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Plan för RM-tävlingar 2007

denna gång!

Gren Arrangör Datum Kontaktperson

Skidor Orsa  Lars Liljedal              0250/552210 (a),  070/6947707 (m)
   Bosse Wallin 0250/552155

Pimpelfiske Malung 17/3 Karin Andersson         0280/18670 (a)

Badminton Arrangör saknas ännu

Bowling Halmstad 12 - 13/5 Gert Karlsson 035/137742 (a), 070/3221471(m)
  17 – 20/5
   
Boule Halmstad 18/8 Sten-Eric Svensson 070/ 6999815 (m)

Golf Halmstad 17 – 18/8 Thomas Bergdahl         035/137751 (a),  070/675769 (m)

Terräng-
löpning      Halmstad 7 – 8/9   David Wendel 035/101792 (a), w 0703/675769 (m)

Orientering Arrangör saknas ännu

Övriga arrangemang
Korpiaden Lugnet-Falun
Alpint, längdåkning och långfärdsskridskor 

 2 – 4  februari Jenny Magnusson 023-82047

SSIF/KAF-Spelen
  Tidpunkt och plats ännu inte bestämd 
Badminton, bordtennis
innebandy, inomhusfotboll
o tennis

Årets Konferens i Kalmar 27 - 28 september på Brofästet Hotell och Konferens

I detta nummer presenterar vi de nya styrelseledamöterna. Mest av allt handlar det 
dock om Vårruset och Tjejmilen. KAF har träffat ett samarbetsavtal med Stockholm 
Marathon. Vi möter även MIF i Örebro som satsar på Vårruset.

Årets Fritidsförening, Aktiv Fritid i Kalmar har många järn i elden, bl.a har föreningen 
startat en kör.
Läs även inbjudan till Årets Konferens i Kalmar!
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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 kommunerna. Ett 
verksamt medel är friskvård. Löpning är ett exempel 
på detta. Därför har KAF och Stockholm Marathon 
ett gemensamt intresse av att öka intresset för denna 
fysiska aktivitet. 

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

Samarbetet mellan Stockholm Marathon och KAF 
innebär att KAF via sin tidning KAF Nytt, sin hem-
sida www.kafinfo.nu och e-postinformation kommer 
att inspirera Sveriges kommuner och dess fritids-
föreningar att satsa på löpning i sin verksamhet. KAF 
kommer också att propagera för att klubbarna, i mån 
av resurser, sponsrar deltagande i ovannämnda mo-
tionslopp. 

Vårruset och Tjejmilen

Stockholm Marathon och Kommunanställdas Fritidsförbund har kommit 
överens om ett fortsatt samarbete kring motionsloppen Vår Ruset och 
Tjejmilen.(KAF). I år utökas samarbetet genom att utlysa en landsomfat-
tande tävling om vilken kommun, som har flest antal deltagare per antalet 
kommunanställda.

Ett annat syfte med samarbetet är att sprida känne-
dom om KAF:s övriga verksamhet och öka antalet 
medlemmar i förbundet.

KAF kommer att informera och gör reportage 
om Vår Ruset och Tjejmilen i KAF Nytt och på 
www.kafinfo.nu.

 
Stockholm Marathon och KAF inbjuder i och med 

denna överenskommelse till en landsomfattande täv-
ling om antalet deltagare i Vår Ruset och Tjejmilen. 
Ett minnesvärt pris kommer att instiftas. Detta pris 
kommer att tilldelas den kommun/fritidsförening, 
som har haft flest antal deltagare per antalet anställda 
i kommen. KAF ansvarar för att sprida information till 
alla Sveriges kommuner om tävlingen via sin hemsida 
och genom KAF Nytt. 

För tävlingsbestämmelser: Se nedan.

 Tävla med Sveriges kommuner om flest antal 
 deltagare i Vår Ruset och Tjejmilen 2007.

1. Tävlingen omfattar de kommunala fritidsföreningar/kommuner, som under 2007 haft deltagare i 
 Vår Ruset och/eller Tjejmilen.
2. Pris tilldelas den förening/kommun som haft flest antal deltagare utslaget på antalet 
 anställda i den aktuella kommunen.
3. Förutsättning är att föreningen/kommunen anmäler sitt deltagande och antalet 
 kommunanställda till Kommunanställdas Fritidsförbund före den 15 september 2007. 
 Anmälan sänds skriftligen till adress: Christer Ericson, Mjölby kommun, 595 80 Mjölby 
 eller via e-post till: christer.ericson@mjolby.se
4. Pris till bästa förening/kommun delas ut på Årets konferens i Kalmar den 27 september 2007. 
 Vi förutsätter att föreningen/kommunen är medlem i KAF.

4 5

http://www.kafinfo.n
http://www.kafinfo.nu
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Stockholm Marathon samordnar motionsloppen Vår Ruset, som 
arrangeras på arton olika platser i landet samt Tjejmilen i Stock-
holm. Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF) är de kommu-
nala fritids- och idrottsföreningarnas centralorganisation. Bägge 
organisationerna ser löpning som ”den sunda folkrörelsen”.

ANMÄLAN 
Gå in på Vår Rusets hemsida www.varruset.se och läs mer 
om hur man anmäler sig till något av loppen. På hemsidan 
kan ni också länka er in på Tjejmilens dito. Under ”Anmä-
lan” får ni veta mer om avgifter individuellt eller i lag och 
hur man betalar. Läs noggrant så att ni inte missar något. 
På hemsidan finns också mer information om loppen exem-
pelvis bansträckningar. Se även sidan 6 i detta nummer.

Ytterligare information om Vår Ruset: e-post 
info@varruset.se Telefon: 08-545 66 440

Kansliet är öppet vardagar 9-12, 13-17. Adress: Vår Ruset 
Box 10023 100 55 Stockholm
  

Bilda en grupp så bjuder arrangören på picknick!
Alla lag eller grupper bjuds på picknick av Vår Rusets 
huvudsponsor Coop tillsammans med Pastejköket. Laget/
gruppen får en picknick-kasse fylld med bland annat en 
fräsch wrap laddad med bland annat kalkon och grönsal-
lad till var och en i laget. I picknick-kassen finns dessutom 
smör, bröd och pålägg samt dryck. I Coop Café bjuder man 
på kaffe.
Laget/gruppen ska bestå av sex löpare. 
Det går inte att göra större eller mindre grupper. Alla löpare 
måste anmälas samtidigt.
Det är enkelt och bekvämt att anmäla hela gruppen via 
internet.
Se bara till att ha alla namnuppgifter tillgängliga!

TJEJMILEN 
Tjejmilen är landets största idrottsevenemang för kvinnor 
med 22 000deltagare. Loppet är en fest och även en tävling 
för den som så vill. Du tävlar mot dig själv och testar din 
kondition på den sköna 10 km-banan runt Djurgården i 
Stockholm.
Att springa en mil är en prestation oavsett vilken fart du 
håller. Det är en lycka att nå målet och känna tillfredsstäl-
lelsen; ”Jag klarade det!”

Söndag 26 augusti kl 12.00
Söndagen den 26 augusti 2007 avgörs Tjejmilen för 24:e 
gången. Start och mål vid Filmhuset på Gärdet i Stockholm. 
Första start är kl 12.00.

Information 
Alla anmälda får tävlings-PM med utförlig information om 
loppet i början av augusti.
Utdelning av nummerlappar sker i Danicahallen på Öster-
malms Idrottsplats den 24-26 augusti.
Undrar du över något så kontakta gärna Tjejmilens kansli. 
e-post: info@tjejmilen.se
Tel. 08-545 664 40 (mån-fre kl 9-12 och 13-16). 
Fax: 08-6643822.
Adress: Tjejmilen, Box 10023, 100 55 Stockholm.
Arrangörer: Hässelby SK och Spårvägen FK.
Anmälan
Gå in på Tjejmilens hemsida www.tjejmilen.se och läs mer 
om hur man anmäler sig till loppet.

http://www.varruset.se
http://www.tjejmilen.se
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Vår Ruset & Tjejmilen 
– loppen som inspirerar!
Vår Ruset är inte en tävling, utan en fest för tjejer 
och kvinnor i alla åldrar. Det handlar om att springa, 
jogga, lunka eller promenera 5 km i din egen takt. 
Samma sak gäller för Tjejmilen i Stockholm, sön-
dagen den 26 augusti. 
Under våren och försommaren genomförs sköna 
jogginglopp i 17 städer från Luleå i norr till Malmö 
i söder.  Låt Vår Ruset inspirera att börja träna nu 
när det blir ljusare och varmare!
Vår Rusets medalj delas ut till alla som fullföljer. År 
2006 deltog hela 142 000 kvinnliga motionslöpare 
i Vår Ruset som därmed är Europas största löpar-
serie.

Här kommer information om 
loppen 2007

Malmö

Onsdag 2 maj kl 18.30.
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
MAI:s Vår Ruset hemsida

Halmstad

Torsdag 3 maj kl 19.00.
Start och mål är på samma plats. Det stora ängsområdet 
strax öster om luftvärnsregementet Lv6 uppe på Galgber-
get i Halmstad. Området kallas Gipen och är en del av öv-
ningsområdet som tillhör Lv6 och ligger uppe på Galgberget 
alldeles N om staden.
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

Växjö

Måndag 7 maj kl 19.00.
Start och mål vid Strandbjörkshallen, Värendsgatan. Banan 
går runt Växjösjön.
Anmälan: 
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 17 april.
Arrangörsklubb: 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 8 maj kl 19.00.
Start och mål vid Björngårdsvillan, Slottsskogen. 
Banan går genom Slottsskogen.
Anmälan: 
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 12 april.
Arrangörsklubb: Arrangörsklubb: IK Vikingen.
Tel: 031-41 58 14 eller 031-41 08 08. 
Fax: 031-82 76 11.
Adress: Vår Ruset, IK Vikingen, 
Margretebergsgatan 6, 413 19 Göteborg.
E-post: vikingen@ullevi.nu

Vänersborg

Onsdag 9 maj kl 19.00.
Start och mål vid Sjövallen. Banan går genom Skräckle-
parken.
Anmälan:
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 16 april.
Arrangörsklubb: Vänersborgs SK.
Tel och fax: 0521-195 63.
Adress: Vår Ruset, 
Box 279, 462 23 Vänersborg.
E-post: varruset.vbg@gotanet.com

Jönköping

Torsdag 10 maj kl 18.30.
Start och mål i Knektaparken.
På Vårruset i Jönköping så får du njuta av vackra toner 
med levande musik på flera ställen utmed banan. Efter 
målgång så får ni tillsammans med era kamrater avnjuta 
picknickpåsen i den vackra Knektaparken vid Rocksjöns 
norra strandkant.
Anmälan: 
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 15 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

 Norrköping

Tisdag 15 maj kl 19.00
Vår Ruset i Norrköping har en härlig bana och fantastisk 
målplats! Centralbadet är platsen för start, mål och so-
cial samvaro efter loppet. 5 km-banan går via cykelbanor, 
parkvägar och gator in till centrala Norrköping och sedan 
tillbaka till badet där målet är beläget.
Loppet arrangeras av GoIF Tjalve.
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
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Karlstad

Måndag 21 maj kl 19.00
Start och mål vid Sundsta Bad och Idrottshus.
Anmälan: 
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 27 april.
Arrangörsklubb: Vår Ruset i Karlstad arrangeras av 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: tavling@ifgota.se

Örebro

Tisdag 22 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: 25 april.
Arrangörsklubb: KFUM Örebro Friidrott.
Tel: 019-33 59 79, Fax: 019-611 64 12.
E-post: varruset@kfumorebrofriidrott.se
Adress: Vår Ruset, KFUM Örebro Friidrott,
Borgmästargatan 9, 702 25 Örebro.

Västerås

Onsdag 23 maj kl 19.15.
Start och mål: Lögarängen vid Mälaren.
Banan går i centrala Västerås.
Anmälan:
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 20 april.
Arrangörsklubb: 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 

Gävle

Torsdag 24 maj 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

Luleå

Måndag 28 maj kl 19.00.
Banan startar på Repslagargatan vid Hälsans Hus.
Anmälan:
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 4 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@stilsportcenter.se

Umeå

Tisdag 29 maj kl 19.00.
Start och mål vid universitetsområdet nedanför Skogs-
högskolan.
Banan går mot centrala Umeå,
utefter Umeälven och tillbaka till universitetsområdet.
Anmälan:
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 9 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 30 maj kl 19.00.
Start och mål är på det rymliga Baldershovs IP.
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 

Uppsala

Torsdag 31 maj kl 19.00.
Start och mål vid KAP-området söder om Studenternas 
IP. 
Anmälan:
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 2 maj.
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 4 juni kl 19.00 och tisdag 5 juni kl 19.00.
Start och mål vid Universitetsområdet Frescati.
Banan går genom parkområdet Fiskartorpet/Stora Skug-
gan.
Anmälan:
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 2 maj.
Arrangörsklubbar: 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

Visby

Torsdag 14 juni kl 19.15.
Start och mål på Strandgärdet. 
Banan går längs Visby ringmur och strandpromenaden.
Anmälan:
Sista anmälningsdag till ordinarie avgift: 25 maj.
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

Forts. sid 8

mailto:friidrott@gotsport.se
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Så har det snart gått drygt fyra månader sedan 
vi möttes under KAF:s årskonferens i Borås. 
För oss i Kalmar har det varit en till viss del 
omtumlande tid. Vi har fått mycket uppmärk-

samhet från såväl kommunledning, media som många 
av våra medlemmar. Känslan av stolthet att just vi fick 
utmärkelsen ”Årets Fritidsförening 2006” har blandats 
med en ödmjuk känsla inför uppdraget att anordna 
2007 års konferens. Detta samtidigt som de löpande 
aktiviteterna för våra medlemmar hela tiden måste stå 
i främsta rummet. 

Den ”snälla” vintern har nu definitivt gett sig av 
och lämnat plats för en skön spirande vår. Krokus, 
vintergäck och snödroppar blommar för fullt och 
påskliljorna har snart bristningsfärdiga knoppar. De 
nyplanterade tulpanerna hade ”Bambi” låtit sig väl 
smaka av i föregående natt, men så här i vårens ljuva 
tid kan man även stå ut med detta.

Vi vill tillsammans med inbjudan på sidan 9 passa 
på att ge några glimtar från vår verksamhet under 
början av 2007. Det är med stor ödmjukhet och glädje 
vi konstaterar att 2007 har börjat bra. Vi ser verkligen 
fram emot att möta Er alla till hösten och byta erfa-
renheter.

Aktiv vår i 
Kalmar

I början av februari i år var det dags att ta steget att 
starta en egen sångkör inom Aktiv Fritid.

Frågan hade dykt upp då och då om vi inte 
borde ha en egen kör, men vi hade inte tidigare 

vågat ta steget. 
I december 2006 lade vi ut en ”webbfråga” på vår 

hemsida med en förfrågan till våra medlemmar om 
det fanns intresse för en kör. Gissa om vi fick respons. 
Efter bara några dagar hade 52 medlemmar svarat, 
och 50 av dem ville börja sjunga i kör. Vi hade också 
frågat om erfarenhet av körsång tidigare. Av de 50 
som ville sjunga i kör hade en tredjedel aldrig sjungit 
i kör tidigare, lite mer än en tredjedel hade lite vana 
av körsång och resten var vana körsångare.

Med facit i hand fanns det bara två saker att göra: 
se till att kören kom igång så fort som möjligt och 
starta en kör som var öppen för alla oavsett tidigare 
erfarenheter. Detta ställde naturligtvis stora krav på 
att hitta rätt körledare. 

När undertecknad en dag i början av januari stötte 
ihop med Birgitta Axelsson Edström, ordförande 
i Kultur- och fritidsnämnden, i kommunhuset var 
frågan naturlig. Birgitta som är en erfaren körledare 
sendan många år behövde egentligen ingen betänketid, 
utan lovade på stående fot.

Så var det då dags för den första körövningen. Vi 
hade bokat en musiksal på en av våra gymnasieskolor. 
I salen fanns drygt 20 stolar. Vi hoppades att det inte 
skulle bli allt för många tomma första gången. Döm 

om vår förvåning när det bara vällde 
in folk när klockan börjad närma sig 
sex. Ungefär 50 personer kom till 
första körövning. Ett resultat som 
vida överträffade våra vildaste för-
hoppningar.

I dag är nästan 80 personer re-
gistrerade som körmedlemmar, och 
antalet sångare brukar ligga mellan 
50 och 60 vid varje övning.

I slutet av april kommer kören att 
ha ”urpremiär” vid ett fullmäktige-
möte, där man kommer att under-
hålla fullmäktigeledamöterna under 
kaffepausen.

Körsång i 
Aktiv Fritid

Körledaren Birgitta Axelsson Edström vid
flygeln

Text: Ewerth Johannesson

Text: Ewerth Johannesson
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Det är fantastiskt roligt och det känns i hela krop-
pen hur nyttigt det är att sjunga.

Jag går med lätta steg hem från körkvällarna. Birgitta 
sprider glädje och entusiasm och har redan
fått oss att sjunga riktigt bra tillsammans. Att vara med 
i kören är det bästa beslut jag tagit på mycket länge.

Hälsningar Bitte Lindvall

Jag kan säga att det är kul. Svårt, men roligt. Det är 
extra lyckat att intresset är så stort och att vi kom-

mer från så många olika arbetsplatser. Lyxigt var det 
igår på träningen då vi hade både pianist och basist. 
Igår lät det också riktigt bra. Det ska bli spännande 
och se hur vi utvecklas. Erfarenheterna av körsjungan-
det är också varierande. Vi amatörer ställer oss närmre 
och närmre de som kan för att få stöd när altstämman 
är svår.
Kul aktivitet med andra ord!

Hälsningar Ingeborg Nikkanen

Mina spontana kommentarer från kören är:  Kom 
som du är och låt som du vill. 

Vi är ett stort gäng på mellan 40-60 stycken per gång 
så det är omöjligt att höra en persons röst. I kören finns 
det allt från folk som sjunger i ett flertal körer och har 
gjort så i flera år till de som sjunger i kör för första 
gången. Vi försöker oss på olika stämmor, men det 
är inte alltid lätt att hålla sin stämma när man hör så 
många andra som sjunger en helt annan melodi i vissa 
fall. Innan vårt första uppträdande om någon månad 
hoppas vi i alla fall att klara av att sjunga några låtar 
utan att publiken ska skratta åt oss. För skrattar, det 
gör vi själva under körövningarna. 
Från en som sjunger i kör för första gången
 
Hälsar Marie Johansson

Forts.nästa sida

Aktiv körsång 
med aktiva tjejer
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Det var med lite fundersamma steg jag tillsam-
mans med tre andra från förvaltningskontoret 
på Barn- och ungdomsförvaltningen gick till 

den första körövningen, en tisdagskväll när snön 
vräkte ner här i Kalmar. 

En praktikant från Högskolan, en skolpsykolog, 
förvaltningschefen och jag som i vanliga fall är den 
som ordnar kurser och sammankomster för personal 
i förskolor eller skolor i Kalmar. Men.... när vi klev 
in i klassrummet på Lars Kaggskolan fick man en 
uppfattning om hur många här inom Kalmar kommun 
som älskar att sjunga. Lokalen blev full och fast vi 
var några stycken som fick stå hela kvällen var det 
med glädjeskutt jag efteråt gick hem mot Stensö i det 
härliga snöfallet. Vilken entusiastisk körledare, som 
tidigare i många år varit politiker i nämnden och som 
jag kände på ett helt annat sätt.

Nästa gång var det sportlov så jag fick vänta fyra 
veckor till nästa tillfälle. Suck, men nu övade vi i en ny 
och större aula med nästan lika många sångare, även 
om de få männen i några fall var utbytta mot nya!! 
Då provade jag, (oj oj det var ju  40 år sen jag senast 
sjöng i kör) att sjunga sopranstämman och det gick 
faktiskt bra. Tänkt att man behöver bli så ”mogen” för 
att prova något nytt! 

Att sjunga med så många som man inte träffat tidi-
gare eller träffar på jobbet, från praktikanter till chefer 

och politiker, det är en otrolig känsla och så 
jättekul. Varannan vecka är lagom ambitions-
nivå, även om vi redan fått uppdrag att sjunga 
för kommunfullmäktige! Vi får väl sjunga om 
” Vänner ” och Battlefield som inlägg i debat-
ten.

Nu vill jag för allt i världen inte missa tisdags-
kvällens körövning. Det tycker inte familjen 
heller för jag blir så glad och trevlig och sjunger 
för jämnan i duschen:  ”Musik, ska byggas utav 
glädje.... av glädje bygger man musik”

Vilken tur att Aktiv Fritid tog initiativet, jag 
har tänkt de 18 år som jag har bott här i Kalmar 
att jag borde gå med i en kör, men när jag en 
gång försökte behövdes ingen alt. Här får alla 
plats och törs prova något nytt!!

Sjungande hälsningar från Monika Lundgren

fortsättning aktiv körsång med aktiva tjejer

Nytt telefonnummer och kontakt-
person på KAF kansliet.

Ring 044-13 56 13, 0733-13 56 13
till Lars Carlsson

e-post: lars.carlsson@kristianstad.se

OBS

OBSOBS

OBS
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Lördagen den 17 februari fick Aktiv 
Fritid i Kalmar möjlighet att för an-
dra gången anordna en konsert med 

Sofia Karlsson. Det blev en magisk kväll 
med en sång och musikupplevelse utöver 
det vanliga. Bandet som består av Esbjörn 
Hazelius, Olle Linder och Roger Tallroth 
är var och en konstnärer på sina instrument 
och att det hela sedan framfördes i en av 
Sveriges vackraste offentliga lokaler gjorde 
inte saken sämre.

Sofia sjöng med en sådan glöd, innerlig-
het och inlevelse att vi som satt i lokalen rös 
av välbehag vid varje ton. Framför allt är 
Sofia känd för sina tolkningar av Dan An-
derssons rika visskatt. Hennes tolkning av 
Jag har drömt, som inledde konserten, var 
så bedårande finstämd och vacker. Andra 
Dan Andersson-klassiker som hon fram-
förde med stor inlevelse och på sitt eget 
absolut oöverträffade sätt var Milrök, Jag 
väntar och Helgdagskväll i timmerkojan.

Den här kvällen bjöd också Sofia på 
flera nummer av andra stora trubadurer. När Sofia 
sjöng Olle Adolphssons Nu är det gott att leva kände 
man verkligen att det hon sjöng kommer direkt från 
hjärtat, och man smittades snabbt att tycka likadant. 
Hennes ”rikssvenska översättning” av Peps Perssons 
Spelar för livet samt bandets version av Slängpolskor 
från Skälderviken var andra exempel på kvällens breda 
utbud. Olle Linder trakterade här sin Tamburin på ett 
så oefterhärmligt sätt att Ängelholmssonen Esbjörn 
Hazelius tyckte att man kanske borde byta Lergöken 
mot en Tamburin som symbol för Ängelholm.

Sofia Karlsson 

Konserten avslutades med Dan Anderssons dikt Per 
Ols Per Erik. Den framfördes på ett så strålande tem-
peramentsfullt sätt av både Sofia och killarna i bandet 
att man kände sig förflyttad till dramat vid Vaina sjö. 
Östra Småland, en av Kalmar dagstidningar, skrev ef-
ter konserten: ”Mästerligt som alltid när Sofia Karls-
son ger konsert”.

Drygt 250 personer, de flesta medlemmar i Aktiv 
Fritid, hade den här kvällen tagit chansen att vara 
med om en sång- och musikupplevelse utöver det 
vanliga. Ingen torde ha gått hem besviken efter 
denna kväll. 

Som en extra bonus till våra medlemmar kunde 
Aktiv Fritid sälja Sofia Karlssons tidigare inspe-
lade skivor Folk Songs samt Svarta Ballader (som 
Sofia fick en Grammis för 2006) till verkligt för-
månliga priser. Dessutom kunde vi, i samarbete 
med MTA Production erbjuda alla konsertbesö-
karna 10 % rabatt på Sofias nya album Visor från 
vinden, som kommer ut i april.

Text: Ewerth Johannesson

Många tog chansen att köpa skivor och få en pratstund med Sofia

Sofia signerar skivor efter konserten

på Kalmar Teater.
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-  en föreläsning av Dr Björn Alber kring 
vad vi själva kan göra för att vår kropp ska 
må bra

En kropp för livet

I samarbete med Nautilus erbjöd Aktiv Fritid sina medlemmar att gratis gå på 
denna föreläsning av Björn Alber, läkare och arbetsfysiolog.  Dr Alber är specialiserad i 
idrotts- och rehabiliteringsmedicin, och är arbetsfysiolog med mer än 10 års forskning 
på arbetslivsinstitutet och Karolinska Institutet. 

Dr Alber inleder sin föreläsning med att säga att de flesta åhörarna säkert är här 
eftersom han är läkare men att de kunskaper han skall förmedla har sitt ursprung i 
arbetsfysiologin. Han berättar att på hela läkarutbildningen ingår endast fyra timmar 
friskvård så det är inte så konstigt om det blir lite fel ibland när man går till läkaren!

Text: Lisa Gustavsson
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Skulle du tanka diesel i din bensintank? Inte? Hur 
kommer det sig i så fall att du gör motsvarande hand-
ling mot din kropp – ger den sådant som försämrar 
funktionen och i värsta fall får den att sluta fungera? 
Björn Alber är ganska skarp i sin kritik över hur vi 
lever våra liv och den kostnad det medför för sam-
hället. ”Trött, fet och fyrtio” är ett uttryck som tyvärr 
stämmer väl in på många i dagens samhälle. De flesta 
som hävdar att de är utslitna är istället söndervilade 
menar Björn Alber. Inaktivitet sliter lederna mer än 
aktivitet. Den största hälsofaran är brist på aktivitet i 
kombination med ett felaktigt ätande. Idag kan vi se 
fall av hjärtinfarkt innan 30 år och det har blivit allt 
vanligare innan 40 år. Vi är dåliga på att prioritera 
oss själva och följden kan bli utbrändhet och stres-
symptom.

Kontentan i Björn Albers föreläsning är att alla har 
ett eget ansvar – det är bara du som kan bestämma 
över ditt liv och din livsstil. När du bestämmer dig 
för att röka, äta en dålig kost och inte aktivera dig så 
tvingar du andra att betala för den ohälsa du kommer 
att erhålla som en följd av ditt leverne. Enligt Björn 
Alber utgör inaktivitet, tobak, alkohol, kost-fetma och 
stress de största hälsofarorna i vårt samhälle. 

Dr. Björn Albers föreläsning ruskade om och tog 
upp viktiga saker. Han vågade tala om det som många 
säkert tänker men få vågar uttala. Hans stora engage-
mang i dessa frågor smittade av sig och många med 
mig blev nog dessutom ganska lättade över att de 
gamla sanningarna fortfarande gäller: ät bättre och 
aktivera dig mera! Strunta i GI-metoder (som Björn 
Alber kallar autokannibalism eftersom muskler om-
vandlas till kolhydrater) och andra nymodigheter. 
Tallriksmodellen står sig än!

För första gången i Malungs Kommun 
arrangerades Riksmästerskapet i Pimpel- 
fiske den 17 mars.

På fredagkvällen bjöd vi in till kamratmiddag på Res-
taurang Grönland och vår egen alias ÅKE Lindkvist 
spelade gitarr & sjöng, drog “fräckisar” och roliga 
vitsar. Samlingen var i fin form, vi var på topp rättare 
sagt.
Vid halvelva snåret avslutade trubaduren med Malung-
svisan, “Då bertion köm e ofridu värld ä rötsi ti bena 
fro lår ner te häl...
(Då bärtiden kommer en orolig tid, det rycker i bena 
från lår ner till häl..)
En del knallade hem och en del fortsatte snacket i 
Skinnargårdens foajé.
Tävlingsplats var Kappsjön med bra isförhållanden 25 
cm is. Det var strålande sol på morgonen, men vinden 
tog fart så vi fick känna en riktig Nordanvind ett par 
timmar.
Det var 48 delltagare, med 8 herrlag och 6 damlag. 
Guldmedaljerna gick till Ovanåker och Bollnäs medan 
Malungs Damlag tog en silvermedalj.
Priserna sponsrades från Normark & BIOS och 
arrangörer var Malungs Kommun tillsammans med 
FK Skinnkroken.

Tack till er alla!
önskar Karin Andersson, Malungs Kommun.

PS Prislistan hittar ni på www.kafinfo.nu

Riksmästerskapet i 
Pimpelfiske

Forts en kropp för livet
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Av olika anledningar drabbades KAF av ovan-
ligt många avhopp, när ny styrelse skulle väljas 
på förbundsstämma i fjol. Valberedningen stod 
inför ett digert arbete att ta fram nya kandida-
ter. Inriktningen var följande:

1) Fler kvinnliga kandidater
2) Kandidater från hela landet
3) Kandidater som med intresse och glädje vill 

ta på sig styrelseuppdraget
4) Att inte övertala någon att kandidera

När valberedningen slutligen enades om en lista, 
kunde de konstatera, att de misslyckats beträf-
fande punkterna 1 och 2. Däremot lyckades de till 
fulla med punkt 3.och 4.

Låt oss nu presentera De fem nya

NYA I STYRELSEN

Carina Storck-Täck
Carina är 40 år och bosatt i Växjö 
och arbetar som hälsokonsulent i 
kommunen. Hon är engagerad i 
kommunens framgångsrika perso-
nalklubb, som alla vet heter DA-
KAPO. I kommunen arbetar hon 
med hälsofrågor för de anställda 
och är utbildad i behandling för 
kropp & själ.

Carina är mycket aktiv även på 
fritiden, där hon utövar och tränar 
andra i gymnastik, inlines och dans. 
Hon älskar att vara ute i naturen.

Carina är styrelseledamot i KAF 
och också ledamot i RM-kommit-
tén med inriktning på friskvårds-
frågor.

På frågan vad hon tycker är viktigt med arbetet inom KAF och fram-
tiden säger hon:

- Att vara till hjälp med mina kunskaper och skaffa fram fler medlem-
mar, så att KAF växer.

Anders Kihl
Anders är 34 år. Boråsare från 
födseln och ohejdad vana. Anders 
är informatör på Brämhults kom-
mundel i Borås stad och arbetar 
med informationsmaterial internt 
och externt i såväl tryckt som 
elektronisk form.

Anders är djupt engagerad i den 
framgångsrika fritidsföreningen 
MerKraft i Borås stad. Han tillhör 
föreningens administrativa grupp 
med information, anmälningar, 
administration o.s.v.

Han var också en av de drivande 
krafterna under planeringen av 
Årets konferens 2006.

Anders är över huvud taget en 
aktiv föreningsmänniska med sty-
relseuppdrag i ett flertal föreningar 
på hemorten.

Förutom styrelseuppdraget i 
KAF tillhör han förbundets mark-
nadsgrupp, som har en vision om 
att tydligare föra fram KAF:s 
aktiviteter och budskap för att på 
så sätt stärka förbundet och hjälpa 
medlemsföreningarna.

Om framtiden för KAF har An-
ders en önskan nämligen:

 - En stark utveckling av samar-
betet regionalt och på riksplanet. 
Förnyelse av aktiviteter och ett 
stärkt varumärke för KAF utåt.
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Lars (Lasse) Liljedahl
Lars är 43 år. Född sörmlänning 
men numera neutraliserad dalmas, 
boende i Orsa och anställd som 
skolchef i kommunen. Han är an-
svarig för kommunens förskolor, 
grundskolor, fritidshem, gymnasiet, 
Vuxenutbildning, KY-utbildning 
samt fritidsverksamheten. Lars har 
med andra ord många järn i elden. 
Han är inbiten och duktig skidå-
kare, engagerad som ordförande, 
tränare och ledare i den fram-
gångsrika klubben Orsa IF som haft 
Vasaloppsvinnaren Ola Hassis och 
Tommy Limby (VM-guld i stafett 
1978) i sina led.

Lasse sitter i kommunens ledningsgrupp som tillika är ”styrgrupp” 
för kommuns friskvårdsarbete (policy, förmåner, motionera mera osv.). 
Dessutom ingår han i en styrelse för föreningen Sveriges skolchefer.

Lars är styrelseledamot och ordförande i KAF:s RM-kommitté. 
Lars vill med sitt kunnande och stora kontaktnät:
 - Få vara med och utveckla deltagandet i Riksmästerskapen samt 

söka samarbetsformer (om möjligt) med Landstingets motsvarighet till 
KAF(SSIF) och tillsammans med övriga styrelsen bidra till att medlem-
skapsantalet stiger inom KAF.

Lars Carlsson 
Lars är 56 år och arbetar på Kom-
munledningskontoret, Mark- & ex-
ploateringsavdelningen i Kristian-
stads kommun med bl.a. försäljning 
av villatomter och mark för olika 
verksamheter. Han är välkänd för 
alla KAF:are som ansvarig för vår 
hemsida och layout av KAF-Nytt. 
Han har också varit engagerad i 
ännu en framgångsrik fritidsfören-
ing nämligen KARISMA bland an-
nat i samband med övergången från 
idrottsförening till fritidsförening.

Arbetet, det i kommunen och det 
med KAF, tar stor del i Lars liv just 
nu, men han har också ett annat stort 
intresse. Så här säger han:

- Min fru och jag har varsin 
motorcykel, Suzuki Intruder 1400, som vi försöker att köra så mycket 
som möjligt under vår, sommaren och höst, gärna på små semestrar. I 
fjol körde vi i Danmark en vecka. För övrigt motionerar jag gärna på en 
trivsam nivå med cykling, simning och vandringar i skog och mark. 

 Lars är nyvald förbundssekreterare i KAF och ingår i marknadsgrup-
pen och redaktionen för KAF-Nytt. För övrigt önskar sig Lars:

 - Att vi äntligen ska få en hemsida som fungerar, nu i samarbete med 
Korpen. 

Ewerth Johannesson 
Ewerth är 61 år och ansvarig för 
lokalfrågor inom Kalmarsunds 
Gymnasieförbund, för närvarande 
omfattande ca 70 000 m² loka-
ler.  Han arbetar dessutom med 
försäkrings- och säkerhetsfrågor, 
avtal, hem-pc och mobiltelefoni 
m.m., m.m.

Ewerth är ordförande i Aktiv 
Fritid i Kalmar kommun, Årets 
fritidsförening 2006. Han påtalar 
att han inte hinner med så mycket 
utöver ordförandeskapet, men för-
söker dra lite i kulturevenemang. 

Ewert är medlem i Pingstför-
samlingen i Kalmar, känner myck-
et för, och arbetar gärna med, barn- 
och ungdomsverksamhet. Han har 
en stor härlig familj, fru och fyra 
barn (tre utflugna och en snart på 
väg) och sju barnbarn. Hans bästa 
vila och avkoppling är när han får 
påta i jorden i sin trädgård. 

Inom KAF är Ewerth styrelse-
ledamot och medlem i förbundets 
marknadsgrupp.

Om KAF och framtiden säger 
Ewerth:

- KAF ska bli ett starkt förbund 
för kommunala fritidsföreningar, 
där antalet medlemmar ständigt 
ökar. Vi ska kunna serva våra 
medlemsföreningar runt om i 
landet med bl.a. rabattavtal på 
riksnivå som kommer alla fritids-
föreningar och deras medlemmar 
till godo. Vi ska genom god ser-
vice och attraktiva erbjudanden, 
en fräsch och informativ hemsida 
och en bra tidning, bli ett begrepp 
i varje svensk kommun. 
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Stig Lundberg, avgående ledamot 
i KAF och ordförande för RM-
kommittén, har haft ett liv fyllt 
med idrott. Man kan utan vidare 

säga att intresse och arbete har gått hand i 
hand. Med ålderns rätt lämnar han nu den 
organisation, som han har varit med om att 
bygga upp från starten i mars 1989.

Stig Lundberg
Född 1928 som medelpading i Västerå i dåvarande 
Hässjö socken och nuvarande Timrå kommun. Väs-
terå ligger inte långt från havet på gränsen till Ång-
ermanland och Härnösands kommun. På familjens 
gård fanns bland annat en travhäst. Stig debuterade 
redan som 13-åring på Bergsåker. Det handlade då 
om ett amatörlopp. Två år sedan ”myglade” han till 
sig en amatörlicens.  Det blev ganska många lopp på 
denna Sundsvalls travbana och även tågresor Stock-
holm – Sundsvall under de närmaste åren. Det var en 
härlig tid, säger Stig. Travintresset håller i sig om än 
i annan form. 

Ett avgörande ”ickebeslut”
I ungdomsåren stod lusten att gå till sjöss. Kriget på-
gick, men det avskräckte inte Stig. Han åkte ned till 
Sundsvall där Handelsflottan hade ett rekryteringskon-
tor. Väl där blev han osäker. Travade fram och tillbaka 
utanför kontoret och kom sig aldrig för att gå in. Detta 
”ickebeslut” blev avgörande för Stigs framtid. 

I stället för sjön blev det K1 i Stockholm. I oktober 
1944 antogs Stig som volontär på det anrika rege-
mentet. 

Den militära karriären 
Stig började på K1 med mycket ridning, två till tre tim-
mar per dag. Han genomgick kadettskola i Skövde och 
fortsatte sedan sin utbildning på försvarets läroverk i 
Uppsala. År 1948 lades K 1 ned och Stig flyttade över 
till K4 i Umeå, den stad som han och hustru Marianne 
sedan varit trogna till pensioneringen. Tjänstgöringen 
på K 4 varvades med ytterligare studier. Han genom-
gick Armens Ridskola i Strömsholm, 9 månader un-
der 1953 och 1954. Det fortsatte med Gymnastik- och 
Idrottsskolan (GIS) på Karlberg i Stockholm. Denna 
utbildning avslutade Stig 1956.och därefter övertog 
han tjänsten som chef för idrottsdetaljen på K4 med 
uppgift att leda idrotten på regementet. Bland annat 
var han engagerad i och fick träna lag i militär och 
modern femkamp. SM i den senare grenen avgjordes 
1957 i Umeå. Stigs depåer tog bland annat SM-titeln 
för juniorer både individuellt och i lag. 

Stig 
Lund-
berg
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Idrott på heltid
Västerbottens Idrottsförbund erbjöd i mars 1959 
Stig att ta över som idrottskonsulent i länet. Det blev 
några år med mycket resande, många uppvaktningar 
och kontakter med föreningar, skolor och kommunala 
nämnder. Ett roligt och intressant jobb. Stig återvände 
några år till K4 under sextiotalet, innan han värvades 
över till fritidsintendentstjänsten på Umeå kommun. 
Året var 1965.

Umeå Fritid
Stig Lundberg kom till Umeå Fritid, när kommun bör-
jade expandera på allvar. Han fick vara med under hela 
denna utveckling, då staden gick från medelstor till 
Norrlands största. Mycket hände inom fritidssektorn. 
Gamliavallen byggdes. SM i friidrott avgjordes här 
under jubileumsåret 1972. En teknikbacke för alpin 
åkning iordningställdes, samt en ny hoppbacke. Mas-
sor av motionsspår anlades, liksom tennisbanor för 
utom- och inomhusbruk. Nya hallar och ett modernt 
badhus m.m. byggdes också.

År 1993 blev Stig pensionär och lämnade sin tjänst 
i Umeå, saknad av många.

Radioreporter och idrottsjournalist
År 1966 började Stig extraknäcka som reporter på 
Radio Västerbotten. Han ansvarade för den lokala 
sporten på söndagar. En timmes resultatredovisning 
och reportage. Stig hade också uppdraget att lämna 
korta sportinslag under morgonsändningarna. 

Stig berättar om ett litet kuriosum som hände under 
denna tid. När SM i tennis avgjordes i Umeå 1972 var 
Björn Borg en ung uppåtgående stjärna. Han deltog 
då som 16-åring för första gången i ett senior-SM. 
Som junior hade han visat strålande talang. Stig fick 
i uppdrag att göra en lång intervju med den blivande 
tennisidolen. Intervjun sändes i riksradion.

1956 började Stig arbeta som frilansande sportjour-
nalist för Umeåtidningarna. Som hästexpert var Stig 
givetvis på plats och gjorde reportage, när Ryttarolym-
piaden avgjordes i Stockholm 1956.

Klippalbum och prisskåp
Stig visade mig sina klippalbum hemma i lägenheten 
på Lidingö. Pärmar fyllda med bilder och reportage 
från ett händelserikt liv. Jag fick bland annat se en 
artikel om Stig själv i Västerbottens Folkblad skriven 
av den legendariske idrottsledaren och redaktören Lia 
Jonsson. Lia var mannen bakom skidstjärnorna Martin 
Lundström, Gunnar Karlsson och Harald Eriksson i 
IFK Umeå. Där fanns också artiklar som han själv 
skrivit i lokalpressen. 

Inom parentes kan jag berätta att Stig är medlem 
både i Idrottshistoriska sällskapet och i Sportjournalis-
ternas klubb. I den senare egenskapen vann han sport-

journalisternas SM på skidor 4 km under SM-veckan 
i Borlänge 1967.

Stig har också flera prisskåp fyllda med medaljer, 
pokaler och andra priser från ett långt idrottsliv. De 
flesta från ryttartävlingar i dressyr, fälttävlan och 
hoppning. Ett av de finaste fick Stig hämta ur kron-
prinssessan Sibyllas hand 1957.

Dressyrdomare
På senare år har Stig tillsammans med hustru Marianne 
kuskat runt på hästtävlingar runt om i Norrland från 
Bollnäs i söder till Boden i norr och dömt dressyr. Ett 
uppdrag som har fyllt dem båda med mycket glädje.

Kommunanställdas Fritidsförbund
1988 hade Umeå kommun fått Kommunförbundets 
förfrågan om att arrangera SM för kommunanställda 
på skidor. Det här var före KAF: s tillblivelse. Stig fick 
ett finger med i spelet och åkte ned till Stockholm för 
att vara med på vårt förbunds konstituerande möte den 
17 mars 1989. Stig pratade om de kommande tävling-
arna och valdes omedelbart in i förbundsstyrelsen. 

Ett av de första besluten i styrelsen var att ändra 
namn på våra rikstävlingar från SM till RM. Stig fick 
uppdraget att leda utvecklingen av tävlingsverksam-
heten. Det har han gjort under alla år med den äran. 
Hans kontaktnät bland fritidsfolk runt om i Sveriges 
kommuner har varit en tillgång utan dess like. Tack 
vare dessa kontakter har Stig, med övriga kamrater i 
RM-kommittén, lyckats ro i land ett tävlingsprogram 
år efter år sedan starten 1989. Stig har också efter varje 
år summerat resultaten i omfattande statistik till glädje 
för alla som läser KAF-Nytt samt övrig förbundsin-
formation.

Nu har Stig tackat för sig. Han avgick vid för-
bundsstämman i Borås i november 2006. Vi kommer 
att sakna honom mycket. Inte minst för hans stora ar-
betsinsats och förmåga att inte ge sig förrän uppdragen 
är slutförda. Tack Stig!

Olle Wegner

PS! Stig Lundberg hade inte möjlighet att vara när-
varande på förbundsstämman i Borås. Därför blev han 
avtackad på förbundsstyrelsen möte i Stockholm den 
29 januari 2007. Innan dessa hann Stig med att besöka 
Orsa som KAF: s representant vid RM på skidor den 
26 och 27 januari.
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MIF i Örebro kommun är jät-
teduktiga på att engagera kom-
munens kvinnliga anställda att 
träna inför och varje år deltaga 
i Vår Ruset. Antalet som ställt 
upp har de senaste åren sta-
digt varit över 1100. I år kan 
ni övriga kommuner i Sverige 
tävla med MIF om vem som 
har flest antal deltagare per an-
talet anställda i kommunen.

En bra friskvårds-
satsning

MIF:s ordförande, Christer 
Jansson, är av naturliga skäl 
stolt över vad föreningen 
åstadkommit under åren. I 
synnerhet, hur man satsat på 
motion i olika former. Kom-
munens förvaltningar och 
avdelningar ser detta som en 
mycket bra friskvårdssatsning. 
Christer prisar sina kamrater i MIF för det oerhörda 
arbete de lägger ned på bland annat Vår Ruset. I för-
sta hand vill han då framhålla Christina Säll och Ulla 
Oskarsson.

Framgångsrecept
MIF: s framgångsrecept är i första hand några eldsjä-
lars (läs= Christina och Ulla) entusiasm och arbetsin-
sats. Dessutom hjälper det till att MIF:

- går in och betalar halva startavgiften (vissa  
 förvaltningar betalar resten av avgiften) 

- trycker upp T-shirts till alla deltagare i   
 vår förening med Örebro kommun på ryggen

- ser till att alla “kommuntjejer” träffas före  
 starten och peppar varandra

- har ett stort tält, där man tar hand om allt 
 bagage och där deltagarna får hämta sina  

 picknickskorgar efter fullbordat lopp
-  medverkar till att många träffas i motions 

 spåret runt om i kommunen och tränar 
 tillsammans inför loppet
Christer berättar vidare att när inbjudan till Vår 

Ruset går ut, så får man snabbt in anmälningar till 

föreningens kansli, som gör upp en deltagarförteck-
ning. Inbetalningskort skickas till MIF – ombuden, 
som finns på varje avdelning. Deltagarförteckningen 
sänds till arrangören centralt från MIF. 

KFUM Örebro
Arrangör för Vår Ruset i Örebro är KFUM Friidrott. 
Till KAF Nytt säger Monica Frankenberg, som är an-
svarig för föreningens kansli, att man har ett mycket, 
mycket bra samarbete med MIF Örebro. Detta kan 
man i första hand tacka Christina Säll och Ulla Os-
karsson för. De lägger ned ett stor ideellt arbete för att 
så många kommunanställda tjejer som möjligt ställer 
upp varje år. Som förberedelse inför årets Vår Rus var 
bägge två inbjudna och följde med i KFUM:s buss 
till de internationella friidrottstävlingarna på Globen 
i Stockholm i februari 2007.

- Vår Ruset i Örebro är en jättefin tävling på alla 
sätt och vis, säger Monica vidare. I fjol hade man över 
11 000 startande. 

KFUM i Örebro önskar alla årets deltagare hjärtligt 
välkomna till start tisdagen den 22 maj kl. 19.00 vid 
Gustavsviksbadet! 

Tävla med MIF i Örebro - om flest 
antal deltagare per anställd i Vår Ruset och 
Tjejmilen!

Vi som jobbar med Vår Ruset. 
Fr.v Christina Säll och Ulla Oskarsson.

20 21
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Start och mål är i natursköna Gustavsviksområdet. 
Loppet går sedan upp på centrala Örebros huvudgata, 
Drottninggatan, där du möts av en ändlös skara ju-
blande åskådare.

Från Drottninggatan gör banan en avstickare runt 
Frimurarholmen fram till Järntorget, där den återigen 
går upp på Drottninggatan. Den går sedan ner över 
Stortorget, Kungsgatan och upp på Köpmangatan som 
man följer ända fram till södra infarten.

Vid södra infarten springer man den sista kilometern 
genom den södra stadsdelen innan man ”äntligen” sik-
tar upploppet och ”spurtrakan” som leder in till målet 
på Gustavsvik. 

Banans underlag är mestadels asfalt med inslag av 
gatsten. Höjdskillnaderna är mycket små under loppet 
och man kan beteckna banan som lättsprungen.

Efter medalj och diverse utdelningar kan du slå dig 
ner i gröngräset med dina medlöperskor, lyssna på 
speakern, njuta av vårvärmen och känna dig väldigt 
nöjd med din insats!

   Tips
•  Undvik stress och köer och kom i god tid!  
 Speakern kör igång underhållningen från
 scenen redan kl 17.30.

•  Den gemensamma uppvärmningen som leds  
 av Friskis & Svettis påbörjas ca kl 18.45.

•  Starten sker i fyra grupper: ”Springa fort”,  
 ”springa”, ”jogga” och ”lunka”. 
 Första start, ”Springa fort”, är kl 19.00. 
 Därefter skickas grupperna iväg med 5 mi- 
 nuters mellanrum. Stavgångare, samt delta 
 gare som med barnvagn etc., ombedes starta  
 i sista startled för allas trivsel och  säkerhet.

•  Efter loppet fortsätter underhållningen från  
 scenen där många fina priser lottas ut. Pris- 
 utdelningen startar kl 20.30. 
 Årets högvinst är en resa till London och tjej 
 loppet London Challenge som avgörs i Hyde  
 Park. Vinnaren får sällskap av 16 andra lyck- 
 liga vinnare från de andra Vår Rusetloppen.

•  Glöm inte att ta med dig varmt och torrt  
 ombyte, särskilt om du har en god pick-  
 nick att avnjuta. Det blir snabbt kallt i svet- 
 tiga träningskläder,  

Vätskekontroller
Vätskekontroller finns på ett flertal ställen utmed 
banan.

Färdsätt
Bästa sättet att ta sig till Vår Ruset, för dig som bor i 
Örebro, är med lokalbussen eller cykel.

Behöver du ta bilen måste du vara ute i god tid 
eftersom det är begränsabde parkeringsmöjligheter. 
Parkeringar finns vid Backahallen, Tullängsskolan, 
Atlas Copco & Gustavsvik.

För ytterligare information är du välkommen att 
ringa Vår Ruset i Örebro 019-33 59 79.

Vår Ruset i Örebro – 
beskrivning av banan

20 21

Fler exemplar av KAF Nytt
Önskar din förening fler exemplar av KAF 
Nytt?  
Tala i så fall med  Lars Carlsson 
tfn 044 – 13 56 13. 0733-13 56 13
eller skicka via-post till 
lars.carlsson@kristianstad.se

Priset är: 400 kr för 5 extra tidningar och år 
samt 700 kr för 10 extra tidningar och år.
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Hudiksvall bästa kommun i Orsa
Tävlingarna avgjordes i vinterparadiset Orsa-Grönklitt 
där arrangörerna bjöd på utmärkta snö- och tempe-
raturförhållanden. Banorna var välpreparerade och 
lagom krävande.

Årets mästerskap i Orsa hade tyvärr samlat rekordfå 
deltagare. En förklaring kan givetvis vara bristen på 
snö i stora delar av landet. Arrangörerna hade räknat 
med minst det bubbla antalet startande.

En stor eloge dock till Hudiksvall, som varje år 
kommer med ett gäng skidduktiga och dansglada del-
tagare. Det blev för Hudiksvallarna flera guldmedaljer 
och ytterligare en inteckning i Kommunförbundets 
ståtliga vandringspris.

RM på skidor i Orsa-
Grönklitt

Årets RM-tävlingar på skidor 
avgjordes den 26-27 januari 

2007 i Orsa-Grönklitt

Hudiksvallsflickorna som båda tog guld, fr.v. Ingela Roth 
D45 och Majlis Wikström D50

Två glada klassvinnare, fr.v. Björn Albinsson Mora, H45 
och Leif Andersson Rättvik, H65

Fritidsföreningen Pulsen från Sandviken utsågs till 
Årets Uppstickare 2006 vid Årets Konferens i Borås 
i höstas. Nu fick Elis Åberg, som blev mästare i klass 
H60 och Bengt Lundgren fyra i klass H55, äran och 
nöjet att motta diplomet.

Hudiksvall samlade 169 poäng. Tvåan Orsa hade 
100. Därefter följde Gävle och Rättvik med 65, Lud-
vika 55 och Ovanåker 45 poäng.

Att Hudikåkarna avslutade mästerskapet i Orsa-
Grönklitt med att vinna dubbla guld i stafetterna 
bekräftar ytterligare deras entusiasm och styrka i 
skidspåret.

Kända namn på herrsidan
I klassen H45 noterar vi en spännande kamp mellan 
Björn Albinsson, Mora och Olle Yttermo, Huddinge. 
Segermarginalen var endast 8 sekunder. År 2006 i 
Åsarna var Olle över en minut snabbare än Björn. 
En segervan Orsa-åkare, Lars Liljedal i H40 var vid 
årets RM en sekund långsammare än Albinsson. Vid 
fjolårets mästerskap hade Lars mer än tre minuter 
bättre tid.
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Lars Liljedahl, tävlingsledare och segrare i Klassen 
H40 överlämnar Kommunförbundets magifika vand-
ringspris till Hudiksvalls Jan Wikner

Guldmedaljörer fr.v. Anneli Jungland Uddevalla (tidigare 
Orsa) D35 och Karin Gerker Orsa, D21

PS! KAF:s styrelse beslöt den 30 
januari 2007 att i ett försök att göra 
dessa riksmästerskap på skidor mer 
populära genom att permanenta 
dem till Orsa de närmaste tre åren.

En ny bekantskap från Ovanåker – Niclas Bärj 
– vann klassen H35 och var snabbast av alla över 15 
km.

Två segervana och överlägsna vinnare återfinner vi 
i klass H60 – Elis Åberg, Sandviken – och Leif An-
dersson, Rättvik i klass H65. Seger blev det också för 
Jan-Erik Eriksson, Strömsund i H70. Jan-Erik har åkt 
nästan samtliga tävlingar sedan starten 1989.

Notabelt på damsidan individuellt
Här konstaterar vi att Majlis Wikström, Hudiksvall, i 
klassen D50 fortfarande vinner överlägset. Hon bese-
grade nu duktiga Marita Dufström från Ludvika med 
över två minuter. 2006 i Åsarna var segermarginalen 
närmare tre minuter. I Högbo (Sandviken) 2005 över 
två minuter och i Söderhamn 2004 en minut och 35 
sekunder. Marita var också tvåa i Söderhamn. Vi kan 
notera att Solveig Svahn från Ockelbo vunnit sin klass 
de senaste tre åren och att Ulla Renvall, Gävle, tagit 
guld i klassen D65 både 2006 och 2007. Notera också 
att segraren i klassen D35, Annelie Jungland, kommer 
från det vintergröna Uddevalla. Men så har hon också 
sitt ursprung i Orsa. Enda deltagaren i H21, Jonas 
Georgsson, kommer för övrigt från lika vintergröna 
Trollhättan.

Ett stort tack
Vi lyfter avslutningsvis på vinterkepsarna och tackar 
Orsa kommun med Lars Liljedahl och Bosse Wallin 
i spetsen för proffsigt genomförda arrangemang. En 
eloge också till speakern Olle Andersson, inlånad från 
Mora.

Vid den trevliga kamratmåltiden med prisutdelning 
och dans tackade KAF: s representant, Stig Lundberg, 
arrangörerna och överlämnade förbundets standar.

/ Stig Lundberg
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H21 – 15 km
1. Jonas Georgsson, Trollhättan .............53:56

D21 – 10 km
1. Karin Gerken, Orsa .............................43:26

H35 – 15 km
1. Niclas Bärj, Ovanåker..........................43:46
2. Jörgen Andersson, Hudiksvall .............53:58

D35 – 10  km
1. Annelie Jungland, Uddevalla ...............35:04
2. Stina Mases, Rättvik............................39:15
3. Malin Grimsell, Mora............................41:17
4. Anne-Louise Svanberg, Hudiksvall......42:37

H40 – 15 km
1. Lars Liljedahl, Orsa ............................. 45:11
2. Hans Pettersson, Orsa ........................49:46
3. Mats Erikanders, Rättvik .....................53:41
4. Olle Oscarsson, Leksand ....................54:07
5. Krister Frank, Ockelbo.........................58:19

D40 – 10 km
1. Monica Stoltz, Hudiksvall ....................44:35

H45 – 15  km
1. Björn Albinsson, Mora .........................45:10
2. Olle Yttermo, Huddinge .......................45:18

D45 – 5 km
1. Ingela Rotter, Hudiksvall......................20:31

D50 – 5 km
1. Majlis Wikström, Hudiksvall .................17:43
2. Marita Dufström, Ludvika ....................20:01

H55 – 10 km
1. Karl-Gunnar Boman, Ludvika ..............33:31
2. Lars Jakobsson, Huddinge..................36:40
2. Bo Wallin, Orsa....................................36.40
4. Bengt Lundgren, Sandviken ................37:56
5. Jan Öström, Haninge ..........................59:19

D55 – 5 km
1. Maj Zetterström, Hudiksvall .................25:48

H60 – 5 km
1. Elis Åberg, Sandviken .........................15:35
2. Leif Hasselqvist, Ovanåker..................17:25
3. Rolf Ström, Orsa..................................17:28
4. Jan Wikner, Hudiksvall ........................17:37
5. Nils Gryth, Ludvika ..............................17:47
6. Tryggve Åkesson, Ockelbo..................20:04

D60 – 5 km
1. Solveig Svahn, Ockelbo ......................21:09
2. Yvonne Holmqvist, Gävle ....................30:16

H65 – 5 km
1. Leif Andersson, Rättvik........................17:18
2. Åke Nellmer, Haninge..........................28:15

D65 – 5 km
1. Ulla Renvall, Gävle..............................22:55
2. Eva Abrahamsson, Gävle....................24:47

H70 - 5 km
1. Jan-Eric Ericsson, Strömsund .............18:10
2. Erik Nyholm, Oxelösund......................22:33

D70
1. Ruth Svensson, Nora ..........................21:10

Kommunrännet 10 km
1. Carl Agestam, huddinge ......................39:12
2. Karin Elfing, Rättvik .............................45:00
3. Emma Jonsson, Falun.........................47:47
4. Kent Henriksén, Orsa ..........................50:21
5. Lars Blomstedt, Gävle .........................53:28
6. Per-Åke Thorsell, Gävle ......................55:45

Stafett
Mixed 3 x 5 km
1. Hudiksvall (Jörgen Andersson, Jan Vikner 
och Maj-Lis Wikström).............................51:57
2. Ludvika (Karl-Gunnar Boman, Marita Duf-
ström och Nils Gryth)...............................55:00
3. Ockelbo (Tryggve Åkesson, Solveig Svahn 
och Krister Frank) ....................................59:43

D21- 40 – 3 x 5 km
1. Hudiksvall (Monica Stoltz, Anne-Louise 
Svanberg och Ingela Rotter) ...................61:46

H21- 40 – 3 x 5 km
1.  Orsa (Hans Pettersson, Bo Wallin och Lars 
Liljedahl) ..................................................47:48

ResultatbörsenResultatbörsenResultatbörsen
RM på skidor i Orsa Grönklitt  26 – 27 januari 2007
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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.

Information/material till 
marknadsgruppen
Vi har i tidigare nummer av KAF Nytt berät-
tat om vår marknadsgrupp. Den tar gärna emot 
information/material från er medlemsföreningar 
för att kunna sprida vidare exempelvis via ”Kvar-
talsinformationen”. 
Gör det till: lars.carlsson@kristianstad.se

Marknadsgruppens sammansättning är:
Lars Carlsson; tfn 044 – 13 56 13 (a) – 
lars.carlsson@kristianstad.se
Per-Anders Löthman; tfn 0470  - 414 76 – 
per-anders.lotsman@kommun.vaxjo.se
Brita Nilsson; tfn 044 – 13 51 52 – 
brita.nilsson@kristianstad.se

Annonsera i KAF Nytt
Företag och organisationer som på något sätt vill 
sponsra Kommunanställdas Fritidsförbund och 
dess verksamhet kan göra det bland annat genom 
en annons i KAF Nytt. Priset för en helsida är 8 
000 kr, en halvsida 4 000 kr och en kvarts sida 
2 000 kr.

Låt inte inbjudningarna och KAF-Nytt bli lig-
gande. 
Sprid dem till de berörda!!
Glöm heller inte att sända över aktuell adress 
på er kontaktperson, e-post-adress m.m. till 
Kansliet på karisma@kristianstad.se. 

Annonser – inbjudningar

Vi påminner alla arrangörer 

av riksmästerskap att sända 

sitt material i form av annon-

ser eller inbjudningar direkt till 

Lars Carlsson på e-post: 

lars.carlsson@kristianstad.se. 

Publiceras i KAF Nytt utan kost-

nad.

Protokoll
Samtliga protokoll från 

• Förbundsstämman den 9 novem-
ber 2006

• Styrelsesammanträde den 9 no-
vember 2006

• Konstituerande styrelsesamman-
träde den 10 november 2006

finns nu att läsa på vår hemsida 
www.kafinfo.nu. Gör det!

Årets 
logotype 2007

Ge inte upp, i år kan det vara din 
förening som vinner. 

Skicka in ert bidrag till 
lars.carlsson@kristianstad.se

mailto:olle.wegner@minpost.nu
mailto:lars.carlsson@kristianstad.se
mailto:lars.carlsson@kristi
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