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Plan för RM-tävlingar 2009

Gren

Arrangör/Plats

Datum

Kontaktperson

Skidor/Korpiaden

Falun

31 jan 1 feb

Jenny Magnussontfn 023-82047

Skridskor Vikingarännet

Uppsala

8/2 eller15/2

Anders Tysk tfn 08-556 312 45

Pimpelfiske

Kommer att anordnas under 2010

Badminton

Arrangör saknas

Bowling

Stockholm Vatten AB

maj

Boule

Uppsala

23 augusti

Golf

Smedjebacken k:n

27-28 augusti

www.smedjebacken.se (efter 15/1-09)

Terränglöpning

Kalmar

11-12 september

Hans Flennemo 0480-45 09 17
hans.flennemo@kalmar.se

Orientering

Rättvik

saknas

Märit Gullberg 0248-70301

Hudiksvall

4 maj - 11 juni
30 augusti
21 - 23 oktober

08-816040

Övriga arrangemang
Vår Ruset
Tjejmilen
Årets Konferens

denna gång!
I detta första nummer av KAF Nytt 2009 blickar vi tillbaka på ett framgångsrikt riksmästerskap,
som ägde rum i fjol i Östhammar/Tierp i den populära grenen golf. Vi berättar också om riksmästerskapen på skidor. Tävlingen avgjordes i samband med Korpiaden i Falun i månadsskiftet
januari/februari 2009. Mycket i handlar också om kommande arrangemang, i första hand om Årets
konferens 21 – 23 oktober i Hudiksvall. Som vanligt dessutom Olles krönika.
Glöm inte att KAF-Nytt är ”Ert” forum. Dela med er av era aktiviteter och insatser för era medlemmar. Det kan vara en inspirationskälla för andra föreningar! Skriv ihop några rader och e-posta till
lars.carlsson@kristianstad.se
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RM i Golf 2008

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg på G!

Roslagens famn och de
utmanande golfbanorna i
Örbyhus och Öregrund i
Östhammar kommun bjöd in till
årets RM i golf den 14-15 augusti
2008. Det var ett arrangemang
av högsta klass för de 190
deltagarna. Ett evenemang som
började i hällande regn, men
avslutades i dur och strålande sol!
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F

rån när och fjärran dök de upp, kommungolfare
med förhoppningsfulla tankar och slag inför
årets RM i golf 2008, i Östhammar i nordöstra
Uppland. I den grönskande vackra vallonbygden med
sin ståtliga slottsmiljö i Örbyhus, möttes vi av glada
och trevliga kommunala funktionärer. Startlistorna var
på plats och sponsorgåvor delades ut. Förväntansfulla
närmade vi oss utslagsplatserna för kanonstart kl
09.00. Då öppnar sig himlen, scenariet byts snabbt
ut, nu gäller det att hålla allt torrt och svinga lugnt
och fint.
I hällande regn i 16 av 18 golfhål, kämpade de
tappra golfarna i B-klassen på den utmärkta och
mästerliga golfbanan i Örbyhus. Fairways blev under
6 1⁄2 timmar långa! golfrundan, sura, men greenerna
höll bra.
Samtidigt avverkades första golfrundan för Aklassen på Öregrunds GK.

KAF- Nytt
Efter några timmars vila väntade mot aftonen
feststämning och bankett i Norrskedika Idrottsplats
i närheten av Östhammar. Resultatlistorna efter
första dagens spel för A- och B-klassen visade sig ha
stor dragningskraft, men tonerna från den eminenta
och proffsiga Guy Erikssons orkester, lockade in
deltagarna i festlokalen. Hälsningsanförande från
kommunstyrelsens ordförande och tillika positiva
golfaren och duktige sångaren Jacob Spangenberg,
kom att klinga ut i Östhammars egen signaturmelodi
”I Roslagens famn” av Evert Taube, allsång när den
är som allra bäst.
Ett så stort arrangemang som RM i golf med
närmare 200 deltagare, kräver att arrangören har
kommunledningen med sig. Det märktes att man var
stolta över att få arrangera mästerskapet och få visa
upp sin blommande framtids kommun, en plats som
man gärna vill återkomma till.
Efter ett långt arbete sedan hösten 2007 föll
nu alla bitar på sin plats och den RM ansvariga
informationschefen och kvällens trevliga konferencier,
Sirkka-Lisa Bergkvist med arbetskollegor kunde tryggt
pusta ut. Den goda middagen satt fint och orkesterns
härliga melodier fick golfarna att dansa ut i augusti
natten till ett lätt fallande sommarregn.
Den avslutande dagens spel bjöd på strålande sol i
skärgården ute vid Öregrunds golfbana. Den utmärkta
banan erbjöd fint spel och spänningarna hade släppt
efter första dagens blöta runda. Golfscorerna blev
lägre och spänningen var på topp. Vem som skulle
segra i A-klassen på Örbyhus GK och B-klassen
på Öregrunds GK? Bland alla glada och duktiga
kommungolfare segrade i A-klassen damer Anette
Hellström, Sollentuna kommun på 144 slag netto,
tvåa kom Britta Nord, Järfälla kommun, 146 slag och
på tredje plats Carina Eriksson, Uppsala kommun på
150 slag.
Segrare i A-klassen Herrar blev Rolf Raumer,
Sandvikens kommun, 143 slag netto. Tvåa blev Jens
Olofsson, Bollnäs kommun, 144 slag och trea blev
Lars Wahlberg, Sandvikens kommun på 144 slag.
I B-klassen damer vann Ann-Katrin Ohlsson,
Sala kommun på 150 slag netto. Tvåa kom Mikaela
Jonsson, Bollnäs kommun, 153 slag och på tredje
plats Britt-Marie Östman, Smedjebackens kommun
på 159 slag.
B-klassen herrar segrade John Gustavsson, Vännäs
kommun på 147 slag netto. Tvåa kom Lars Berglind,
Sandvikens kommun, 147 slag och slutligen på tredje
plats kom Christer Bergelin, Hässleholms kommun
på 149 slag.
Ett stort grattis till alla segrarna och alla deltagare
som gjort 2008 års RM i golf till ett minnesvärt KAF
arrangemang.

Vinnare av B-klass damer 2008 Ann-Katrin Ohlsson,
Sala kommun

Ett varmt tack till Östhammar kommun från hela
KAF-styrelsen för ett härligt genomfört och lyckat RM
i golf i det vackra Östhammar. Härliga minnen med
hästar och rävar på banorna, många fina slag och glada
kommungolfare som satte färg på tävlingen. Väl mött
igen 2009 önskar Kommunanställdas Fritidsförbund
KAF.
Per-Anders Löthman
Personalklubben DAKAPO/KAFW
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Välkommen till Smedjebacken
– en del av Södra Dalarna!
RM i kommungolf går av stapeln i
Smedjebacken och Säter den 27-28 augusti.
Under två dagar träffas vi under gemytliga
former och spelar mästerskapen på två av
Dalarnas bästa golfbanor.
Årets RM i kommungolf arrangeras av
fritidsföreningen vid Smedjebackens kommun.
Vi hälsar dig välkommen till spel på Hagge
GK och Säters GK. Båda golfbanorna erbjuder
något kuperade skogs- och parkbanor. Det
finns en hel del utmaningar för oss golfare
eftersom båda banorna erbjuder både skog och
en del kluriga vattenhål.
Östhammar bjöd på två roliga dagar och ett
välorganiserat arrangemang, även om
arrangörerna inte hade vädergudarna med på sin sida. Men, vädret till trots, var det en mycket
trevlig upplevelse med många trevliga golfare och roliga banor. - Hit kommer jag att
återvända, säger Evamari Anestedt, informationssekreterare i Smedjebacken.

Varför Smedjebacken?
- Tanken väcktes redan under banketten i Östhammar, att det här var något vi också kunde
tänka oss att stå som värd för, säger Ingemar Hellström, vice ordförande i kommunstyrelsen.
Ett snabbt beslut och förankring i kommunledningen så var jobbet i gång.

Banorna

Hagge GK hittar du 8 km från centrala Smedjebacken. Banan är en något kuperad skogs- och
parkbana, vackert belägen vid sjön Haggen. Det är sjöutsikt från större delen av banan och
några av golfhålen smyger längs sjökanten. En bra bana är en bana man minns. Vi lovar att du
aldrig glömmer Hagge, även om du inte minns varje meter av de 5 499 m från gul tee



Säters GK finner du i grannkommunen Säter, som ligger ca 3,5 mil från Smedjebacken.
Banan ligger naturskönt direkt vid sjön Ljustern. Här samsas både skog, park och vatten i en
intressant blandning. Varje hål blir en ny upplevelse. Hindren runt banan är strategiskt
placerade på sådant sätt att banan passar all typer av spelare.
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Spelform
Vi kommer att spela slagtävling i A-klassen och slaggolf i B-klassen för både damer och
herrar. A-klassen börjar spela i Säter dag 1 och B-klassen kommer att spela i Hagge dag 1.
Dag 2 spelar A-klassen i Hagge och B-klassen i Säter. Vi har planerat start mellan 8.00 13.00. Håll utkik i golf.se så får du se din starttid. Beroende på antalet anmälda kan starten
förändras. Men mer information kan du hitta på www.smedjebacken.se

Möjlighet till inspel
Från juli månad har du möjlighet att spela in dig på banorna. Har du vägarna förbi eller vill
Du lära känna banorna innan tävlingen, passa då på att utnyttja möjligheten. Du har
naturligtvis reducerad greenfe, uppge RM golf vid bokning.

Resa till banorna
För att ta sig mellan de båda banorna och boendet måste du ha tillgång till bil.

Banketten
Banketten kommer att gå av stapeln i Folkets hus, som du hittar i centrala Smedjebacken. Här
kommer du att bjudas på en buffé av våra duktiga elever på restaurangskolan. Underhållning
och dans kommer också att stå på programmet denna kväll. Prisutdelning kommer att ske
under kvällen till de olika tävlingarna under första dagen. Mer information får du när du
kommer till start. Din respektive får gärna följa med på banketten till en kostnad av 250 kr.
Anmälan hittar du på kommunens webbplats.

Vad finns mer att göra?
•

Malingsbo-Kloten - som vi gärna
benämner som ”Europas närmaste
vildmark”. Här får Du naturupplevelser
utöver det vanliga - ett eldorado för jakt,
fiske, friluftsliv.

•

Gamla Meken - det senaste tillskottet till kulturlivet i
Smedjebacken.
En unik miljö för allehanda aktiviteter. Det är, som namnet säger, en
gammal mekanisk verkstad som renoverats och iordningställts på ett mycket
pietetsfullt sätt. Här ges konserter och här anordnas mässor och utställningar. Nordiska
mästerskapen i smide och NM i guldvaskning är två av de större evenemangen som
genomförts på sistone.

•

Kulturminnesmärken
Kommunens historia är förknippad med järnhantering. Här bröts malm i gruvorna
redan för många hundra år sedan. I Bergsmanshyttorna smältes malmen och blev till
tackjärn, som sedan transporterades ut i världen.
Idag är gruvor och hyttor nedlagda, men spåren finns kvar…
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Flogbergets gruvor, ger möjlighet till besök i såväl
dagbrott som underjordiska gångar och bergrum
Stollbergs gruvor
Tombo isgruva
Flatenbergs hytta, som med väl bevarade redskap
ger en god bild av hur tackjärnsframställning gick
till vid sekelskiftet.

•

Promenadringen - en promenadväg i anslutning till Smedjebackens vattendrag – sjön
Barken och Kolbäcksån.

•

Hamnen (här finns också turistbyrån)
En av Sveriges största insjöhamnar. Vackert belägen i norra änden av sjön Barken

Mer hittar information om aktiviteter och sevärdheter hittar du på turistbyråns webbsida
www.visitsmedjebacken.se

För anmälan och ytterligare information gå in på vår webbplats www.smedjebacken.se
Här hittar du också alternativ för boende med specialerbjudande.
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till Evamari Anestedt på telefon
0240-66 01 93, Mona Hyttsten 0240-66 01 17 eller Ingemar Hellström 070-622 98 4

Vi vill än en gång passa på att hälsa dig som golfare, men även din respektive/familj,
välkommen till Smedjebacken!

Här är vi som är inblandade i arrangemanget:
Från vänster Evamari Anestedt, Åke Jansson, Ing-Britt
Bergström, Mona Hyttsten, Veikko Koskelainen.
Längst fram Per-Olov Dahlström och Mona Jansson. På
bilden saknas Ingemar Hellström.

8

KAF- Nytt

Kris och åter kris
Kris råder i landet. Kris i industrin, kris
i bankvärlden och kris i kommunerna.
Representanter för de olika näringarna
eller för att uttrycka sig som stadsministern gör, för de olika särintressena,
berättar i radio och i TV, hur illa det är
ställt. Och ännu är inte botten nådd.

medlemsavgifter. KAF har många medlemsföreningar
som helt eller delvis driver sin verksamhet på detta
sätt. Man har lyckats över förväntan. Flera har också
utsetts till Årets fritidsförening under åren. EKAF i
Eskilstuna är ett exempel och nu senast PULSEN i
Sandviken.

För en lekman är det svårt att veta hur det verkligen förhåller sig. Men nog tyder allt på att vi går
mot sämre tider. Åtminstone något eller några år.
Lågkonjunktur heter det.

a
k
i
n
ö
r
k
s
Olle

För den enskilde gäller det att hänga kvar så
gott det går. Många, de som har jobben kvar, har fått
det bättre, andra sämre. Man talar om samhällets
tudelning och om utanförskap. Man undrar så smått
om de som ännu inte är utanför, alltså har arbete, då
befinner sig i innanförskap.
I kommunerna är det nog så kämpigt. Alla rapporter talar om det. Var och varannan kommunstyrelse
kräver nya sparprogram för att få ekonomin att gå
något så när ihop. Hur påverkar det hälsoarbetet för
kommunernas anställda? Är det anslagen till detta
och till de kommunala fritidsföreningarna, som ryker först? Mycket talar för det. Ett exempel. Jag fick
nyligen ett brev från Jill Karipidou i KomIForm i
Kungsbacka.
Så här skriver hon:
- Tyvärr kommer jag med ett tråkigt meddelande.
Vår förening kommer att avvecklas under 2009.
Detta beror på att kommunen har beslutat att inte
ge oss några bidrag fr. o m 2009. Vi har lite aktiviteter under våren, som vi kommer att avsluta, men när
pengarna är ”slut” så är styrelsens det också.
KomIForm var Årets fritidsförening 1992. Jills
koncisa meddelande ger tyvärr en bild av hur det
verkligen förhåller sig i många kommuner. Frågan är
då vad en kommunal fritidsförening kan göra. Lägga
sig ned och dö. Eller? Får man inga kommunala
bidrag och verksamheten i princip betalas genom
dessa, då finns naturligtvis inga andra alternativ.
Om entusiasmen ännu finns kvar, prova då att ta in

Det viktigaste är att man har entusiasmen kvar.

KAF har i detta sammanhang en viktig roll att fylla,
att stötta och ge goda exempel och dessutom vara en
sammanhållande länk mellan alla kommunala fritidsföreningar runt om i landet.
Håll lågan brinnande. Ge inte upp när politiker och
chefer visar tummen ned. Friskvård är viktig i dåliga
tider. Ja, viktigare då, när många arbetskamrater mår
dåligt på grund av nedskärningar. Alla ni som arbetar
aktivt i en fritidsförening är betydelsefulla kuggar i
detta friskvårdsarbete.
På Årets konferens i Hudiksvall den 21- 23 oktober
ägnar vi stor del av programmet åt att skapa motivation
för att fortsätta arbeta aktivt i sin egen fritidsförening.
Ni som har det kämpigt bör absolut delta för att inspireras av andra. Det blir en jättefin konferens precis
som tidigare år. Bra föreläsare och sedvanlig trevlig
samvaro. Boka in dagarna redan nu!
KAF fyller 20 i år och det skall firas uppe i Hudiksvall. Det är tänkt att förbundet då skall kunna presentera en jubileumsskrift. Det är tjugo spännande år av
gott samarbete, med dalar och uppgångar i verksamheten driven av ett gäng frivilliga krafter, utan annan
ersättning än gott kamratskap.
Vi syns och hörs under jubileumsåret 2009!
Hälsningar från Olle i Rosersberg
PS! Ni har väl inte glömt att betala medlemsavgiften
för i år!
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Nu är det klart –
Årets konferens äger rum i
Hudiksvall 21 – 23 oktober.

P

ULSEN i Sandviken, Årets fritidsförening 2008, tackade i januari nej
till att arrangera Årets konferens
2009. Ett antal framgångsrika medlemsföreningar kontaktades då med frågan,
om någon av dem kunde tänka sig ta upp
den kastade handsken. Flera var positiva
och tre svarade ”ja”. Bland dessa valde
styrelsen i KAF att erbjuda Personalklubben i Hudiksvall att i samarbete med KAF
stå som värd för detta års stora KAF - händelse.
Varför Hudiksvall?
Historien kring Årets konferens är enkel. När KAF
bildades för tjugo år sedan, ville man, förutom att
samla kommunanställda till riksmästerskap och andra
motionsarrangemang, också stödja medlemsföreningarna i deras friskvårdsarbete. Ett sätt var att samla
entusiasterna ute i kommunerna till en årlig friskvårdskonferens. Idén föll i god gjord. ”Årets konferens”
har, kan vi stolt säga, gjort en framgångsrik turné
genom Sverige. Vi har besökt berömda konferensanläggningar, lyssnat på gräddan av föreläsare och utbytt
erfarenheter i god gemenskap.
De senaste sju åren har konferensen i sex fall varit
förlagd till Götaland. I Vänersborg, Växjö, Jönköping,
Borås, Kalmar och nu senast i Vara. Ett avgörande motiv för Hudiksvall har därför varit att upptäcka Norrland, om så bara i dess södra hälft. Senast det hände
var år 1998 i Bollnäs då BKF och KAF tillsammans
stod för värdskapet.

Tema
Kristider råder i landet. Var och varannan kommun
inför nya sparåtgärder, som drabbar inte minst hälsobefrämjande åtgärder för den personal, som blir kvar
när uppsägningarna verkställts. Anslag till friskvård
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och till aktiva fritidsföreningar minskas eller dras in
helt. Vad händer då i dessa klubbar? Lägger man sig
ner och dör? Eller hittar man kreativa lösningar?
Det är kring kreativa lösningar för fortsatt positivt
arbete, som mycket av Årets konferens 2009 kommer
att handla om. Under konferensdagen den 22 oktober
kommer en hel förmiddag att ägnas åt dessa frågor.
Med andra ord att inspireras av vad andra gör och att
dela med sig av, vad man själv åstadkommer på hemmaplan.

Föreläsare och underhållning
I Hudiksvall med omnejd finns en uppsjö av kreativa
människor. Några kommer att bjudas in att berätta och
inspirera deltagarna under konferensdagen. En gammal bekant i KAF – sammanhang, Jimmy Österholm
från Bollnäs, leder en lekfull tävling gruppvis innan vi
går till bords för sedvanlig konferensmiddag. Förutom
god mat får vi också veta vem som har utsetts till Årets
fritidsförening 2009. Vi avslutar kvällen med dans, en
självklarhet när man är i Hälsingland.

Surprise
Denna gång börjar Årets konferens en onsdagskväll
med samling och en enklare buffé och en surprise.
Vad det senare kan innebära återkommer vi till. Så
mycket kan vi dock säga att det blir en finfin underhållning med någon/några känd(a) Hudiksvallsbo(r).
Avslutningen på fredag förmiddag är också tänkt som
en surprise med planeringsrubriken Hudiksvall i vårt
hjärta.

Hur tar man sig då till Hudiksvall?
Bra kommunikationer utmärker denna vackra stad,
som, tro det eller ej, ligger söder om Sveriges mittpunkt. Östkustbanan ger utmärkta tågförbindelser.
Läget vid E4 innebär också billiga och bra bussförbindelser. Avståndet för bilburna är, för att ta några
exempel, 30 mil från Stockholm, 35 mil från Umeå
och 36 mil från Örebro.

KAF- Nytt
Gemensam buss från södra
Sverige
KAF planerar att erbjuda deltagare
från södra Sverige gemensam resa
med buss till Årets konferens. Hur
ruten kommer att gå är ännu inte
bestämd. Allt kommer dock att
klarna, när inbjudningarna är klara
att skickas ut under juni månad.

Logi
Årets konferens 2009 kommer
från början till slut att hålla till på
Folkets Hus, som ligger mitt i Hudiksvall. Logi erbjuds på ett antal
hotell, som ligger på gångavstånd
och som har varierande standard
och prislägen. Enklare boende finns
på vandrarhem.
Välkomna till Årets konferens 21
– 23 oktober!

var de viktigaste näringsgrenarna. Under
1800-talet växte industrin upp med rasande
fart med sågverk och
verkstadsindustri, som
ännu blomstrar såsom
HIAB och Iggesunds
Bruk. Trakten kring
Hudiksvall har gamla
anor med många minnesmärken från medeltiden i synnerhet kring
insjöarna. Mest kända
av dessa är Norra och
Södra Dellen.

Hudiksvall i dag
Hudiksvalls
kommun har formen av
en dolk, som med sin
spets sträcker sig mot
nordväst. Östligaste
utposten mot Bottenhaven är halvön
Hornslandet samt de
i väderleksrapporterna
kända fyrarna Agö
och Kuggören. Antal
kommuninvånare är ca
37 000 varav 40 % bor i centralorten. Några av de övriga större
orterna i kommunen är Delsbo,
Näsviken och Iggesund.

Känt om Hudiksvall är uttrycket
”Glada Hudik”. Det myntades
vid 1800- talets första hälft, när
Hudiksvalls borgerskap gjorde
sig kända för att ha ett glatt och
otvunget sällskapsliv och översvallande gästfrihet. I dag lever staden
upp till sitt rykte genom ett glatt
café- och uteliv speciellt under
sommarmånaderna.

”Glada Hudik” lever som sagt
kvar än i dag i form av ett glatt
café- och uteliv. Men också i
form av glada och positiva kändisar. ”Östen med resten” har roat
svenska folket med sin musik och
sina roliga historier. Programledaren Agneta Sjödin kommer
från stan liksom kungakrönikören
Pamela Andersson. Tomas Brolin
från Näsviken har också, när det
begav sig, förtrollat fotbollsälskare
på läktaren och vid teven med en
och annan snillepassning.

Stadens historia

Årets konferens

Hudiksvall är Norrlands näst äldsta
stad med stadsprivilegier från år
1582. Läget vid en av Bottenhavets bästa hamnar var grunden till
dess betydelse. Fiske och handel

I höst kommer ”Årets konferens”
till ”Glada Hudik”. Boka tidpunkten 21 – 23 oktober 2009. Kom
till en av östkustens pärlor och bli
inspirerad! Välkomna!

Glada Hudik
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Datum för Vår Ruset 2009

KAF och Löparkansliet, som samordnar motionsloppen Vår Ruset och
Tjejmilen har i år inte träffat någon
överenskommelse om samarbete.
Orsaken är det låga intresse som
fanns bland KAF: s medlemsföreningar i fjol för tävlingen ”Flest deltagare i procent av antalet kommunanställda”. Den gick ut på att sända in
uppgifter om antalet deltagare i Vår
Ruset och Tjejmilen. Detta innebär
dock inte att KAF släpper intresset
för att så många som möjligt av alla
kommunanställda tjejer, ung som
gammal, tränar inför och deltar i den
löparfest, som Vår Ruset och Tjejmilen innebär.
Premiären för Vår Ruset sker i Malmö
den 4 maj. Under de kommande fem
veckorna följer ytterligare 17 Vår
Ruset lopp.
I Stockholm genomförs Vår Ruset
under två dagar. Det stora deltagarantalet innebär att alla intresserade
inte kan vara med om det bara blir
ett lopp. Det blir problem med att ta
sig till och från Frescati där Vår Ruset avgörs.
Här är alla datum:
• Måndag 4 maj: Malmö
• Tisdag 5 maj: Halmstad
• Onsdag 6 maj: Göteborg
• Torsdag 7 maj: Vänersborg
• Måndag 11 maj: Växjö
• Tisdag 12 maj: Jönköping
• Onsdag 13 maj: Karlstad
• Torsdag 14 maj: Örebro
• Måndag 18 maj: Gävle
• Tisdag 19 maj: Västerås
• Tisdag 26 maj: Stockholm dag 1
• Onsdag 27 maj: Stockholm dag 2
• Torsdag 28 maj: Norrköping
• Måndag 1 juni: Uppsala
• Tisdag 2 juni: Sundsvall
• Onsdag 3 juni: Umeå
• Torsdag 4 juni: Luleå
• Torsdag 11 juni: Visby

Tjejmilen

avgörs söndagen den 30 augusti.
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Vad tycker du?

Vad tycker du om att KAF och Löparkansliet inte träffat någon överenskommelse i
år om att tävlingen ”Flest deltagare i procent av antalet kommunanställda” i Vår
Ruset och Tjejmilen 2009 inte finns kvar.
Vi vill höra dina synpunkter! Gå in på vår
hemsida www.kafinfo.nu. Klicka in dig på
”Forum” och berätta vad du tycker.
Tack för ditt svar!
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Annonser – inbjudningar
Vi påminner alla arrangörer av riksmästerskap att sända sitt material i form av annonser eller inbjudningar direkt till Lars Carlsson
på e-post: lars.carlsson@krstianstad.se.
Tas in i KAF Nytt utan kostnad.

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.

Ni har väl inte glömt att betala årets
medlemsavgift?
I så fall, sätt in 900 kr på
plusgirokonto 10 15 41- 1.
Tack på förhand.

KAF- Nytt

VÄLKOMNA MED ANSÖKAN TILL UTMÄRKELSEN
ÅRETS FRITIDSFÖRENING 2009!
Var med och tävla om utmärkelsen Årets fritidsförening 2009! Den färdigtryckta ansökan finns på vår hemsida www.kafinfo.nu. Ta fram all information ni har om er verksamhet och fyll i. Fattas utrymme, kompletterar ni separat. Bifoga er verksamhetsberättelse för 2008 och annan information om ert arbete detta år.
Temat för utmaningen ”Årets fritidsförening” är i år:
Hur arbetsgivaren, facken, företagshälsovården och fridsföreningen tillsammans tar tillvara alla goda
krafter för att anställda och förtroendemän aktiveras till bra friskvård i alla dess former.
Skicka materialet per post till KAF:s ordförande, Lars-Olof Lindholm, på adress:
Kommunanställdas Fritidsförbund, . c/o Lars-Olof Lindholm, Råstensgatan 6, 2 tr.
172 70 Sundbyberg.
Om ni vill sända ansökan via E-post är adressen: larsolof.lindholm@nacka.se
Skicka ansökan senast 15 september 2009!
Vi uppmanar alla gamla pristagare och nya kandidater att ställa upp i tävlingen och därmed bidra till en
mycket värdefull information om vad kommunala fritidföreningar åstadkommer.

Anmäler er till tävlingen Årets fritidsförening 2009!!
Glöm inte att skicka in er förenings logotype, för täclingen ”Årets logotype till
lars.carlsson@kristianstad.se

Välkommen till

SMEDJEBACKENS KOMMUN
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Geografiskt hittar du
oss
i Södra Dalarna

Smedjebackens kommun erbjuder





 

Mer information om mästerskapen, boende, anmälan, pris, bankett och annat praktiskt kommer
att finnas from 15 februari 2009 på

www.smedjebacken.se

Foto: AM Kraft

Årets Riksmästerskap i golf kommer att spelas på
två av Dalarnas bästa banor. Hagge GK och Säters GK
med banor som är något kuperade skogs- och parkbanor med spännande vattenhål.
Båda banorna är vackert belägna vid sjöarna Haggen respektive Ljustern.

13

KAF- Nytt

RM i längd på
Lugnets skidstadion
i Falun

Årets riksmästerskap i längdåkning avgjordes den 30 – 31 januari i klassisk
skidmiljö. Tävlingarna avgjordes som
vi tidigare berättat i samarbete med
Vinterkorpiaden och mer precist på
Lugnets skidstadion i Falun.

Efter att nyligen ha sett världscupavslutningen från
Falun kan årets RM-deltagare imponerat konstatera
att vår världselit åker fruktansvärt fort på skidor! Den
tuffa inledningen med en 2,5 km lång ”slakmota”
(som verkligen sög musten ur många RM-deltagare)
avverkade Kalla, Nortug, Hellner med flera tillsynes
obesvärat och ofta med enbart dubbelstakning som
vägvinnande teknik.
Lugnets riksskidstadion bjöd (förstås!) på fasta fina
spår och en med RM mått mätt relativt krävande bana.
Dock kunde deltagarna tacksamt konstatera att den så
kallade ”Mördarbacken” inte behövde forceras denna
gång. Temperaturer ner mot nollgradersstrecket gjorde
vallningen lite svårbemästrad - men med gentlemän
som Karl-Gunnar Boman (Ludvika) på startlinjen så
löstes även dessa problem några minuter före start!
Konditionsfenomenet Maj-Lis Wikström imponerade stort i damklassen genom att avverka sina fem
kilometer på 17.02, vilket gav en säker seger över
kommunkamraten Monica Stoltz i den yngre av 5
kilometers klasserna. I klassen D60 och äldre hade
Eva Widelund (Hudiksvall) och Ulla Renvall (Gävle)
en jämn kamp där Eva slutligen drog det längsta strået
med en segermarginal på 47 sekunder.
Snabbaste dam över 10 km var Anne-Louise Svanberg från Hudiksvall som avverkade sin mil på goda
41.55 vilket renderade henne en första plats i klass
D 40 och äldre. I den yngre damklassen över 10 km
segrade Annika Berg från Gävle.
Snabbaste herre över 20 km blev evigt unge Olle
Yttermo (Huddinge) som avverkade sina 20 km på
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Åke Nellmer från Haninge kommun

KAF- Nytt
1.07.42 vilket var över 8 minuter snabbare än tvåan
Mikael Alm (Gävle). Olle segrade därmed i klassen
H40 – 49. Övriga klassegrare över 20 km blev Niklas Berg från Gävle i H21-39 och Carl Agestam från
Huddinge i H50 och äldre. Både Niklas och Carl avverkade sina 20 km lite drygt 80 minuter.
Vardagshjälten Karl-Gunnar Boman (som alltså
bistod oroliga skidåkerskor från Hudiksvall med rätt
Skigovalla straxt för start) gick en hård match mot
Krister Frank (Ockelbo). Segermarginalen över de 10
kilometrarna blev till slut 1.05 vilket gav segern i klassen H40 – 59. I klassen H 60 segrade oförbrännelige
RM-veteranen Jan-Erik Ericsson på goda 42.34.
I söndagens stafetter tog Hudiksvall två segrar
(damer och mixed) medan Huddinge la beslag på
segern i herrklassen. Det var för övrigt mycket säkra
segermarginaler i både dam- och herrklassen. En säker seger såg det länge ut att bli även i mixedklassen
– där Hudiksvalls avslutare Berndt Norberg därför ”i
godan ro” började vinka till sina lagkamrater långt
före målgång. Gävle hade dock inte gett upp hoppet
och loppet och närmade sig blixtsnabbt bakifrån med
snabbglidande skidor . Till slut blev dock Berndt varse
faran och la på de extra kol som krävdes för att segra
med ynka 8 sekunders marginal.
Gävle kunde å andra sidan trösta sig med att ”äntligen” ta hem vandringspriset för bästa kommun med
några futtiga poängs marginal före Hudiksvall som
ju annars abonnerat på vandringspriset de tre senaste
åren.
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Korpiaden 2009
OFFICIELLA RESULTAT
Antal deltagare:
Klass

Plac

Start
nr

62

Namn

Klubb

Totalt

Diff.

H-39/20km Intervallstart klassisk stil 20
1

5

BERG Niklas

Gävle kommuns SK

1:20:32

0

2

4

OLOFSSON Håkan

Haningen kommun

2:06:01

45:29

H40-49/20km Intervallstart klassisk stil 20
1

11

YTTERMO Olle

Huddinge kommun

1:07:42

0

2

12

ALM Mikael

Gävle kommuns SK

1:16:21

8:39

3

10

MYRBERG Martin

Sandvikens kommun

1:21:52

14:10

4

14

FASTING Sören

Gävle kommuns SK

1:28:12

20:30

5

17

STRID Magnus

Jädraås AIK

1:28:29

20:47

6

13

DILÉN Dick

Gävle kommuns SK

1:43:46

36:04

H50-/20km Intervallstart klassisk stil 20
1

25

AGESTAM Carl

Huddinge kommun

1:20:29

0

2

26

HELLSTRÖM Sven

Gävle kommuns SK

1:42:00

21:31

3

27

STENSON Peder

Sportguiden

1:55:46

35:17

H-39/10km Intervallstart klassisk stil
1

31

ANDERSSON Jonas

Östborns IF

31:31

0

2

35

LÖVGREN Erik

Östborns IF

38:07

6:36

3

32

FLANCK Jonas

Östborns IF

45:25

13:54

H40-59/10km Intervallstart klassisk stil
1

42

BOMAN Karl-Gunnar

Ludvika kommuns IF

36:40

0

2

40

FRANK Krister

Ockelbo kommun

37:45

1:05

3

41

ÖSTRÖM Jan

Haninge kommun

56:15

19:35

H60-/10km Intervallstart klassisk stil
1

52

ERICSON Jan Erik

Strömsunds kommun

42:34

0

2

48

IVARSSON Roland

Gävle kommuns SK

45:40

3:06

49

NORBERG Berndt

Hudiksvalls kommun

45:40

3:06

4

50

NELLMER Åke

Haninge kommun

55:48

13:14

H Motion Intervallstart klassisk stil 10
1

61

JANSSON Anders

Grycksbo Paper

38:28

0

2

58

HANSSON Kaj

Grycksbo Paper

39:03

35

3

56

PERSSON Nils-Göran

Uppsala kommun

47:46

9:18

4

65

PERSSON Ulf

Hedemora

49:17

10:49

5

60

PERSSON Dennis

Hedemora

51:37

13:09

6

62

KLINTMAN Thure

Borlänge

54:00

15:32

7

59

AGEBORN Dan

Gävle kommuns SK

54:53

16:25

8

57

THORSELL Per-Åke

Gävle kommuns SK

58:26

19:58

9

63

BLOMSTEDT Lars

Gävle kommuns SK

1:00:11

21:43

49:33

0

D-39/10km Intervallstart klassisk stil
1

72

Kf Länsförs. Gävleborg

WINGES Sarah
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Korpiaden 2009
OFFICIELLA RESULTAT
Antal deltagare:
Klass

Plac

Start
nr

62

Namn

Klubb

Totalt

Diff.

D-39/10km Intervallstart klassisk stil
2

75

BERG Annika

Gävle kommuns SK

49:58

25

3

74

ALDÉN Chatrin

Kf Länsförs. Gävleborg

51:05

1:32

D40-/10km Intervallstart klassisk stil
1

80

SVANBERG Anne-Louise

Hudiksvalls kommun

41:55

0

2

81

ÖRNEHAG Johanna

Hudiksvalls kommun

44:59

3:04

D-59/5km Intervallstart klassisk stil
1

87

WIKSTRÖM Maj-Lis

Hudiksvalls kommun

17:02

0

2

89

STOLTZ Monica

Hudiksvalls kommun

19:59

2:57

3

88

JONSSON Inga-Britt

Hudiksvalls kommun

22:16

5:14

D60-/5km Intervallstart klassisk stil
1

99

WIDELUND Eva

Hudiksvalls kommun

22:01

0

2

97

RENVALL Ulla

Gävle kommuns SK

22:48

47

3

96

ZETTERSTRÖM Maj

Hudiksvalls kommun

24:56

2:55

4

98

ABRAHAMSSON Eva

Gävle kommuns SK

25:25

3:24

5

100

DAHLIN Ingalill

Nordanstigs kommun

26:50

4:49

D Motion Intervallstart klassisk stil
1

116

TECHEL Karin

Lindeparken

24:23

0

2

110

IVARSSON Eva-Lotta

Gävle kommuns SK

28:22

3:59

3

107

JANSSON Hellen

Lindeparken

29:44

5:21

4

105

HÖRNQVIST Therese

Stockholms Improvisationsteate

30:50

6:27

5

109

EKSTAM Johanna

Lindeparken

39:05

14:42

6

111

NILSSON Elsa

Lindeparken

40:03

15:40

7

106

ANDERSSON Anette

Lindeparken

42:18

17:55

8

113

JANSSON Ulrika

Lindeparken

42:22

17:59

9

114

LAGER Karin

Lindeparken

45:55

21:32

10

108

NORDSTRÖM Annica

Lindeparken

52:00

27:37

11

112

MALMSTEN Marlene

Lindeparken

1:28:46

1:04:23

Hej alla KAF medlemmar.
31-01-2009 / Falun ()

Här kommer en inbjudan från Stockholm Vatten VA AB angående RM i Bowling,
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Vi hoppas så klart på ett stort deltagande. I år är nämligen 40 år sedan första RM i bowling gick av stapeln, just i Stockholm
Dessutom infaller detta jubileum med Svensk Bowlings 100-års jubileum.
Det blir ett stort pådrag för oss bowlingutövare.
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Korpiaden 2009
OFFICIELLA RESULTAT
Antal deltagare:
Klass

Plac

Start
nr

62

Namn

Klubb

Totalt

Diff.

8 åkare

EJ PLACERADE

H40-49/20km Intervallstart klassisk stil 20
15

LILJEDAHL Lars

Bräcke kommun

EJ START

Huddinge kommun
Tyresö kommun

EJ START

Östborns IF
Östborns IF

EJ START

Gävle kommuns SK

EJ START

Stockholm Improvisationsteater

EJ START

H50-/20km Intervallstart klassisk stil 20
23
24

FREDLUND Stefan
LIDMAN Björn

EJ START

H-39/10km Intervallstart klassisk stil
33
34

ROHLEN Fredrik
SÖDERQVIST PAtrick

EJ START

H60-/10km Intervallstart klassisk stil
51

LINDÉN Jan-Eric

D-39/10km Intervallstart klassisk stil
73

HÖRNQVIST Therese

D Motion Intervallstart klassisk stil
115

Hudiksvalls kommun

ROTTER Ingela

2009-02-01

Korpiaden 2009 stafett
OFFICIELLA RESULTAT
Antal deltagare:
Klass

Plac

Start
nr

9

Namn

Klubb

Totalt

Diff.

Dam Intervallstart klassisk stil
1

4

51:18

Hudiksvalls kommun

0

Herr Intervallstart klassisk stil
1

1

Huddinge

37:14

0

2

7

Grycksbo Paper

40:21

3:07

3

2

Haninge kommun

58:27

21:13

Mixed Intervallstart klassisk stil
31-01-2009 /1Falun () 3

Hudiksvalls kommun

Gävle kommun SK 1
5
2
Data processing by SSF Timing
Gävle kommun SK 3
9
3
Generation Date:
4

5
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Hälsingarna
831-01-2009

6

Time:

Gävle kommun SK 2

13:01:26

45:00

03
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8
Timing
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Vikingarännet 2009
Vintern och isen kom till Mälaren i år och därmed kunde Vikingarännet på skridskor genomföras som planerat. Personalklubben i Sigtuna hade lagt ned ett stort arbete för att i
själva tävlingen också arrangera ett riksmästerskap för Sveriges kommunanställda. Tyvärr
drunknade all information om detta i mediebruset. Det är i dag omöjligt att identifiera, vilka
av alla de många deltagarna, som är kommunanställda. Det gick tydligen inte riktigt fram,
hur man skulle anmäla sig, trots artikel och annons i KAF Nytt nr 3 & 4 2008. Synd inte
minst för ambitiösa Sigtuna PK, som hade ett 25-tal deltagare i tävlingen. KAF riktar ett
stort tack till föreningen för det arbete man lagt ned och hoppas hitta bättre metoder för
att få fler kommunanställda att anmäla sig identifierbara nästa år
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