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Plan för RM-tävlingar 2010

denna gång!

Gren              Arrangör/Plats Datum  Kontaktperson

Skidor/Korpiaden Falun 6 - 7 feb Jenny Magnusson  tfn 023-82047

Skridskor Vikingarännet   Uppsala 8/2 eller 15/2 Anders Tysk tfn 08-556 312 45

Pimpelfiske  Bräcke 13 mars Bo Nässén 063-758043, 070-3992554

Badminton  Arrangör saknas

Bowling  Kalmar 7-9 maj 

Boule  Bollnäs 21 augusti Yngve Lindgren 0278-16726 
    070-5387081 

Golf  Sigtuna 19-20 augusti Anita Lindgren 070-4200501
    Torben Olsen 070-4200482  

Terränglöpning  Kristianstad/Åhus 1-2 oktober Lars Agardius 044-135776, 
    0733-135776.   
 
Orientering  Tibro 2-3 oktober.  Bo Klamfeldt 0504-18118 

Övriga arrangemang

Vår Ruset   3 maj-10 juni
Tjejmilen   5 september
Årets Konferens  Nyköping 7 -8 oktober

I detta första numret av KAF Nytt 2010 ser vi tillbaka på höstens evenemang och blickar framåt 
mot resten av 2010, med Årets konferens i Nyköping. Och mycket, mycket, annat. Rapporter från 
riksmästerskap på skidor i Falun och pimpel fiske i Bräcke samt golf . 

Inbjudningar till Golf, Boule och löpning
Trevlig läsning önskar vi inom  KAF! 
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En gång i tiden, på tidig vikingatid, ge-
nomborrades det Uppländska landskapet 
av fjärdar, som lämpades bra för kom-
munikation med små lätta båtar. Mäktiga 
hövdingar slog sig ner vid dessa vatten, 
byggde mäktiga gårdar och begravdes i 
majestätiska kungagravar. En av dessa 
ligger i Norrsunda socken och har döpts 
till kung Nordians hög. 

När landhöjningen sedan torrlade dessa 
fjärdar uppkom bördig åkermark, som i 
dag, om man så vill, kan göras om till den 
finaste golfbana. Så också strax norr om 
denna kung Nordians hög och Norrsunda 
vackra 1100- tals kyrka. Här ligger nu en 
av Sveriges mest kända golfbanor, Arland-
astads Golf. Den har två delar, dels Masters 
eller Gamla banan, som öppnades 1993, 
dels Nya banan, som invigdes 2002. 

Här har spelats tävlingen Skandia PGA 
Open 2004 och 2005 och som ingår i 
European Challenge Tour. Dessutom har 
kvalet till Europatoren steg 1 (2006) och 
Scandinavian Masters (2007 och 2008) 
avgjorts här. Alla dessa tävlingar på Mas-
tersbanan. 

Sigtuna kommuns personalklubb bjuder 19 - 20 
augusti in till riksmästerskap i golf. Det blir tredje 
gången, som föreningen är arrangör för dessa populära 
mästerskap. År 2000 spelade man på Mastersbanan 
och Sigtuna Golf eftersom Nya banan då inte var öpp-
nad. Men nästa gång, år 2005, avgjordes tävlingarna 
enbart på Arlandastads Golf, vilket också kommer att 
ske i år.

2000, 2005 och 2010. Just det! Vart femte år i Sig-
tuna. En tradition eller bara en slump?

RM 2010 på Arlandastads 
Golf – för tredje gången

Samma tävlingsform som tidigare
A - klasserna spelar som förr i form av slagtävling. 

För B- klasserna gäller slaggolf . Även Hcp- gränserna 
är oförändrade. Det innebär att Herrar A- klass har hcp 
0 – 15, Damer A- klass 0 – 20, Herrar B- klass 15,1 
– 36 och Damer B- klass 20,1 – 36.

Bankett och boende
Kamratmiddagen kommer, som sig bör, att äga rum 

på Arlandastad. Närmare bestämt på Quality Hotel i 
Eurostop på kvällen den 19 augusti. Hotellet erbjuder 
också ett bra boende i dubbelrum, som kan beställas på 
tfn 08-595 111 00 eller via e-post arlandastad@qualit
y.choicehotels.se, Om du vill ha tips om annat boende 
kan du med fördel ringa till Sigtuna Turism tfn 08-592 
500 20. Turistbyrån har e-post turism@sigtuna.se och 
egen hemsida www.sigtuna.se/turism.

Information på kommunens hemsida
Gå in på www.sigtuna.se och läs mer om riks-

mästerskapet. Önskar du ännu mer information, så 
står Anita Lindgren, 070-42 00 501 anita.lindgre
n@sigtuna.se eller Torben Olsen 070 – 42 00 482 
torben.olsen@sigtuna.se till förfogande.
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Boka in Årets konferens i Nykö-
ping 7 – 8 oktober. Då bjuder Per-
sonalföreningen Nyköpings kom-
mun in till Gästabud och intressan-
ta och stimulerande föreläsningar.

Just nu pågår planering av detaljerna runt kon-
ferensen. Klart är att programmet också kom-
mer att innehålla en rejäl dos av det uppskattade 
erfarenhetsutbytet mellan fören-
ingarna. 

Underhållning och historia blir 
det också på Gästabudet på 
Nyköpingshus. En efterlängtad 
repris för alla som var med 
2002 och fick skåla med kung 
Birger, drottning Märta och 
narren Johannes. Förr slutade 
Gästabudet med svält och 
elände i fängelsehålan men idag 
handlar det mer om förbrödring och en festlig 
kväll som man sent glömmer.

Inbjudan till Årets konferens 2010 kommer att 
gå ut innan sommaren via utskick till fören-
ingarna inom KAF, till kommunerna och via 
webben. Håll utkik efter inbjudan som också 
kommer att innehålla ett unikt erbjudande om 
att förmånligt få prova på Nyköping redan under 
sommaren. 

Nyköping har blivit en av ostkustens populä-
raste turistmål med besökare från hela Sverige 
och stora delar av Europa. Stockholm Skavsta 
flygplats har idag ett 50-tal destinationer och 
är en av Europas snabbast växande flygplatser. 
Med över 2,6 miljoner resenärer per år kan man 
räkna med att få höra många språk när man 
besöker Nyköpings gågata och den populära 
hamnen sommartid. 

Nyköping bjuder till Gästabud 
7 – 8 oktober

Här trängs veteranbilar med segelsällskap från 
Bråviken och tyska turister som går i ”Inga 
Lindströms spår” – den tyska TV-serien som 

spelas in i Nyköping och runt 
om i skärgården. Serien är 
oerhört populär med en mång-
miljonpublik som ser Nyköping 
som rena sommarparadiset.

Personalföreningen Nyköpings 
kommun tackar för förtroendet 
och tipsar alla som vill uppleva 
livet vid havet med kultur och 
historia att gå in på följande 

webbplatser för att planera årets 
semesterutflykt:
www.nykopingsguiden.se 
www.nykopung.se
www.ingalindstrom.se

Vi ses i Nyköping i sommar och på Årets 
konferens 7 – 8 oktober.
Inbjudan kommer.

Lars-Göran Bergman
Sekreterare i Personalföreningen 
Nyköpings kommun
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Sundsjöfiskarna stod för ett fullödigt 
arrangemang med tävlingsledare Bo 
Näsén i spetsen. Som utlovats så nap-

pade abborrarna friskt och när tävlingsdagen 
var slut så kunde tävlingsledningen väga in 
över 55 kg abborre (enda fisken som räkna-
des i tävlingen) fördelat på de tävlande. Ut-
slaget per tävlande så blir det en snittfångst 
på över 3 kg per deltagare!

De mest långväga gästerna, från Gislaved, 
blev till och med så begeistrade av förhål-
landena i de Jämtländska sjöarna att de 
övervägde att stanna kvar ytterligare någon 
dag för att delta i ännu en pimpeltävling

Efter tävlingens slut kunde tävlingsledning-
en konstatera att det var de rutinerade pim-
pelfiskarna som regerade. Med 6255 gram 
segrade Per-Åke Södergårds, Ovanåker, 
i klass Herrar Veteraner - ett resultat som 
också visade sig bli bäst i hela tävlingen. 
Segrarinnan i Damer Veteraner: Ellen Jons-
son, Bräcke, var dock inte långt efter med 
sina 5915 gram. Ett segerresultat som visade 
sig behövas i och med att både tvåan Karin 
Persson, Östersund, (5396 gram) samt trean 
Siv Gidhammar från Bräcke med sina 4550 
gram bokstavligen flåsade Ellen Jonsson i 
nacken i klassen Damer Veteraner.

I klassen Herrar Veteraner gick silvermedaljen 
till Gösta Zakrisson från Östersund med 4300 
gram medan tredjeplacerade Göran Olsson, 
Ovanåker, lyckades dra upp 3558 gram abborre.

I Damklassen blev det dubbelt Bollnäs i topp 
tack vare Lena Eriksson (2730 gram) och Ma-
rie Eriksson (2546 gram). Även i Damklassen 
kunde arrangörskommunen Bräcke glädja sig åt 
ännu en bronsmedalj genom Ninni Norberg som 
lyckades dra upp 706 gram abborre.

Även i Herrklassen blev det en dubbelseger 
– men denna gång kom segerduon från Gisla-
veds kommun. Dan Sundberg tog hem guldme-
daljen med sina 2684 gram medan silvret gick 
till Stefan Olsson på 1090 gram.

Utöver RM-medaljerna så hade arrangörsför-
eningen Sundsjöfiskarna ordnat fram ett fint 
prisbord som avslutningsvis fördelades mellan 
tävlingsdeltagarna. 

Text: Lars Liljedahl, RM-kommittén i KAF

Vinnaren Per-Åke Södergårds från Ovanåker.

55 kilo abborre drogs upp i 
samband med RM i Pimpel.

I strålande solsken men med en 
tilltagande och frampå dagen rätt 
narig vind avgjordes RM i Pimpel 
den 13 mars på Björnsjön i Bräcke 
kommun, Jämtland. Knappt 20 
tävlingsdeltagare hade tagit sig till 
Bräcke och Jämtland för att göra 
upp om RM-medaljerna 2010. 



KAF-       Nytt              KAF-       Nytt

6 7

 
     vikt
DAMER  
Lena Eriksson Bollnäs 2730
Marie Eriksson Bollnäs 2546
Ninni Norberg Bräcke 706

DAMVETERANER  
Ellen Jonsson  Bräcke 5915
Karin Persson  Östersund 5396
Siv Gidhammar Bräcke 4550
Birgitta Nilsson Ovanåker 3748
Britt Zakrisson Östersund 3686
Rut Backeby  Ovanåker 1846
Anita Carlsson Bollnäs 1604

HERR  
Dan Sundberg Gislaved 2684
Stefan Olsson  Gislaved 1090

HERRVETERANER  
Per-Åke Södergårds Ovanåker 6255
Gösta Zakrisson Östersund 4300
Göran Olsson  Ovanåker 3558
Kjell Nordlund Ovanåker 2592
Kent Sefastsson Bräcke 1924
Göran Nilsson Bräcke 508
total: 55.6

Resultat: RM pimpeln 13-3 2010 Bräcke kommun har i samarbete med 
Sundsjöfiskarna arr. Riksmästerskap i 
pimpel för kommunanställda.

Björnsjön strax utanför Gällö var tävlings-
vatten.
Ett 20-tal fiskare hade mött upp, en del i 
från Gislaved men mest från Hälsingland 
och även en del från länet.
En riktigt isande vind gjorde det riktigt 
besvärligt ute på sjön.

Högsta vikten fick Per-Åke Södergårds 
från Ovanåker med 6255 gram och i den 
påsen var det även en abborre som vägde 
1338 gram.
Bästa fiskare från länet var vår egen Ellen 
Jonsson som vägde in 5915 gram inte så 
långt ifrån högsta vikten totalt.

Efter tävlingen fick vi i oss hamburgare 
och nykokt kaffe som Hamburgerkungen 
Jan ställt i ordning.

Medaljer delades ut till de främsta i varje 
klass och även ett litet brev eller ett varu-
pris som Bosse fixat.

Benka Wallin
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Riksmästerskapen i Längdåkning avgjordes för 
andra året i rad i samband med Vinter Korpia-
den i Falun. Precis som förra året genomfördes 

tävlingarna på Lugnets Riksskidstadion och rutinerad 
och uppskattad arrangör var Sågmyra SK. Tävlings-
deltagarna bjöds på hårda fasta spår och en medeltung 
bana med en sugande slakmota från start och en lätt-
tare avslutning in mot mål/varvning. Även detta år 
så kunde de tävlande tacksamt notera att arrangören 
undvikit den så kallade ”Mördarbacken”. Med några 
få minusgrader och en blandning mellan natursnö och 
kanonsnö var det lite pyssel med vallning innan start. 
Men när väl tävlingen var igång syntes de allra flesta 
ha hittat rätt både vad gäller fäste och glid.   

Totalt deltog 65 skidåkare i Korpiadens längdtäv-
lingar 2010 och den klart övervägande delen av dessa 
deltog även i Kommun RM.

Avestas Leif Markfjärd imponerade 
mest av alla

Snabbast av alla var Leif Markfjärd (Avesta) som vann 
klassen H 45-49 år i överlägsen stil. Segermarginalen 
till tvåan Lars Liljedahl från Bräcke blev hela 5.31 mi-
nuter. Leifs segrartid över de 20 sugande kilometrarna 
skrevs till 1.02.38 – synnerligen imponerande! Leif har 
under den gångna vintern vid ett flertal tillfällen visat 
att han är en mycket duktig längdåkare – bland annat 
genom en 2:a plats på Veteran VM 2010. 

Hudiksvall dominerade stort på 
damsidan…

Hudiksvall har under en mängd år - och framförallt 
på damidan - imponerat med både bredd och topp i 
samband med RM i längdåkning. 2010 års mästerskap 
blev inget undantag från den regeln. Hudiksvall im-
ponerade mer än någonsin genom att stå som segrare 
i samtliga klasser på damsidan!

Längd RM avgjordes på 
Lugnets skidstadion

Avestas Leif Markfjärd imponerade när Längd RM 
avgjordes på Lugnets skidstadion
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I den största damklassen (Damer 21-44 år) blev det 
till och med en trippelseger för Hudiksvalls kommun. 
Annelouise Svanberg var snabbast över de 10 kilome-
trarna och hennes segertid blev till slut 44.13. Bakom 
Annelouise följde sedan i ganska tät följd Katarina 
Niemi (50 sekunder bakom) och Johanna Örnehag 
(2.16 minuter efter).

I klassen D 45-54 besegrade Ingela Rotter sin kom-
munkollega Monica Stoltz med en dryg minut över 
sina 5 kilometer. Trea och knappt slagen av Monika 
Stoltz kom hemmaåkaren Lisbeth Lidman (Falun). 
Segrartiden för Ingela Rotter noterades till 19.40.

I klassen D 55-64 blev det ännu en dubbelseger för 
Hudiksvalls kommun genom Inga-Britt Jonsson och 
Maj Zetterström med Nordanstigs Inga-Lill Dahlin på 
brons plats. Inga-Britt avverkade sina 5 kilometer på 
22.10.

I den äldsta damklassen var det en hård kamp mel-
lan Eva Widelund från Hudiksvall och evigt unga Ruth 
Svensson från Nora. I mål skiljde endast 27 sekunder 
till Eva Widelunds fördel och hennes imponerande 
segertid stannade vid 22.05.

…och Huddinge tog hem två segrar på 
Herrsidan

I klass H 21-34 segrade Huddinges Tobias Lidvig på 
tiden 1.26.36 medan Sandvikens Johan Rune tog en 
säker seger i H35-44 med sina 1.06.34 - för övrigt 
tävlingarnas näst snabbaste tid över 20 km. På andra 
plats i H 35-44 kom Mikael Engdahl från Hallsberg 
(Tre Lås).

Huddinges Olle Yttermo imponerade återigen med 
en mycket stark åkning i klass H 50- 54 där hans seger-
tid över 10 km skrevs till 33.12. Olles segermarginal 
till tvåan Torbjörn Kjellen från Hallsberg var dryga 8 
minuter.

Ett annat namn som figurerat högt upp i resultatlis-
torna på RM i längd under många år är Karl-Gunnar 
Boman från Ludvika. Årets tävling blev en stenhård 
duell mellan Karl-Gunnar och Karl Agestam från Hud-
dinge. I mål skiljde endast 15 sekunder till Karl-Gun-
nars fördel. Segrartiden för Karl-Gunnar blev goda 
38.17 över de 10 km.

Även i klassen Herrar 60-64 år blev det en knallhård 
duell om förstaplatsen. Segrade gjorde till slut Hans 
Jansson från Nordanstigs kommun som lyckades be-
segra Lars Nilsson från Gävle med 41 sekunder. Både 
Hans och Lars åkte sina 10 kilometer på dryga 34 
minuter vilket är mycket imponerande! 

I den äldsta herrkklassen segrade avslutningsvis 
Leif Andersson från Rättvik på 41 minuter jämnt. 

Segermarginalen till tvåan Berndt Norberg från Hu-
diksvall var dryga 6 minuter.

Stafetterna
Tyvärr blev det relativt tunna startfält vid söndagens 
stafetter. Framförallt hade kommunerna svårt att få 
ihop lag till RM-stafetterna. Herrsegrare blev Halls-
bergs ” Tre lås” som hade en betryggande segermar-
ginal till 2:an Haninge kommun över den 3*5 km. I 
damklassen blev det föga överraskande en dubbelseger 
för Hudiksvall medan Gävle kommun var enda delta-
gande (och därmed segrande) lag i Mixklassen.

Lars Liljedahl
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DEL 1

Hälsa / Livsglädje.......

 Vad är hälsa? 

Det finns mängder av vad 
vi bör tänka på och göra varje 
dag för att må bra och hålla 
vår hälsa och få förbli friska 
och orka med ett rikt liv.

Jag vill förmedla lite tankar 
och ge verktygen för en god 
hälsa här av den kunskap jag 
har. 

Mitt eget motto är: lev 
och njut - här och nu! 
maximalt välbefinnande!                                                                                      
              

HÄLSA: 

-  är ett tillstånd av psykisk,  
fysisk, socialt välbefinnande.
-  att ha tillräckligt med resur-
ser för att uppnå sina mål
-  resurs att klara av varda-
gens krav

Vi gör alla vårt eget val och 
det jag önskar är att alla ska 
vakna med ett leende och god 
hälsa och sprida detta varje 
dag för glädje är som ”parfym” 
det smittar....

Vi bör se till att ha + energi 
varje dag då detta expandera 
och vi får ett högt välbefin-
nande.

Hur gör vi för att få detta?
Jo via kunskap , lära oss 

tänka positivt, lagom med krav 

både inre och yttre, se till att 
skapa goda vanor som tillräck-
ligt med bla. sömn, näringsrik-
tig kost, motion och utveckling.

Att bli medveten om sin 
egen förmåga ,vem är jag?- 
bra självkänsla, bra självför-
troende, bra förhållningssätt, 
medveten om sina kroppsliga 
resurser ,se till att ha goda 
relationer omkring sig.

Vad påverkar vår hälsa? 

Här ger jag några förslag och 
tankar som påverkar vår hälsa.

-omgivningen / miljö  - 
relationer :påverkar oss se till 
att ha positiva goda relationer.                                                                                         
- arbete:  trivs du på jobbet? är 
det lagom arbetsbelastning? 
vad kan man göra byta jobb? 
-  kultur : hur mycket kan man 
påverka själv?
- samhället ?

- Arv /genetiska faktorer - 
vi föds med en genetisk grund 
kod men vi kan förändra 75% 
av den och endast 25% är 
genetiskt. 

- Levnadsvanor - tänk på : 
kosten, sömn, motion, utveck-
ling.

- Livsstil - hur använder jag 
min tid? Vilka värderingar har 
jag?

- Livsfilosofi - vilken livs-
kvalitet har jag? meningsfull-
het? 

Allt hänger ihop och viktigt 
att hitta en rätt balans för just 
sig själv för vi är alla unika.

Några tankar:

Den som säger sig ej ha tid 
att ta hand om sig nu ,kommer 
förr eller senare att få ta sig tid 
att vara dålig.

Lär dig hur din kropp fung-
era så kommer det att ta hand 
om dig.

Energilagret avgör vad som 
är möjligt att orka med under 
en dag. Finns det ingen energi 
så spelar det ingen roll om det 
finns tid.

Välmött
Styrelsemedlem i KAF
Carina Stork

Carinas hälsosida
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Efterlysning! RM – arrangörer

Kommunanställdas Fritidsförbund söker 
arrangörer för nästa års (2010) riksmäster-
skap. Kontakta någon i vår RM- kommitté 
för mer ionformation.

Lars Liljedahl 069 – 316 200 (a) 
lars.liljedahl@bracke.se
Christer Eriksson 0142 – 852 48 (a) 
christer.ericson@mjolby.se
Monica Stoltz 070 – 27 81 426 (a) 
monica.stoltz@edu.hudiksvall.se

Frågor angående golf:
Per-Anders Löthman 0470-414 76 (a) 
per-anders.lothman@kommun.vaxjo.se

KAF – 20 år

2009 firade KAF sina första 20 år. Vad 
som i stora drag hänt under dessa år 

har nu samlats i en jubileumsskrift. Den 
innehåller historik, en mängd bilder och 

mycket annat. Ett exemplar sänds ut 
till samtliga medlemmar, men kommer 
också att finnas tillgänglig på vår hem-

sida www.kafinfo.nu. 
Trevlig läsning önskar vi inom KAF.

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 fören-
ingar! Skriv ihop några rader och 

e-posta till 
lars.carlsson@kristianstad.se

Annonser – inbjudningar
Vi påminner alla arrangörer av riksmäster-
skap att sända sitt material i form av annon-
ser eller inbjudningar direkt till Lars Carlsson 
på e-post: lars.carlsson@krstianstad.se. 
Tas in i KAF Nytt utan kostnad.

mailto:monica.stoltz@edu.hudiksvall.se
mailto:per-anders.lothman@kommun.vaxjo.se
mailto:lars.carlsson@krstianstad.se
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Här kommer en bild från när Vara 
kommuns Fritidsförening ordnade 
hockeyresa till utomhusmatchen 
på Ullevi mellan Frölunda-Färjestad 
28 december 2009. Publikrekord 
för europeisk hockeymatch: 31 144 
åskådare!

Insänt av:
Håkan Askolin
IT-utbildare
Kansli- och IT-avdelningen
VARA KOMMUN
534 81 VARA
0512-318 24
hakan.askolin@vara.se
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- Vad händer med Volvos bilar om det 
blir en kinesisk ägare?
- Tja, standardfärgen blir gul, motorn 
körs på risbrännvin och strålkastarna 
snedställs

En bilist som tagit några glas kör-
de i fel riktning på en enkelriktad 
gata och blev stoppad av en polis:
- Såg ni inte pilarna?
- Nä, jag såg inte ens indianerna

Dottern upprört till sin mamma:
- Vad hette stationen vi nyss passe-
rade?
- Vet inte, svarade mamman.
- Jaha, det är väl inget att göra åt, 
suckade dottern.
- Vad gällde saken? frågade mamman 
nyfiket.
- Lillebror gick av där

Lille Nisse svarar i telefon:
- Nä, mamma är inte hemma.
- Din pappa då?
- Nä, bara min syster.
- Hämta henne då, är du snäll.
Därpå följer en stunds prassel, 
stönanden och buller innan Kalle 
återkommer:
- Jag kan inte få upp henne ur 
vaggan. - Varför trillar de där ungarna om-

kull hela tiden?
- De är trillingar.

Benke var inställd till tinget. Hans ad-
vokat påtalade för vittnet:
- Att Benke kröp på alla fyra mitt på 
vägen bevisar INTE att han var påver-
kad av alkohol!
- Det är möjligt, men han försökte i 
alla fall att rulla ihop den vita mittlin-
jen!

Lite kul (eller hur man fyller ut en tom sida)

Mannen frågade nervöst sin advokat:
- Jag har inte råd med underhållet 
denna månaden. Kan min hustru be-
gära mig tillbaka då?

- Vad skulle du göra om du spelade 
piano som jag?
- Ta kontakt med en pianolärare och ta 
lektioner.

- Hovmästarn, jag känner mig så 
trött efter middagen. Kan du ge 
mig något så jag piggnar till?
- Javisst, ett ögonblick så kommer 
jag med notan...

- Vi fotbollsspelare tränar 10-12 pass i 
veckan.
- Tränar ni aldrig skott eller löpning?
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Välkommen till RM i boule
Lördag 21 aug 2010 i Bollnäs

Bollnäs kommun och Bollnäs Kommunanställdas Fritidsförening (BKF) inbjuder anställ-
da och politiker i kommuner och kommunala bolag anslutna till KAF till Riksmäster-

skap i boule lördag 21 augusti 2010.

Tävlingen planeras genomföras på Långnäs i Bollnäs.

Medarrangör är Bollnäs Bouleklubb.
Delge inbjudan till bouleklubbarna i Era kommuner.

För mer information kontakta
Yngve Lindgren, Bollnäs kommun, tfn arb 0278-167 26, bost 0278-198 38,

eller mob 070-538 70 81 yngve.lindgren@bollnas.se 

Tord Jakobsson, Bollnäs Bouleklubb, tfn 0278-191 67
to-jakob@tele2.se

mailto:yngve.lindgren@bollnas.se
mailto:to-jakob@tele2.se
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PRAKTISK INFORMATION

RIKSMÄSTERSKAPET
är öppet för kommunanställda, kommunpolitiker 
och anställda i kommunala bolag. Deltagande 
föreningar ska vara anslutna i KAF, 
Kommunanställdas Fritidsförbund.

TÄVLINGSFORM
2-mannalag. Poolspel eller gruppspel bestäms 
senare beroende på antalet deltagande lag.

ANMÄLNINGSAVGIFT
100 kr/person. Anmälningsavgiften betalas 
till BKF, Bollnäs kommun, pg nr 440 78 07-
9 senast den 2 juli 2010. Ange på talongen att 
det gällerRM i boule.

ANMÄLAN
Anmälan senast den 2 juli 2010 till 
Kerstin Olsson , BKF, Bollnäs kommun, 821 80 
Bollnäs eller e-post kerstin.olsson@bollnas.se. 
Fax nr 0278-252 60 eller anmälningsformulär 
via webb.

KAMRATMIDDAG
Lördag den 21 aug kl 19.30 på Scandic Hotell.
Pris 200 kr/person. Ange vid anmälan om du 
vill deltaga i kamratmiddagen
samt om du önskar specialkost. 
 TÄVLINGSPLATS
Bollnäs Bouleklubbs banor på Långnäs 
– ett stenkast från Bollnäs centrum – vackert 
belägen på en udde i sjön Varpen. 

TIDER
Samling kl 09.00. Spelstart kl 09.30.

LOGI
Folkhögskolan, tfn 0278-389 00 (gångavstånd 
till Långnäs)
Best Western Grand Hotell, tfn 0278-63 28 00 
(gångavstånd till Långnäs)
Scandic Hotel, tfn 0278-74 41 00 (gångavstånd 
till Långnäs)
Lenninge Herrgård, tfn 0278-23 0 92 
(vandrarhem 4 km söder om Bollnäs)
Camping Vevlinge Strand, 0278-126 84 (ca 4 
km öster om Bollnäs)
Camping Långnäs. 0278- 180 90 (20 meter från 
spelplatsen)
Bollnäs Bostäder 0278- 259 02 (från 1 bädd 
250:-/dygn till 5-7 bädd 650:-/dygn)

KONTAKTPERSONER
Tord Jakobsson, Bollnäs Bouleklubb, tfn 0278-
191 67 to-jakob@tele2.se

Yngve Lindgren, Bollnäs Bouleklubb, tfn arb 
0278-167 26, tfn bost 0278-198 38 
070-538 70 81 eller yngve.lindgren@bollnas.se

VÄLKOMMEN MED ANMÄLAN 

önskar BKF, Bollnäs kommun och Bollnäs 
Bouleklubb

mailto:kerstin.olsson@bollnas.se
http://int.bollnas.se/bkf/RMiBoule.nsf/anmalan?OpenForm
http://int.bollnas.se/bkf/RMiBoule.nsf/anmalan?OpenForm
http://www.bollnas.se/Webred/wbobjekt.nsf/attachments/RM-i-boule-BKF2010.pdf/$FILE/RM-i-boule-BKF2010.pdf
mailto:to-jakob@tele2.se
mailto:yngve.lindgren@bollnas.se
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Välkommen till KommunRuset

1-2 oktober 2010 
i Kristianstad/Åhus

med RM i terränglöpning

Gå Lunka Löp
Stavgång

Matvandring

RM 2010

KommunRuset
Kristianstad

�
�
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�
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KommunRuset med RM i terränglöpning

Fredagen den 1 oktober
Första start kl 13.00

Klassindelning
Individuell tävling - tävlingsklasser

Damer  Herrar
D21 7,5 km H21 10,0 km
D35 7,5 km H35 10,0 km
D40 5,0 km H40 10,0 km
D45 5,0 km H45 10,0 km
D50 5,0 km H50 7,5 km
D55 5,0 km H55 7,5 km
D60 5,0 km H60 5,0 km
D65 5,0 km H65 5,0 km

Motionsklass 5 km: Damer och herrar.
Gå Lunka Löp.
Stavgång 5,0 km. (medtag egna stavar)

Lördagen den 2 oktober
Samling vid Åhusgården kl 10.00

Startavgifter
Dag 1 + dag 2 150 kr 
Endast dag  1 150 kr
Endast dag  2 50 kr

Anmälan
Anmälan och avgift ska vara KARISMA tillhanda 
på pg-konto 1080481-3, senast fredagen den 
13 augusti. Uppge namn och ”KommunRuset”
Använd bifogad anmälningsblankett. Blanketten 
finns även att ladda hem i pdf- format på 
www.kafinfo.nu och www.kristianstad.se/karisma

Tävlingsinformation
Tävlingen arrangeras i Åhus, Kronoskogen i Äspet. 
Banan och tävlingscentrum med start/mål är för-
lagda till Åhusgården. 
Arrangemanget är ett KAF-arrangemang, vilket 
kräver att deltagande kommuner är medlemmar 
i Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF).
Startlista, information m.m. kommer att skickas till 
de deltagande kommunerna i god tid före tävling-
en.

Logi
I Kristianstad och Åhus finns goda möjligheter till 
boende. Hotell, vandrarhem, stugor etc. Kontakta 
turistbyrån i Åhus 044-13 42 92 eller turistbyrån 
i Kristianstad 044-13 58 88.
För boende se även: 
www.kristianstad.se/sv/turism/

Bankett
Banketten kommer att hållas på Åhus Strand, 
samling kl 19.00.
Det blir middag, underhållning och dans. Kostnad 
per deltagare är 225 kr/person.

Matvandring
Kristianstads kommuns profil är Spirit of food. 
Med stolthet kan vi säga att nästan varje dag äter 
eller dricker du något från Kristianstad eftersom vi 
har så många livsmedelsproducerande företag i 
kommunen. Matglädje, livslust och njutning är tre 
ledord som beskriver Kristianstad väl. 

Vi går en matvandring där det bjuds på smak-
prover från lokalt producerade produkter. 

Vandringen som går i Kronoskogen är cirka 4 
km lång och sträcker sig ner till havet. Vi stannar 
till på fem olika smakstationer varav ett stopp är 
vid havet. I målområdet serveras det ytterligare 
lokala produkter.

Exempel på logi:
Åhus Strand Hotell
www.ahusstrand.com - 044-28 93 00
För boende på ovanstående, uppge ”Kommunru-
set” vid bokning. Bokning senast 13 augusti.

Hotell Briggen
www.hotellbriggen.com - tel. 044 28 94 93.

Quality Hotel Grand, Kristianstad
www.choicehotels.no - tel 044 28 48 00

Friskvårdstält
På tävlingsområdet kommer ett friskvårdstält att 
finnas. I detta visar olika företag produkter och 
tjänster i hälsans tecken.

Prisutdelning
Tävlingsklass: I anslutning till målgång.
Motionsklass: Utlottning av priser.




