
Arrangörsklubb: Vänersborgs SK.
Tel och fax: 0521-195 63. Adress: Vår Ruset, Box 279, 
462 23 Vänersborg.
E-post: varruset.vbg@telia.com

Norrköping
Torsdag 11 maj kl 19.00
Centralbadet är platsen för start, mål och social sam-
varo efter loppet. 5 km-banan går via cykelbanor, 
parkvägar och gator in till centrala Norrköping och 
sedan tillbaka till badet där målet är beläget.
Anmälan: Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 
10 april.
Arrangörsklubb: GoIF Tjalve. Tel: 011-13 38 39. Fax: 
011-12 09 39.
Adress: Vår Ruset, Box 13037, 600 13 Norrköping. 
E-post: tjalve.norrkoping@telia.com

Karlstad
Måndag 15 maj kl 19.00
Start och mål vid Sundsta Bad och Idrottshus.
Anmälan: Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 10 
april.
Arrangörsklubb: IF Göta i samarbete med Löparkansliet 
i Stockholm. Tel: 054-21 23 27 Fax: 054-21 86 26 Adress: 
Regementsgatan 8, 653 40 Karlstad 
E-post: info@ifgota.se

Vår Ruset & Tjejmilen 
– loppen som inspirerar
Vår Ruset arrangeras på arton olika platser i landet och Tjejmilen den 27 augusti 
i Stockholm. Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF) och Stockholm Marathon, 
som samordnar dessa lopp, har inlett ett samarbete. Som ett led i detta har KAF 
tagit på sig uppgiften att informera Sveriges kommuner och dess fritidsföreningar 
om årets arrangemang. Löpning är ”den sunda folkrörelsen”.
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Örebro
Tisdag 16 maj kl 19.00.
Start och mål vid Gustavsviksbadet. Banan går in till 
centrala Örebro och tillbaka till badet.
Anmälan: Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 
18 april.
Arrangörsklubb: KFUM Örebro Friidrott. Tel: 019-33 
59 79 Fax: 019-611 64 12.
Adress: Vår Ruset, KFUM Örebro Friidrott, Borgmästar-
gatan 9, 702 25 Örebro. 
E-post: varruset@kfumorebrofriidrott.se

Västerås
Onsdag 17 maj kl 19.15.
Start och mål: Lögarängen vid Mälaren. Banan går i 
centrala Västerås.
Anmälan: Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 
10 april.
Arrangörsklubb: Västerås FK. Tel: 021-13 59 60. 
Fax: 021-41 60 60. Adress: Vår Ruset, Västerås FK, 
Kungsängsgatan 8, 721 30 Västerås.
E-post: arrangemang@vfk.u.se 

Uppsala 
Vår Ruset Uppsala ersätter nedlagda Maja Grädd-
nos-loppet.
Torsdag 18 maj kl 19.00.
Start och mål vid KAP-området söder om Studenter-
nas IP. 
Anmälan: Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 
18 april.
Arrangörsklubb: Korpen Uppsala Tel: 018-15 54 45. 
Fax: 018-12 50 02. Adress: Vår Ruset, Korpen, Box 2110, 
750 02 Uppsala. E-post: korpen.uppsala@telia.com

Stockholm
Måndag 22 maj kl 19.00. och tisdag 23 maj kl 
19.00.
Start och mål vid Universitetsområdet Frescati. 
Banan går genom parkområdet Fiskartorpet/Stora 
Skuggan.
Anmälan: Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 
18 april .
Arrangörsklubbar: Hässelby SK och Spårvägens 
FK.Tel: 08-545 66 440. 
Fax: 08-664 38 22. Adress: Vår Ruset, Box 10023, 100 55 
Stockholm. E-post: stockholm@varruset.se

Luleå
Måndag 29 maj kl 19.00.
Banan startar på Repslagargatan vid Hälsans Hus.
Anmälan: Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 
2 maj.
Arrangörsklubb: Studentidrotten Luleå, StiL. Tel: 
0920-49 24 60.  Fax: 
0920-49 24 65. Adress: Vår Ruset, StiL, Luleå Tekniska 
Universitet, 971 87 Luleå. E-post: info@stil.lu

Umeå
Tisdag 30 maj kl 19.00.
Start och mål vid universitetsområdet nedanför Skogshög-
skolan. Banan går mot centrala Umeå, utefter Umeälven 
och tillbaka till universitetsområdet.
Anmälan: Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 
2 maj.
Arrangörsklubb: IKSU. Tel: 090-17 08 10. Fax: 090-
17 08 20. Adress: Vår Ruset, IKSU, Box 7092, 
907 03 Umeå. E-post: info@iksu.se

Sundsvall
Onsdag 31 maj kl 19.00.
Starten sker uppe på Lasarettsvägen strax intill Bal-
dershovs IP. Målet är beläget inne på ”Balders”.
Anmälan: Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 
2 maj.
Arrangörsklubb: Sundsvalls OK. Tel: 060-12 53 75. 
Fax: 060-12 68 33.
Adress: Vår Ruset, Box 318, 851 05 Sundsvall. 
E-post: varruset@sundsvallsok.y.se 

Gävle
Torsdag 1 juni kl 19.00.
Start och mål vid Högskolan/Regementsparken. 
Banan går in till centrala Gävle och tillbaka till 
Högskolan/Regementsparken.
Anmälan: Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 
2 maj.
Arrangörsklubb:  Gefle IF Friidrott. Tel: 026-54 55 50. 
Fax: 026-18 17 51.
Adress: Vår Ruset, Idrottsvägen 7, 806 33 Gävle.
E-post: kansliet@gefleif.se

Visby
Torsdag 29 juni kl 19.15.
Start och mål på Strandgärdet. Banan går längs Visby 
ringmur och strandpromenaden.
Anmälan: Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 
2 juni.
Arrangörsklubb: Gotlands FIF. Tel: 0498-27 81 42. 
Fax: 0498-21 54 74. Adress: Vår Ruset, Gotlands FIF, 
Neptungatan 4, 621 41 Visby. 
E-post: friidrott@gotsport.se

Resultatlistan från 
KortVasan hittar ni på 

hemsidan 
www.kafinfo.nu
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När Yvonne Eriksson i början av 
1990-talet blev tillfrågad om hon ville 
ställa upp i firmans lag på Bellmans-
stafetten i Hagaparken svarade hon 
”ja”. Det ångrade hon definitivt inte i 
dag. Hon var då 28 år och arbetade i 
ett amerikanskt dataföretag.  Det gick 
lätt och fint. Det var början till många 
sköna löparrundor i träning och mo-
tionslopp sedan dess.

Frihetskänsla
Yvonne försöker hinna med att träna löpning två 
gånger i veckan. Det blir en tur från 5 till 15 kilome-
ter vid varje tillfälle. Då infinner sig känsla av frihet. 
Du väljer själv tidpunkt, slappnar av och låter tanken 
flyga fritt, medan benen gör grovarbetet. Är du riktigt 
vältränad och springer långa sträckor, kan också den 
berömda lyckokänslan (endorfin-kick) infinna sig. 
Då efter ca en timmes löpning.

Motionsloppen fungerar som tändvätska för trä-
ningen. Yvonnes målsättning är att ställa upp i
2-3 lopp under året bland annat Vår Ruset, Tjejmilen, 
eventuellt även halvmarathonloppet St Eriksloppet.

Två Marathonlopp
Yvonne Eriksson var tidigare medlem i föreningen 
Spårvägen i Stockholm. Hon har hittills sprungit två 
Marathonlopp ett i Stockholm och ett i New York, 
som bäst med tiden 3:51:44. För att klara av så långa 
lopp fodras mycket träning, en hel del milsrundor i 
veckan – helst också någon 2 milare i veckan.

Vid sidan om löpningen är Yvonne också instruktör i 

spinning för Friskis & Svettis Nacka Värmdö.

Vår Ruset
Detta motionslopp sätter Yvonne mycket högt. Or-
saken är att det är ett trevligt motionslopp i härlig 
naturmiljö – så lagom med 5 km som alla verkligen 
kan klara av oavsett ålder, tidigare erfarenhet. Det 
krävs inte så oerhört mycket träning innan – då man 
även kan ställa sig lite längre bak i startfältet och 

även kunna gå lite, om man inte orkar jogga hela 
tiden.

Det är många, många, som upplevt glädjen att få 
delta i Vår Ruset runt om i Sverige. Men glädjen 
består inte enbart i deltagandet i själva loppet utan 
lika mycket i träningen inför detsamma.

Yvonnes råd till dig som gärna skulle vilja pröva på  
Vår Ruset för första gången är: 

• Är ni flera som skall springa – träna gärna till-
sammans med någon! Träningen blir mycket 
roligare då – för kul vill ju alla ha! Sen kan man 
alltid ”puscha” varandra om det känns motigt att 
komma ut en regnig dag, men tro mig Ni kom-
mer att bli dubbelt nöjda efter ett sådant tränings-
pass!! 

• Ta det lugnt i början – så att du inte tröttnar. 
Småjogga och gå om vartannat i början. 

• Försök att ha en frekvent träning - 2-3 gånger 
i veckan så fort det blir barmark och fåglarna 
börjar kvittra – en härlig känsla!

•  Sist – men inte minst – se till att du har bra skor 
ifrån början! (Gamla slitna skor höjer skaderis-
ken). 

LYCKA TILL MED DIN TRÄNING!!!! 
Hälsar Yvonne Eriksson
Värmdö 

Yvonne ger goda råd till dig 
som tänker springa Vår Ruset 
för första gången
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Kommunanställdas fritidsförbund arrangerar 
och organiserar ett stort antal aktiviteter 
varje år. Förbundet kan också ses som ett 

bollblank för den enskilda kommunala personalför-
eningen, i allt från att bilda en förening till att gå 
vidare och få inspiration att vidareutveckla sin egen 
förening och dess profil. Till hjälp att starta en fören-
ing eller att få feed back på sitt eget arbete, kan man 
ta till hjälp en väl fungerade organisation som ex-
empelvis Växjö kommuns personalklubb DAKAPO. 
Föreningen har vid flera tillfällen givit föreläsningar 
i föreningsarbete i Karlshamn, Karlskrona, Lerum 
och Sjöbo kommun.

Besök i Blå kulla
I februari reste Dakapos tjänsteman och vice för-
bundsordförande i KAF, Per-Anders Löthman, till 
Uddevalla och kommunhuset ”Blå kulla”, för att 
träffa en arbetsgrupp från kommunens fritidsfören-
ing. Föreningen representerades vid detta tillfälle av 
personer som tillhörde något av kommunens fackför-
eningar och initiativtagaren till träffen var Michael 
Reynart från Miljö- och Hälsa.

Historik om Dakapo
Vid dessa träffar föredrages en historik över Dakapo 
föreningen från 1970-talet (då kallad VKIF), då det 
var en ren idrottsförening med manliga intressesfärer 
som Korpen idrott, fotboll, innebandy och bastukul-
tur. Fram till och med 2000 då föreningen bytte namn 
och loga till Dakapo och förändrades till en aktiv och 
kulturell personalklubb. Den erbjuder sina medlem-
mar ett brett utbud för att attrahera sina 80 % damer 
som arbetar i Växjö kommun. Det är av stor vikt att 
veta vilken målgrupp man vill nå i sitt arbete att sätta 
kommunen i rörelse och att finna vi-känsla inom en 
stor koncern som en kommunal arbetsvärld.

Vidare presenteras styrelsens arbete i diverse Da-
kapoarrangemang och styrelsemöten, idrottssektio-
nernas fortskridande och föreningens ekonomi. Hur 
man arbetar med kommunikation, distribution och 
marknadsföring av föreningens utbud och arrange-
mang. Vad man kan göra för att öka friskvårdsarbetet 
och vikten av en väl fungerande personalförening för 
kommunens arbete att främja en visionär personal-
politik som arbetar för personalens bästa. Det skall 
vara roligt att arbeta i kommunen.  

Varje personalförening är unik
Varje personalförening är unik i sig, men man kan 
lära och få inspiration utav andra föreningar. Men det 
viktigaste är att man sätter igång och förhoppnings-

vis har ledningen med sig för att främja den goda 
arbetsplatsen och att vidare utveckla föreningens 
arbete i kommunens personalpolitik.

PS! Är din förening/kommun också intresserad av 
att inspireras? Ta då kontakt med:
Per-Anders Löthman tel. 0470 – 414 76 eller Olle 
Wegner, tel. 08-590 358 07.

Dakapoföreläsning i Blåkulla!
Text: Per-Anders Löthman Personalkubben DAKAPO

Tack till fiskeklubben Flugan i 
Bollnäs
Helena vill passa på att tacka fiskeklubben Flugan 
i Bollnäs som svarade för tävlingsarrangemangen 
tillsammans med BKF. Ett tack som KAF instäm-
mer i. I BKF: s tävlingsstab ingick förutom Helena 
även Lennart Åkesson och Leif Wahlberg.

Inger Hammarberg som är en av Bollnäs ledande 
politiker var prisutdelare. Hon fick också möjlighet 
att dela ut diplom till Leif Hasselqvist, som var för-
sta manliga deltager i mål på Kommunvasan den 
24 februari. Leif var tyvärr inte närvarande utan 
diplomet överlämnades till en representant från 
Ovanåkers kommun. Han missade därmed också 
pimpelfiskarnas rungande applåd för sin insats 
mellan Oxberg och Mora.

Torleif Jansson från Borlänge avslutade prisut-
delningen med att fint och humoristiskt tal där han 
tackade arrangörerna för en utmärkt genomförd 
tävling och överlämnade till dem KAF: s standar.

forts från sidan 11

Torleif Jansson, Borlänge, hade i uppdraget av 
KAF att tacka BKF för genomfört RM

Ri

ksm
ästerskap

2006
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småt t  & gott
Smått och gott från våra medlemsföreningar är tänkt att ge kortfattad aktuell information. 
Vi hoppas att denna rubrik skall locka många att bidra till sidans innehåll. Skicka via e-post till: 
olle.wegner@minpost.nu.

Riksmästerskap i orientering 2006 i 
Hallsberg.
Vi har fått ett brev med glada nyheter från Anders 
Holm i Hallsberg. Han skriver:

Bakom vår ansökan till arrangör för KAF:s RM i 
orientering står Orienteringsgymnasiet i Hallsberg. 
Tanken är att vi ska hjälpa Hallsbergs kommun att 
genomföra arrangemanget. För vår del är detta en 
mycket lämplig uppgift eftersom det i våra elevers 
utbildning ingår delar med arrangemang och ledar-
skap.
Vi har sedan tidigare mycket goda erfarenheter av 
projekt där våra elever fått ta ansvar att genomföra 
olika orienteringsarrangemang. Bland annat så ge-
nomfördes i somras (2005) en distriktmatch för ung-
domar 13 – 16 år. Antal startande var då upp emot 
150 stycken och arrangemanget omfattande revidering 
av karta, banläggning, genomförande av två tävlingar 
med SportIdent stämplingssystem, mat logi, disko etc. 
Vi är väldigt intresserade av något liknande projekt 
även nästa år och tycker därför det skulle vara väldigt 
roligt att få hjälpa Hallsbergs kommun att ordna detta 
riksmästerskap.
Vi har tänkt följande upplägg:
Två av våra äldre elever kan tänka sig att genomföra 
delar av arrangemanget som ett projektarbete i deras 
utbildning. De kommer i så fall att ta hand om det 
mesta av planeringen, banläggningen och tävlingsad-
ministrationen. Vi är två instruktörer på skolan som 
kommer att handleda dessa elever och naturligtvis 
även ha det yttersta ansvaret. Övriga elever på vår 
utbildning (vi har totalt ca 25 elever) kommer att få 
funktionärsuppgifter att genomföra och hjälpa till 
med förberedelser strax innan själva tävlingen samt 
genomföra den.
När det gäller tävlingsområdet, kartor, materiel samt 
ev. fler arrangörer så har vi kollat med orienterings-
klubben Tisaren och de ställer upp och samarbetar 
med detta. Möjligheter till olika logialternativ samt 
någon sorts kamratmåltid har vi också redan hittat 
möjligheter till här i Hallsberg.
Både Hallsbergs kommun samt vi på Orienterings-
gymnasiet ser fram emot att få fortsätta med genom-
förandet av detta arrangemang.
Hälsningar
Anders Holm

Lars Rohdin, HKIF- 
Härryda Kultur- och 
IdrottsFörening, med-
delar via E-post att för-
eningen hade 30 delta-
gare i Mora för att delta i 
Kommun- och TjejVasan, 
hälften i varje. Lars del-
tog även i fjol och hade 
hoppats på bättre tid i år 
(mycket bättre tränad) 
men med bakhala skidor 
gick det inte. Han var 
tvungen att valla om i 
Hökberg. I ett PS berättar 
Lars att HKIF expanderar 
fortfarande snabbt och att 
medlemstalet nu är över 
1000. 

Ett stort tack till alla er som har 
skänkt + 600 kr till KAF!

KAF: s styrelse vill framföra ett stort tack till alla 
våra medlemsföreningar, som hittills betalat in 
årets medlemsavgift. Ett särskilt tack också till 
de föreningar, som på Hans Ohlssons initiativ har 
betalt ytterligare 600 kronor utöver årsavgiften 
för att förbättra KAF: s ekonomi.
Hans Ohlsson är, som många känner till ordfö-
rande i personalklubben DAKAPO i Växsjö.

De som skänkt en extra slant är:
Ale, Bollnäs, Borås, Enköping, Gislaved, Gäl-
livare, Huddinge, Härnösand, Kalmar, Ljusdal, 
Malung, Mönsterås, Orsa, Orust, Rättvik, Sand-
viken, Sigtuna, Vetlanda, Vänersborg, Växjö, 
Örebro och Österåker.

Orienteringsgymnasiet 
Hallsberg
Västra Storgatan 5 A
694 80 Hallsberg
0528-12700
orienteringsgymnasiet@
suf.hallsberg.se
PS! RM i orientering 
genomförs 29 och 30 
september. KAF-Nytt 
kommer att följa upp 
Anders Holms brev med 
mer information i nästa 
nummer av tidningen.
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2004 var det ”AXET” från Vetlanda 
som tog hem priset. Nu är det 
dags att börja fundera på om det 
inte är just er förening som ska ta 
hem priset för 2006. Tyvärr så fick 
vi inte in så många förslag att vi 
kunde utse någon vinnare för 2005. 
Men ta nya tag inför 2006.
Skicka in er förenings logotyp till:

lars.carlsson@kristianstad.se

Årets logotype 2006

Så har vi fått ett E-postbrev från 
KomFri i Rättvik
Hej på er!
Från Rättviks kommuns fritidsförening genom dess 
ordförande Märit Gullber kommer här några rader, 
som jag önskar lyfta till styrelsen eller annan ansva-
rig.

1. Kommunvasan var ett bra arrangemang för att 
stimulera arbetstagarna till aktivitet ”mot gemensamt 
mål”. Vi önskar dock förbättringar på några delar. 
- anmälningsdatum, bör senareläggas till åtminstone 
sista november, då alla anmälningar sker i grupp så 
borde det inte vara svårt att träffa en bättre överens-
kommelse med Vasaloppskansliet.
- Startled Det fanns en önskan om variera startled 
efter förmåga mer som man gör i övriga lopp. Har 
denna förfrågan diskuterats från andra håll?
- Information före start. När jag anmälde våra skidlö-
pare förstod jag att jag skulle få all information från 
er. Det enda jag fick var en lista på anmälda löpare. 
All annan information om nummerlappshämtning mm 
(och det är ju ganska mycket) fick jag prata direkt 
med vasaloppskansliet och hämta hem från nätet att 
skicka ut till våra skidåkare. Loppet marknadsförs 
som Kommunvasan men informationen motsvarar 
Kortvasans.
- Föreningstillhörighet. På samtliga som åkte Kom-
munvasan stod det KAF. Det är mer uppskattat om 
det syns vilken kommun man kommer från. Det är en 
möjlighet att Rättvik (och andra) anmäler sig själva 
direkt till wasaloppskansliet i fortsättningen.

2. Rättvik betalade 1500,- i medlemsavgift för vi an-
ser att ert arbete behövs. Vi önskar att ni tog ett be-
slut som justerade medlemsavgiften så att ni får med 
utrymme att hjälpa oss lokala föreningar. Det finns 
dock en önskan (med information från KAF-mötet i 
höstas i tankarna) att justera avgiften mot storleken 
på de kommunala föreningarna. Det känns inte rätt 
att en liten kommun betalar lika mycket som en stor 
(Rättvik har ca 11 000 innevånare och de anställda 
utgör 1100 årsarbetare men ca 1400-1500 löner, där 
alla är medlemmar i vår fritidsförening). Vi betalar 
gärna 1500,- om vi får mer ut av er!
Jag tackar för ordet och ser fram emot ert svar.

Med vänlig hälsning
Märit Gullberg
Personalenheten
795 80  RÄTTVIK
0248-702 09
e-post marit.gullberg@rattvik.see
Besök gärna vår webbplats www.rattvik.se

Svar
Först och främst vill jag tacka Märit för att hon hör 
av sig till oss med synpunkter. Det är så, vi vill att det 
skall vara, för att vi skall kunna bli bättre. Jag ringde 
därför upp och tackade samt fick hennes godkännande 
för införande i KAF-Nytt. De svar jag kan ge är föl-
jande:
a) En förutsättning för projektet “Kommunvasan” var 
att anmälan och betalning skulle ske till KAF. Bakom 
detta låg bland annat behovet av att bilda en särskild 
idrottsförening, som kunde bli medlem i Svenska 
Skidförbundet. Därmed hade vi löst deltagarnas för-
säkringsfråga. Vad vi lärt oss är att deltagarnas kom-
muntillhörighet måste med på anmälningstalongen och 
i resultatredovisningen. Anmälningsdatum rår vi inte 
över. Det är Vasaloppets vilkor som gäller.
b) Informationen före loppet var urusel från vår sida. 
Det medger vi. Nu har vi lärt oss. Får vi en uppgö-
relse med Vasaloppet om en fortsättning, kommer den 
att bli mycket bättre nästa år. Vi tar med oss Märits 
synpunkter till överläggningarna med arrangören. Vi 
hoppas då kunna förhandla fram i vilket startled vi får 
hålla till eller med andra ord, när vår start går. Appropå 
information så hade vi redan den 27 februari all resul-
tatredovisning inne på vår hemsida www.kafinfo.nu. 
Dessvärre är det fortfarande svårt att få ut meddelande 
om exempelvis detta via E-post. Vi arbetar dock hårt 
för att lösa dessa tekniska problem. (Tyvärr så har 
vi inte e-postadresser till alla föreningar och i vissa 
fall är de felaktiga, glöm inte att meddela kansliet ev. 
förändringar)
c) Beträffande årsavgiften till KAF hoppas vi på 
reaktion från övriga medlemmar. Hör av er till oss! 
Gå in på vår hemsida www.kafinfo.nuoch ventilera 
era uppfattningar på ”Forumsidan” eller e-posta till 
karisma@kristianstad.se. Viktigt eftersom KAF har 
ordinarie förbundsstämma i samband med Årets kon-
ferens i Borås i november 2006
Text: Olle Wegner
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