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Plan för RM-tävlingar 2011

denna gång!

I detta första numret av KAF Nytt 2011 ser vi framåt mot Årets Konferens i Vänersborg, boka 
redan nu in dagarna i er almanacka den 5-6 oktober. Golf RM är också ett evenemang som locka. 
Spelplats i år är Kalmar GK.
Glöm för all del inte att läsa Olles krönika, en KAF:are som varit med från starten, samt Carinas 
hälsosida. Ewerth i Kalmar har träffat nya avtal för våra medlemsföreningar.

Trevlig läsning önskar vi inom  KAF! 

Skidor   Falun Korpiaden februari

Skridskor   Uppsala     Anders Tysk 
          08-55631245

Pimpelfiske  Ingen arrangör 

Vårruset   9 maj    www.varruset.se/start

Bowling   Katrineholm, maj 
 
Boule   Ingen arrangör  

Golf    Kalmar 1-2 september  Lars Sällqvist   
          0480-470888

KommunRuset med
Terränglöpning  Varberg 9-10 september
 
Orientering  Gislaved 1-2 oktober 
    
Tjejmilen   Stockholm 3 september   www.tjejmilen.se/start
  
Årets Konferens Vänersborg 5-6 oktober  
     

  Vad    Var och när   Kontakt
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Kaxigt? Javisst. Men vi är redan på god 
väg.
Vår musikskola sprutar ur sig talanger 
på löpande band. Vem minns inte när 

Agnes Carlsson blev Agnes med hela svenska 
folket i TV-tävlingen Idol? År 2009 toppade hon 
Englandslistan, tog sig till final i Melodifestiva-
len och är på väg att erövra USA. 

En Musikakademi vid Högskolecentrum Vä-
nersborg, ett nordiskt centrum för kammarmu-
sik, orkestermusikerprogrammet med riksintag 
vid Birger Sjöberggymnasiet samt strävan efter 
att bli Årets Jazzkommun 2012 är några hörn-
stenar i musiksatsningen.

På somrarna låter det extra bra om Vänersborg. 
Inte mindre än 100 gratiskonserter, spelningar 
och musikaliska upptåg gläder vänersborgarna 
och våra besökare. På gator, caféer och till och 
med badstränder överraskas man av musik.
Arvet från skalden Birger Sjöberg, han som gav 
Vänersborg namnet Lilla Paris, lever i högsta 
välmåga.

Kaffe med dopp – med dopp
Innanhavet Vänern bjuder på imponerande fakta 
som 22 000 öar, 10 000 vrak och ett djup på 106 
meter.
Men glöm inte bort de drygt 40 olika fiskarter 
som gör sjön till en besöksmagnet för sport-
fiskare från hela världen. Eller havsörn och 30 
häckande arter av sjöfågel.

I Vänersborg finns drygt tio mil Vänerkust. Det 
går att ta sig ett dopp inne i centrum med caféer 
såväl vid vattnet som vid den pittoreska gågatan, 
men det finns också fyra långa, härliga sand-
stränder att välja mellan. Varje år letar sig 3 000 
fritidsbåtar hit.
För kallt för att bada ute? Då erbjuder Vattenpa-
latset ett helt äventyr.

Bli en av 600 000 besökare
Med en dryg halv miljon besökare per år är det 
ingen överdrift att kalla Sportcentrum för en av 
Sveriges största fritidsgårdar. Vilken sport du än 
utövar – chansen är stor att du kan lira här. 
Hösten 2009 kompletterades Sportcentrum med 
Sveriges mest omskrivna Arena, Arena Väners-
borg.
 
Här tas de stora besluten
Vänersborg grundades 1644 och var residens-
stad i Älvsborgs län. När Västra Götalandsre-
gionen bildades blev Vänersborg huvudstad för 
regionens 49 kommuner.
En gång i månaden träffas regionfullmäktige i 
vår småstadsidyll och topptjänstemännen har 
sina arbetsplatser här.

Den mysiga evenemangssta-
den
I början av maj är det dags för Vårruset. Då 
kommer runt 20 000 personer till Skräcklan för 
att heja och springa.
En månad senare samlar Vatten- och visfestiva-
len Aqua Blå nästan lika många. Också det vid 
Vänerns rand.
Vänersborgsfestivalen, VW-träffen, Handla Vilt 
är några andra publikdragare.
Hitta rätt i utbudet på www.visittrollhattanvaner
sborg.se

I Vänersborg 
svänger det  rejä l t

http://www.visittrollhattanvanersborg.se
http://www.visittrollhattanvanersborg.se
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Om Vänersborg

I Vänersborgs kommun bor cirka 
37 000 invånare.
Vi är Regionhuvudstad i Västra 
Götaland.
Från förskola till högskola.
Näringsliv med bredd och spets.
Nyinflyttade uppskattar 
småskaligheten, närheten till natur 
och vatten.

Nära till det mesta
En flygtimme till Stockholm
En bil/tågtimme till Göteborg
20 cykelminuter till bad
En halvtimme till Västkusten
Mitt emellan Oslo och Köpenhamn
10 000 pendlare - de flesta till och 
från Trollhättan

Kommunen som arbetsplats
3 200 anställda
Personalvård på äldreboende under 
Mauritius sol.
Personalklubb med förmåner, 
aktiviteter och samvaro.

Mandatfördelningen i Vänersborg 
efter valet 2010
Moderaterna 13
Socialdemokraterna 12
Vänsterpartiet 8
Folkpartiet 5
Miljöpartiet 4
Centern 3
Välfärdspartiet 2
Sverigedemokraterna 2
Kristdemokraterna 2

Kommunen styrs i minoritet av M, 
FP och KD. 

Texten hämtad från Vänersborgs kom-
muns hemsida

Sveriges bästa musikkommun.
Det är dit vi i Vänersborg siktar.

Nära blir ännu närmare
Folk flyttar till Vänersborg för att de uppskattar 
tryggheten och närheten till natur och vatten. I 
Vision Vänersborg står att det framtida boendet 
i Vänersborg ska vara sjönära, grönnära och 
centrumnära.
Ett annat plus i kanten, som växer sig starkare, 
är läget.
Dubbelspår och fyrfilig väg från Göteborg är 
klar 2012, fordonen rullar redan på fyrfilsvägen 
till Uddevalla, det är nära till flygplatsen och 
X2000 stannar i Vänersborg på sin färd till och 
från Stockholm.
Nyfiken på att veta mera?
Hör av dig! 
www.vanersborg.se

Thomas Fridén
Informationssekreterare
Vänersborgs kommun
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Kalmar Golfklubb är oerhört glada över att stå som värd för Riks-
mästerskapet. Vi har bara positiva minnen av förra arrange-
manget från 1999 som i alla avseenden var en succé. Vi har varit 

i ett renoveringsläge under ett par år, och nu är det första året som vi 
är tillbaka på marknaden igen, nu med nyrenoverade greener på den 
Gamla Banan. Eftersom Kalmar Golfklubb är en 36-hålsanläggning 
både kan och vill man arrangera större tävlingar som den här. För 2011 
har klubben ytterligare en tävling som de särskilt satsar på och det är 
en Nordea Tour tävling som går av stapeln vecka 35. Alla på klubben 
hälsar samtliga deltagare varm välkommen!

Spelplats: Kalmar GK

Jimmy Grön, Klubbchef Kalmar GK

Se inbjudan på sidan 10
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 Klubbens historia 
Klubben startades den 7 februari 1947 och blev genom 
det den 31:e klubben i Sverige. Till ordförande valdes 
Ragnar Jeansson och till sekreterare Carl Johan Lenan-
der. Dessa två personer, som senare båda blev valda 
till hedersmedlemmar, har genom sitt initiativ för alltid 
skrivit in sig i klubbens historieböcker. De första nio 
hålen ritades tillsammans av den kände golfbanearki-
tekten Rafael Sundblom och klubbens egen arkitekt 
Gösta Gerdsjö. De första golfslagen slogs den 9 sep-
tember 1950. Nästa nio hål ritades enbart av Gösta 
Gerdsjö och dessa var färdiga för spel hösten 1966.
 

Under den här tiden kom en annan person till klub-
ben och som kom att betyda väldigt mycket. Hans 
namn var Arne Lindeström och tack vare honom 
kom klubben att utvecklas till en av de allra bästa i 
Sverige. Arne arbetade fram till sin bortgång 1992 på 
ett sätt som sällan kan skådas idag. Före tiden med 
automatbevattning kunde denna nestor ses mitt i nat-
ten, i full färd med att placera om regntågen över vår 
kära bana. Mycket kan nämnas om Arne men en sak 
är dock alldeles säker; han har betytt mycket, inte 
bara för Kalmar Golfklubb utan också för golfsve-
rige. 1992 invigdes de nya 18 hålen (ritade av Sune 
Linde) och Kalmar blev därmed en 36 hålsanläggning. 

Kalmar Golfklubb har alltid visat tecken på 
framåtanda och en vilja att alltid utvecklas. Detta 
gäller såväl för anläggningen som för klubbens 
medlemmar. Ett gott tecken på detta borde vara de 
idrottsliga framgångar och idrottsprofiler klubben 
stolt kan visa upp; Joakim Haeggman, Åsa Gottmo, 
Pernilla Sterner och Mårten Olander bara för att 
nämna några. Idag är klubben en väl fungerande 
golfanläggning som siktar högt i fråga om kvalitet 
och trivsel och som väl beskrivs i klubbens vision: 

”Kalmar Golfklubb ska vara Sveriges bästa an-
läggning för medlemmar och gäster. Anläggningen 
ska vara anpassad för golffamiljer med en mäster-
skapskvalitet. Gäster till klubben ska känna att de 
får Sveriges bästa totalupplevelse av ett besök på 
vår anläggning. Alla funktioner på klubben ska ha 
en inriktning som gör att medlemmen och gästen 
alltid sätts i centrum och därmed ökar värdet av 
att vara medlem eller gäst på Kalmar Golfklubb.” 
Klubbmästare genom tiderna i Kalmar Golfklubb.

Välkomna till Kalmar
Semester med sol och bad, shopping och nöje, 
konst och kultur. Kalmar har den stora stadens 
möjligheter men också den mindre ortens när-
het och charm. På promenad- och cykelavstånd 

upplever du sandstränder, parker, skog, ängar, kul-
lerstensgator, butiker, muséer, kaféer och gallerior. 
Och ett alldeles riktigt slott med tinnar och torn.

Idag är Kalmar en modern stad med ett brett 
utbud men var du än går känner du historiens ving-
slag. Redan under medeltiden var Kalmar en viktig 
mötesplats för handel och politik. Här har flera vik-
tiga möten ägt rum. Det mest kända är Unionsmötet 
1397, då Kalmarunionen bildades. Sverige, Dan-
mark och Norge var ett enat rike fram till 1523, då 
Sverige bröt sig ut och Gustav Vasa kröntes till kung.

Slott och Slottsfjärden, där den viktiga hamnen fanns. 
När danskarna anföll Kalmar 1611 blev förödelsen 
stor. Staden behövde ett säkrare läge och 1640 bestäm-
des det att stadskärnan skulle flyttas till sitt nuvarande 
läge på Kvarnholmen. Kalmarborna var först ovilliga, 
men efter en brand 1647 blev beslutet verklighet. 
Nästan överallt i centrala Kalmar blir du påmind om 
den betydelse Kalmar en gång hade genom de varsamt 
renoverade byggnaderna och försvverken från Sveri-
ges stormaktstid. I många av de gamla byggnaderna 
huserar numera charmiga butiker, restauranger och 
pubar.
 

Om Tävlingen.
Arbetet är i full gång och anmälningarna har börjat 
trilla in. Johan Hjulström, Daniel Lindén & Lars 
Sällqvist har satt ett högt mål för att vända trenden i 
antal anmälda och hoppas på 250 – 300 st spelare på 
Kalmar GK 1-2 september. Kalmar stod redan värd för 
mästerskapet för 12 år sedan 1999.
 Den gången var arrangemanget väldigt lyckat och det  
finns inget som talar för att det skulle bli annorlunda 
den här gången heller.  

Arbetslaget i golf
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Efter 17 år som ordförande slutar Eric Lindström som ordförande i Nyköpings personalför-
ening Kom Me’. Han efterträds av Catarina Kaufmann, 48 år, som arbetar med FiA-verk-
samhet vid Friluftsfrämjandets anläggning vid Ryssbergen. 

Hon har också ett förflutet som anställd föreningskonsulent hos EKAF – Eskilstuna kommuns an-
ställdas fritidsförening.

- Det känns bra att lämna över till en person som har erfarenhet av arbete inom en personal-
förening, säger Eric Lindström. Det har varit oerhört stimulerande att leda Kom Me’ men nu 
slutar jag med ålderns rätt.

- Pressen är hård på mig som tar över ordförandeklubban i en förening med så omfattande och 
uppskattad verksamhet, säger Catarina Kaufmann. Men det ska bli jättekul att börja jobba 
för att ytterligare utveckla föreningen.

Catarina arbetade som föreningskonsulent i Eskilstuna i åtta år. Hon har också suttit med i styrelsen 
för Kommunanställdas fritidsförbund (KAF) i sex år. En förbundsstyrelse som föreningens sekrete-
rare Lars-Göran Bergman nu är med i sedan förbundsstämman 2010.

Catarina tar över efter Eric i 
Kom Me’
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Årets konferens 2011 tar 
form
KAF Nytt har varit i kontakt 
med Personalklubben i Väners-
borg, - Årets fritidsförening 
2010. Klubben med den fantas-
tiska fina och omfattande verk-
samheten.  Vårt ärende denna 
gång var att höra efter hur det 
går med förberedelserna inför 
höstens Årets konferens. - Bra! 
svarar Sofia Johansson, en av 
klubbens två föreningskonsu-
lenter, Och jätteroligt är det.

Tidpunkt
Konferensen kör igång vid 
lunchtid den 5 oktober 2011 
och avslutas dagen efter, den 6 
oktober. Vi håller till på Qua-
lity hotell, som byggts om och 
blivit både större och moder-
nare sedan 2002. Det var då, 
som Årets konferens senast var 
på besök i Vänersborg. Den 
gången delade personalklubben 
uppdraget som arrangör med 
SSIF (Sveriges Sjukvårdsan-
ställdas Idrottsförbund).

Planeringsgrupp
En särskilt tillsatt grupp har 
arbetat regelbundet sedan 
årsskiftet och kommit långt 
fram i planeringen. Ett mycket 
förmånligt avtal har träffats 
med Quality hotell om logi och 
konferenslokaler. Programidéer 
har diskuterats och föreläsare 
kontaktats. Stor vikt kommer 
att läggas på erfarenhetsutbyte 
mellan konferensdeltagarna, 
det som har varit så uppskattat 
under de senast genomförda 
Årets konferenser. Självklart 
kommer huvudattraktionen att 
vara föreläsningar och konfe-
rensmiddag med prisutdelning 
och underhållning.

Ola Skinnarmo
populär och uppskattad förelä-
sare har lovat komma och in-
spirera och förhöja stämningen 
under konferensdagarna. Något 
att se fram emot.  

Hur tar man sig till Väners-
borg?
Vänersborg ligger längst ned 
där Vänern möter Göta älv. 
Den gamla f d residensstaden 
har utmärkta tågförbindelser 
och ligger vid två stora genom-
fartsleder, E44 och E45. Lätt 
att ta sig till med bil. Flygför-
bindelse finns via Trollhättans 
flygplats.

Välkommen till Väners-
borg och Årets konferens 
5 – 6 oktober 2011! 
Inbjudan kommer!

Välkommen till Vänersborg 
och Årets konferens 
5 – 6 oktober 2011! 
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Klassindelning
Damer A hcp 0 - 20,0
Damer B hcp 20,1 - 36
Herrar A hcp 0 - 15,0
Herrar B hcp 15,1 – 36

RM individuellt
Enligt Svenska Golfförbundets bestämmel-
ser. 
Klass A:36 hål slagtävling
Klass B:36 hål slaggolf

RM lagtävling
En lagtävling spelas i vardera klass A och 
B. Bästa dam och herre i respektive klass 
inräknas i lagtävlingen för deltagande kom-
mun eller kommunalt bolag. 

Riksmästerskap i golf 2011
1-2 september på Kalmar GK
Riksmästerskapet Tävlingen är öppen för kommunanställda och kommun-
politiker samt anställda i kommunala bolag. Officiellt hcp erfordras samt att 
kommunen/kommunala bolaget är medlem i Kommunanställdas Fritidsför-
bund, KAF. För att bli medlem i KAF, skicka ansökan till Kommunanställ-
das Fritidsförbund, Spannmålsgatan 1,  291 80 Kristianstad, eller maila till 
kaf@bredband.net

Ändring av hcp
Spelare som mellan an-
mälningsdagen och täv-
lingsdagen ändrar sitt 
hcp skall anmäla detta 
till tävlingsledningen 
senast den 25 juli, 
särskilt viktigt om det 
innebär spel i annan 
klass. Senare föränd-
ringar meddelas vid 
start. Startlistor finns 
på Kalmar gk:s hem-
sida efter den 17aug. 
och resultatlistor veck-
an efter tävlingen. 

Banor
Alla tävlande spelar på Kalmar gk Inspel på 
respektive bana kan ske mellan 30  – 31 
augusti.

Greenfeeavgiften för inspel
Inspel kostar 425kr och gäller för spel på 
både Gamla och Nya banan. Inget inspel 
är tillåtet efter att tävlingen är påbörjad. 
Bokning kan ske en månad innan speldag. 
Ange kod: Inspel RM 2011.  
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OBS Anmälan är bindande. 
Anmälan och inbetalning skall vara oss till-
handa senast den 30 juni. Anmälan räknas 
inte förrän både anmälan och pengar kom-
mit in. 

Anmälan/Avgift 
Anmälningsavgiften 1200 kr/person, be-
talar du in på plusgiro 34 68 79 – 0. Märk 
inbetalningskortet med ”GOLF RM 2011”. 
Fyll i namn och adress GolfID, hcp samt 
kommun. I anmälningsavgiften ingår även 
banketten som kommer äga rum på hotell 
Brofästet & konferens på kvällen den 1 
september. 

Lottning:
Deltagarantalet är maximerat till 264 spe-
lare. Vid eventuell överteckning gäller att 
varje kommun som anmält deltagare skall 
bli representerad. Anmälda deltagare i 
respektive klass kommer att sorteras efter 
kommuntillhörighet. Vid eventuell överteck-
ning återbetalas anmälningsavgiften till 
utlottad spelare under oktober månad. 

Kontaktpersoner:
Johan Hjulström 073-7630896, Daniel 
Lindén 070-6980776, Lars Sällqvist 070-
8531698   

Logi:
Logi bokar du på Hotell Brofästet.
Önskar du annat boende hjälper Destina-
tion Kalmar dig med fler tips. 
Destination Kalmar box 611, 391 26 Kalmar.  
Tel 0480-417 700, fax: 0480-417 720, 
Brofästet hotell & konferens Tel. 0480-42 70 
00, fax 0480- 42 70 10

Äntligen!!
Nu har KAF fått en ny hemsida. Tyvärr så 

har det tagit tid, men den som väntar på något 
gott.....

Hoppas att ni alla tar er tid att gå in på 
www.kafinfo.nu och tittar. Här ska det finnas 
uppdaterad information om vad som händer. 
Jag hoppas att ni vill hjälpa till och kommer 
med ideér om vad vi ska göra för att få hem-
sidan i topp. 

Vårt medlemsregister finns att ladda ner. 
Gå gärna in och kolla så att era uppgifter 
stämmer. Vi vill också ha en e-postadress 
till er. Stämmer det inte så skicka ett mail till 
kaf@bredband.net

www.kafinfo.nu
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Orsa Grönklitt Skimaraton består av en halvma-
raton på 21 eller en helmaraton på 42 km. Den 
fungerar också som kommunanställdas lång-
lopps- RM. 

Att KAF fått möjligheten att samarbeta med 
arrangören av Orsa Grönklitt Skimaraton kan vi 
tacka vår ordförande, Lars Liljedahl, för. Han 
har lite av sitt hjärta kvar i dalabygden, även 
om han numera arbetar i Bräcke kommun och 
bor i Östersund. Lars var, när han var Orsabo, 
ordföranden för den legendariska skidklubben 
Orsa SK. Det här samarbetet, som kom till stånd 
snabbt och utan svårigheter hösten 2010, lovar 
gott för framtiden. Det ingår i KAF: s vilja att ta 
fram alternativ för att öka ambitionen hos kom-
munanställda att sätt upp mål för sin motion.

Vilken härlig vinter!

Visst har det väl varit en underbart härlig vinter, 
så säg? Jo, jag vet att alla inte tycker som jag. 
Tycker att nu får det vara nog med snö och som 
längtar efter våren. Men utan denna vinter hade 
massor av svenskar inte fått den där härliga 
skidturen i vit underskön natur, inte fått den där 
sköna upplevelsen, när varje muskel i kroppen 
får arbeta sig trött och inte, på köpet, fått den 
där förbättrade konditionen. Tänk på det! För i 
Mälardalen och söderut är man inte van vid att 
ha några snövintrar. Men i år har det varit som 
förr i världen. Man har folkvandrat ut till skid-
spåren på golfbanor och motionsslingor. Och 
man har prisat möjligheten men förbannat de 
anläggningar, som vill ta betalt för att man åker 
i spåren.

Orsa Grönklitt Skimaraton

Äntligen har KAF fått den samarbetspartner 
vi sökt för att mana till deltagande i ett bra 
långlopp på skidor. Det ger våra föreningar 
möjligheten att sätta upp ett mål för sina skid-
motionärer. Vasaloppet är för de flesta den stora 
utmaningen. Men man behöver en genomkörare 
i lagom tid före skidfärden från Sälen till Mora. 
Då ligger Orsa Grönklitt Skimaraton perfekt i 
tiden. Nästa år äger den tävlingen exempelvis 
rum den 11 februari, med andra ord tre veckor 
före Vasaloppet.

Olle´s 
krönika
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Trots minimal tid för information och reklam 
hade ett tjugofemtal löpare av båda könen an-
mält sig till årets tävling från femton kommuner. 
En liten men ändå bra början. Nu kommer KAF 
att slå på trumman för många fler deltagare till 
nästad år. Datum är alltså den 11 februari 
2012!

För lite mer än fem år sedan

stod jag på startlinjen på en virkesuppläggnings-
plats, dock tom på ved, i Oxberg nordväst om 
Mora. Vi var inklämda i något liknande jätte-
stora boxar och släpptes ut nar starten gick likt 
kor till första betet på våren. Det året (2006) 
hade Vasaloppet och KAF kommit överens om 
ett samarbete, där vi (KAF) gjorde reklam för 
och anmälde kommunanställda för att i Kort Va-
san åka de ca 30 kilometrarna ned till Mora. Vi 
var en hel del som ställde upp. Av 175 anmälda 
fullföljde 146. Till det kan vi lägga 128 kommu-
nanställda från Mora, Malungs och Älvdalens 
kommun. Allt det här kallade vi Kommunvasan 
och vårt jobb var i sig en prestation. Så många 
anmälda på så kort tids förberedelse, ett halvår.

Syftet med Kommunvasan var det som vi nu 
tänkt oss för projektet Orsa Grönklitt Skimara-
ton nämligen att få många att pröva på skidåk-
ning, träna och därefter belöna sina krafter med 
en halv eller hel maraton i underbar skidterräng 
vid Grönklitt.  

Kommunvasan blev bara ettårig

Så här i efterhand kan man förstå, att samarbetet 
med Vasaloppet inte skulle kunna pågå en längre 
tid. I Mora behöver man inte samarbeta för att 
få fler deltagare. De kommer ändå. Det var ett 
intressant försök. Idén bakom det hela hade sitt 
ursprung i ett projekt ”Vasaloppet som motor för 
regionens utveckling” inom Mora kommun. Vi 
lärde oss mycket och fick många nya kontakter.

Trött men ändå nöjd

kom jag på bakhala skidor ändå fram till Mora 
den där dagen i februari 2006. Speakern väl-
komnande mig, i synnerhet därför att jag hade 
ryggsäck med. I den fanns bland annat en kame-
ra. Men några kort blev inte tagna. Jag orkade 
helt inte, så jag hade alltså åkt skidor från Ox-
berg till Mora med ryggsäck alldeles i onödan. 

I bilen på hemväg lyssnade jag på utsändning 
från olympiaden i Turin. Sverige besegrade 
Tjeckien i ishockeyns semifinal.

Olle Wegner

Nya framgångar för Lars Lilje-
dahl i skidspåren

Att KAF: s ordförande, Lars Liljedahl är 
en hejare på att åka skidor det visste vi 
sedan tidigare år. Nu vet vi också att for-
men håller i sig, trots att han snart fyller 
48. I fädrens spår i Vasaloppet 2011 så 
hamnade Lars som nr 427 bland över tio 
tusen deltagare. Inte dåligt av en som är 
född i Malmköping i Södermanland. 

I RM för långlopp (Orsa Grönkliott Ski-
maraton) vann han sin klass H45  -
42 km med tredje bästa tid av alla 
2.32.40. 
Bästa av alla var Patrik Bergman från 
Härjedalens kommun i klassen H21 med 
tiden 2.23.41.

Grattis Lars till dina nya framgångar i 
skidspåren°



KAF-       Nytt              KAF-       Nytt

14 15

Personalvetardagarna 10 år
I år firar Personalvetardagarna 10-års jubileum. Vi välkomnar dig till två heldagar där du kommer 
att få ta del av kunniga och engagerade föreläsare, inspirerande praktikfall och en oförglömlig fest-
kväll.
Förutom detta har du möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter tillsammans med 
våra utställare.

Högaktuella seminarier
• Migrationsminister Tobias Billström, delar med sig av regeringens planer för den framtida 

arbetsmarknaden.

• Utveckla kompetensen efter önskade mål. ESF Socialfonden presenterar ett unikt projekt om 
arbetsplatslärande 

• Växjö kommun berättar om främjande arbetsmetoder för att utveckla ett arbetsklimat i posi-
tiv riktning

• Våga utmana dina mål med rallyproffset Tina Thörner

• Så bygger du kompetens med rätt verktyg! IBM presenterar “Career Smart” och ger exem-
pel.

För mer information om dessa och övriga seminarier under Personalvetardagarna 2011
Ladda ner hela programmet här (http://www.personalvetardagarna.se/pdf/Personalvetardagarna_2011_
program.pdf) 

Rabatt för dig som är medlem i KAF
Du som är medlem i KAF har en rabatt om 500 kronor.

Bokar du före den 1 juni så får du ytterligare en rabatt på 1000 kronor.

För att erhålla KAF-rabatten anger du ”KAF-rabatt” i rutan för övrig in-
formation i anmälningsformuläret.

Anmäl dig här (http://www.bwz.se/HEXANOVA/b.aspx?vi=12&vid=114&ucrc=7D0A35419) 

T i l l  d i g  s o m  ä r  m e d l e m  i  K A F
Den 7-8 september är det åter dags för den årliga 
mötesplatsen för personalvetare, beteendevetare, 
folkhälsovetare och HR-ansvariga. Personalvetar-
dagarna ger dig den utveckling och kunskap du 
behöver för att lyckas i ditt arbete. Här får du möj-
lighet att umgås med kollegor, utbyta erfarenheter 
och knyta nya kontakter. 

http://www.personalvetardagarna.se/pdf/Personalvetardagarna_2011_program.pdf
http://www.personalvetardagarna.se/pdf/Personalvetardagarna_2011_program.pdf
http://www.bwz.se/HEXANOVA/b.aspx?vi=12&vid=114&ucrc=7D0A35419
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VÄLKOMNA MED ANSÖKAN TILL UTMÄRKELSEN 
ÅRETS FRITIDSFÖRENING 2011

Var med och tävla om utmärkelsen Årets fritidsförening 2011. 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 2010 och 
annan information om ert arbete detta år. 

Temat för utmaningen ”Årets fritidsförening” är i år: 
Mångfald och Jämlikhet som berikar alla! 

Skicka materialet med post till KAF:s Per-Anders Löthman, Växjö kommun/DAKAPO, 
Box 1222, 351 12 Växjö, vid frågor ring 0470-414 76. Om ni vill sända ansökan med e-post 
är adressen: dakapo@vaxjo.se 
Skicka ansökan senast 16 september 2011! 

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 2011!! 

Glöm inte att skicka in er 

förenings logotype, för tävlingen 

”Årets logotype” 

till 

kaf@bredband.net 
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Många bra och uppskattade aktiviteter redovi-
sades på de grupparbeten som genomfördes på 
Pelles Lusthus i Nyköping. 

De ekonomiska villkoren och exempel på hur 
man når ut med information diskuterades också. 
Många kom-
muner inbju-
der pensionä-
rerna att delta 
i aktiviteterna. 
Några kom-
muner inbjuder även anhöriga till aktiviteterna.

En grupp redovisade förslag på hur KAF kan 
göra för att förnya sig och attrahera flera kom-
muner som medlemmar.

Här redovisas ett urval av de bästa aktiviteterna 
som dessutom kan fungera som tips för den 
egna verksamheten. 

Exempel på ”nya” aktiviteter
-  Matvandring, vingårdsvandring, vinprovning i 
samverkan med restauranger
-  Ridning på Islandshästar
-  ”Prova på” dans, danskvällar, mm tillsam-
mans med föreningar
-  Cykelutflykt med guidning
-  Pussellubb och pusseltävling

-  Trivselkväll i Stadshuset
-  Kommunfest/personalfest
-  Trädgårdskurs/ Svampkurs
-  Loppis
-  Motorcykelgrupp

- Uthyrning av friluftsartiklar såsom tält, liggun-
derlag osv.
- Föreläsningar om tillsatser i maten.
- Samarbete med typ Naturkompaniet – gemen-
samma föreläsningar, rabatter.
- Körsång och interna julkonserter.
- Travkvällar regelbundet – även tjejkvällar

Storsäljare
- rabatterade biobiljetter (storsäljare i flera kom-
muner)
- rabatter på hotell (erbjudande från kedjor)
- bowling 

Resor till
-  hockeymatcher och andra idrottsevenemang
-  julmarknader i Sverige och utomlands
-  spa i Polen, Lettland, Estland, Finland och 
Kroatien

-  Danmark, Li-
seberg, Finland, 
Norge, Österrike
-  julhandel i 
större städer som 
Sthlm och Gbg 

samt Ullared m fl
-  skidåkning i Sälen/Åre och vandringsresor till 
fjällen och Kroatien
-  Vår Ruset, Tjejmilen och andra motionslopp.
-  operan och teater i Göteborg och Stockholm, 
Dansbandskampen
-  familjeresor till lekland, mässor, djurparker, 
Djurgården mm.

Exempel på hur informationen sprids:
Personaltidning, intranätet, introduktion för 
nyanställda och särskilda utskick, fax, mail, ny-
hetsbrev, internpost till alla kommunens arbets-
platser, affischering, kontaktpersoner på arbets-
platser, ombud går ut och informerar på arbets-
platserna (APT), föreningskansli/butik, hemsida, 
utskick i lönebeskedet, annonserar i dagstidning 
under föreningssidan facebook, twitter, ……

Ekonomi
En blandning av bidrag och medlemsavgifter
Avgifter allt från 50 kr – 180 kr/år.
Bidragen från kommunerna varierar beroende 
på kommunstorlek. Vissa bygger på antalet an-
ställda medan andra får ett fast bidrag. Från 50 
000 – 250 000 kr i bidrag/år.
Största kostnaden tycks vara för subventione-
ring av aktiviteter, gymkort och busskostnader 
och hallhyror.

KAF
Bör förnya och föryngra sig, vara med på fa-
cebook, modernare hemsida och logga, kom-
munintranätet bör ha en länk till kafs hemsida,  
arrangera samverksansformer med närliggande 
kommuner, göra något aktivt för att höja med-
lemsantalet, idag bara 80 kommuner av 290 är 
medlemmar.

Erfarenhetsutbyten 
”Årets konferens”

 i Nyköping 
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Under vintern och våren har KAF påbörjat ett arbete med att sluta cen-
trala avtal med aktörer som, antingen har ett rikstäckande engagemang 
eller finns lokalt men kan ha ett riksintresse, t.ex. attraktioner vid se-
mesterorter. Vår målsättning är att kunna erbjuda samtliga våra med-
lemsföreningar förmånliga avtal som berättigar till rabatter, förmåner 
och erbjudanden inom ett brett spektra. Dessa förmåner skall naturligt-
vis gälla samtliga anställda i våra medlemskommuner ( f.n. drygt 300 
000). Vår målsättning är också att dessa förmåner skall komma hela den 
anställdes familj tillgodo.

Vi är övertygade om att aktiviteter inom områdena kultur, hälsa, motion, 
friluftsliv, fritid mm. har en stor betydelse för både den anställde och 
dennes familj. Vi vill på detta sätt från KAF bidra till att sätta ”lite guld-
kant” på tillvaron för våra medlemmar.

Choice Hotels & Resorts

En hotellkedja som omfattar Comfort, Clarion Collec-
tion, Quality Resort samt Clarion och Nordic Hotels 
& Resort´s i Norden och Baltikum. För närvarande 
omfattas 173 hotell av avtalet.

Avtalet innebär att anställda och anställdas famil-
jemedlemmar alltid erhåller 10 % rabatt på lägsta 
gällande pris för den hotellnatt som avses, alltså 10 % 
även på redan nersatta priser och helgpriser.

Bokning sker enklast via:  www.choice.se.  Ett 
särskilt ID-nummer skall då anges för att få del av 
avtalets förmåner. Detta ID-nummer lämnas ut av 
resp. medlemsförening till sina medlemmar. För 
att få tillgång till ID-nr, kontakta KAF via e-post: 
ewerth.45@gmail.com.

Bokning kan också göras via e-post:  
booking@choice.se eller per tel. 0771-666700. Även 
här måste giltigt ID-nummer anges.

MTA Production AB.

MTA Production AB är ett produktionsbolag som 
bokar konserter och turnéer för ett 30-tal artister. 
Ett axplock av artister som ingår i MTA:s stall är: 
Ale Möller Band, Sofia Karlsson, Rigmor Gustafs-
son, Marie Bergman, Josefin Glennmark, Jasmine 
Kara m.fl. Hela listan hittar Ni på MTA:s hemsida:  
www.mtaprod.se.

MTA Production AB kommer att ca 6 månader före 
artisters turnéstart erbjuda KAF:s medlemmar möjlig-
het att förhandsboka konserter till rabatterade priser. 

Actic Sverige AB (f.d. Nautilus).

Ett ramavtal har slutits mellan Actic Sverige AB och 
KAF beträffande rabatter för medlemmar i KAF-an-
slutna föreningar inom hela Sverige. Flera Actic-an-
läggningar har redan avtal med resp. kommuns fritids-
förening. Dessa berörs inte i nuläget av detta avtal.

Centrala avtal för alla 
KAF:s medlemsföreningar.

Följande avtal är i dagsläget helt klara: 
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De KAF-anslutna föreningar som har en Actic-an-
läggning inom sin kommun erbjuds rabatt på årskort 
för Gym mm. Rabatten kan variera något mellan olika 
Gym. beroende på ägarkonstellationer mm. Ta därför 
kontakt med Din lokala Actic-anläggning eller hör av 
Dej via e-post till:  ewerth.45@gmail.com för mer 
information. 

Dessa avtal kommer att läggas ut på KAF:s 
nya hemsida där Du hittar all nödvändig informa-
tion. Det går också bra att skicka ett e-post till:  
ewerth.45@gmail.com för mer information.

Kommande avtal:

Utöver dessa pågår förhandlingar med ett antal aktörer. 
I några fall är det bara enstaka pusselbitar som måste 
falla på plats. Vi räknar med att mycket snart kunna 
presentera avtal med :

Svenska Slottsmässor.      
Arrangör av mässor och julmarknader i Slott och 
Herrgårdar över en stor del av landet.

Studiefrämjandet.             
Studieförbund som arrangerar Studiecirklar över hela 
Sverige.

Riksteatern.  
Teaterverksamhet i hela Sverige.

Vi för också förhandlingar med ett antal aktörer 
inom olika verksamhetsområden där vi ännu inte kan 
presentera vare sig namn eller detaljer. Vår målsättning 
är att komma fram till ytterligare ett flertal förmånliga 
avtal före sommaren.

Ewerth Johannesson

Julmarknad 
2011?

Att börja planera för årets julmarknad redan 
före midsommar låter kanske inte riktigt 
klokt. På KAF vill vi dock alltid vara ste-

get före i planeringen så att alla våra medlemmar 
skall få attraktiva erbjudanden i rätt tid.. 

Därför har vi just avslutat förhandlingarna med 
Svenska Slottsmässor som genomför Julmarknader 
på inte mindre än 18 platser i Sverige. Resultatet 
blev att alla våra medlemmar kan besöka dessa 
julmarknader till rabatterat pris. Ordinarie biljett-
pris ligger på 60 – 70 kronor. Som medlem i en 
Fritids- eller Personalförening som är ansluten till 
KAF har Du alltid 15 kronor rabatt på biljettpriset, 
alltså upp till 25 %.

En del detaljplanering hur biljetterna skall dist-
ribueras och säljas till KAF:s medlemmar återstår, 
men vi har ju en hel sommar och höst på oss att 
lösa dessa detaljer. 

Håll koll på KAF:s hemsida  www.kafinfo.nu  
Där kommer all infoirmation att finnas i god tid.

Gå gärna in på Svenska Slottsmässors hem-
sida också och se vilket utbud som väntar till 
rabatterat pris. Adressen är  http://www.svenska-
slottsmassor.se/startsidan/

Ewerth Johannesson

http://www.kafinfo.nu
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Nu när sommar ledighet börja närma sig 
med stormsteg , finns det en del som ej 
har orken att vara lediga fullt ut, utan 

kanske får någon åkomma ex förkylning.
Därför vill jag skicka med dig mina tankar tips 
för att förbli frisk och maximera ditt välbefin-
nande och om få mer lust energi och vilja till det 
du vill göra och uppleva.

Vi får intryck av mycket varje dag som påverkar 
oss som ex matrecept på ena sidan av tidnings-
bladet och andra är det bantnings tips. Men för 
vår kropp och själ gäller endast inkomster och 
utgifter för att vi ska må bra.
Välj bort former av godis, kakor, sötsaker – ta 
frukt och bär istället, nässlor som nu är fullt av 
i naturen plocka dem och gör avkok på dem och 
drick och du får den mest näringsrika och re-
nande drycken och den är gratis!
Var återhållsam med portionerna och ta aldrig 
om mat.

Ät ofta och små portioner.
Se alltid till att du får i dig grönsaker vid målti-
den.

Rör på dig minst 30 minuter varje dag det mins-
kar stress, ökar ditt immunförsvar, sover bättre, 
gladare starkare stabilare.
Drick alltid ett glas vatten varje timme.
Se till att ha delmål fram till målet du önskar.
Tänk på hur du andas(andas med magen)
Tänk på vilka värderingar och attityder som 
finns.

Ge dig själv beröm och andra varje dag.
Ta hand om dig och lyssna till din kropp och själ 
den vägleder dig och vi har ett eget ansvar över 
den.
Se till att ha roligt och skratta varje dag.
För att lära dig expandera dina tankar så testa 
gärna denna tankelek.

Jag uppskattar:

______________________________________

Jag uppskattar mig själv för sättet som jag

______________________________________

Något av det jag uppskattar mest i livet

_______________________________________
Jag värdesätter just nu högst av allt

______________________________________

Tänk på någon du har ett förhållande med eller 
umgås flitigt med och fyll i. 
Jag uppskattar verkligen______________för 
sättet som han/hon

____________________________

Carinas hälsosida
Lust Energi Vilja = Lev
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Ingenting är så lätt utan det inte kan bli 
svårt om det görs motvilligt.

Den som vill äta nötens kärna , krossar 
skalet.
Gör er alltså inte bekymmer för morgon-
dagen, ty morgondagen skall själv bära 
sitt bekymmer.
Den som förlåter utan att glömma har 
aldrig förlåtit.

Vi föds som original men de flesta av 
oss dör som kopior.
Att vara god är nobelt, men att lära 
andra att vara goda är ännu noblare och 
mindre besvärligt.

Kärleksfull beröring frisätter hormorn 
oxyticin som höjer smärttröskeln , lugnar 
sinnet och sänker blodtrycket.

Vi tittar på marken när vi sätter ner föt-
terna, men det är lätt att glömma att 
även rikta blicken mot den blå himlen 
och känna rymd, andas frihet, låta dina 
tankar sväva fritt för en stund.

Långpromenader med buk andning ger 
en fördubblad syresättning av blodet, 
vilket ger ett stort energitillskott.
Ju bättre vi sköter om vår inre miljö de-
sto mindre påverkar  och mottagliga är vi 
för störande faktorer i den yttre miljön.
Om du vill förmedla dina känslor, tala 
alltid i jag budskap.

Desto mindre värmebehandlad maten är 
desto bättre och mer näringsrik för oss.
När hade du senast en träff med dig 
själv? Lär känna dig själv.

Väl mött
Styrelsemedlem i KAF
Carina Stork

Lite blandade tankeställare.

…men kanske hög tid. Att gå på Gym 
behöver inte vara en målsättning att bli 
en muskelknutte. Det kan helt enkelt 
vara ett alldeles utmärkt skäl till att må 
bra. 
En kvinna som min hustru träffade vid 
ett träningpass uttryckte det så här: 
”detta gör jag för att hindra kroppens 
förfall”. Visst mår vi alla bra av att vara 
aktiva och i rörelse.

KommunAnställdas Fritidsförbund har 
därför slutit avtal med Actic (f.d. Nauti-
lus) om rabatt för alla som tillhör våra 
medlemsföreningar runt om i Sverige. 
Actic har i dag 92 anläggningar i 
Sverige, från Ystad i söder till Kiruna i 
Norr. Enda villkoret för att få del av den-
na rabatt är att Din förening är medlem i 
KAF och att Du kan styrka Ditt medlem-
skap i Din lokala förening.
Surfa in på:   http://www.actic.se  och 
kolla om Actic har anläggning i Din kom-
mun eller i närliggande. Rabatterna kan 
variera mellan olika anläggningar. Ta 
därför kontakt direkt med den anlägg-
ning Du vill träna på för mer informa-
tion eller med Thomas Nord på Actic 
Sverige AB, tel. 0707-998334. Har Du 
frågor kan Du också skicka ett mail till:  
ewerth.45@gmail.com 
Lycka till och må bra!

Ewerth Johannesson

Det är aldrig försent…..

mailto:ewerth.45@gmail.com
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Kommunanställdas Fritidsförbund har 
slutit avtal med MTA Production om 
rabatterade priser och förtur på delar av 
deras turnéprogram.  Höstens program 
är nu klart och vi har glädjen att kunna 
presentera det för våra medlemmar.
Det är sammanlagt 18 olika artister som 
kommer att turnera runt i Sverige under 
hösten 2011 och där KAK-anslutna för-
eningar har möjlighet att boka in konser-
ter till reducerade priser. 
Ta chansen att få arrangera en riktigt bra 
konsert för Era medlemmar (och kanske 
även för externa åhörare). 
Nedan följer en presentation av artister-
na samt vårt pris som KAF-medlemmar.
Är Du intresserad så ta kontakt med 
Malin Kairis på MTA snarast.
Tel: +46(0)8 660 80 88, Mob: +46(0)739 
89 74 93
e-post:  malin@mtaprod.se
Du får gärna höra av Dej med frågor till 
undertecknad också:
Mobil  0708-341695 eller e-post  
ewerth.45@gmail.com.
Missa inte detta erbjudande!

Ewerth Johannesson

Konserter under hösten 2011
Anders Widmark
Sveriges främste pianist ger sig ut på soloturné hösten och 
våren 2011/2012.
Psalmer, rock, visor och gospel är lika självklara i hans 
musikaliska
tolkningar.
Anders är tvåfaldig Grammisvinnare och har sålt guld två 
gånger. Det senaste
Albumet Visor släpptes
våren 2010.
Pris för KAF:s medlemmar 15 000 kr
mtaprod.se/artister/anders-widmark

Anna Christoffersson & Steve Dobrogosz
Få svenska skivutgivningar, oavsett genre, har de senaste 
åren hyllats så
enhälligt i media som Anna & Steves två gemensamma 
album ”It’s Always
You” (2006) och ”Rivertime” (2008). Båda skivorna 
grammisnominerades
och är några av de senaste årens mesta och bästa 
jazzsäljare. Nu turnerar
duon med sin tredje skiva ”Covers” (2010).
Pris för KAF:s medlemmar: 14 000

mtaprod.se/artister/anna-christoffersson---steve-dobrogosz
Anna Stadling & Idde Schultz
På begäran ger sig Anna & Idde hösten 2011 ut på ett 
återtåg tillsammans.
Under en vecka i oktober ger de ett antal exklusiva 
konserter runt om i
Sverige. 27 – 30 oktober är ännu tillgängligt för bokning.
Pris för KAF:s medlemmar: 15 000
mtaprod.se/artister/anna-stadling-och-idde-schultz

Boot
När tre av Sveriges ledande folkmusiker slår sig samman 
kring traditionella
rytmer och instrument men kombinerar detta med ett 
modernt sound och
mycket attityd kan man vara säker på att resultatet blir 
något alldeles extra.
Akustisk musik men med en tyngd som ibland närmar sig 
rockens.
Folkmusik, musik som utvecklas i samklang med tiden 
och utövarna.
Folkmusik för det tjugoförsta århundradet. Bandet trunerar 
på sin senaste
skiva Soot och turnéperiod är satt till den 9/11-27/11-2011
Pris för KAF´s medlemmar 17 000 kr
mtaprod.se/artister/boot
   
Dan Berglund
“Suverän skildrare av 70-talets verklighet” löd rubriken 
över Aftonbladets
recension av hans klassiska debutalbum “En järnarbetares 
visor”, där
berättartonen är starkt influerad av skillingtryck och Dan 

Detta är ett litet urval av vad 
som finns att tillgå. Fullständig 
lista hittar ni på KAF:s hemsida 
www.kafinfo.nu
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Andersson. Uppväxt
under fattiga förhållanden flyttade han som ung till 
Göteborg och blev snabbt
inblandad i arbetarrörelsens mest extrema delar. 1974 
slutade han arbeta och
valde gitarren på heltid I slutet av 70-talet bryter han med 
kommunismen, säljer
gitarren och börjar skriva vislyrik igen. Nästan tio år 
senare levererar han
kritikerhyllade ”Vildmarken”, som inte blev en 
försäljningssuccé..2009
belönades han med Birger Sjöberg-priset. Det var efter att 
han släppt det hyllade
albumet “Såna som vi...”.Nu kröner han sin artistbana 
med ALLT ÄR
IDIOTERNAS FEL, ett album fullt av spöklika, 
karnevaliska och sentimentala
stycken där han håller domedag över sig själv och sin 
samtid.
Priset för KAF´s medlemmar 12 000 kr
mtaprod.se/artister/dan-berglund

Esbjörn Hazelius
Multiinstrumentalisten Esbjörn Hazelius har medverkat i 
Jul i Folkton, spelar i
band som Hazelius-Hedin, Quilty och Eitre och var 
dessutom musikalisk motor
bakom bl.a. Sofia Karlsson i flera år. 2009 släppte han 
äntligen sitt soloalbum
och 2010 var Esbjörn nominerad för Grammis, 
Manifestpriset och kammande
hem pris för Bästa Utgåva på Folk & Världsmusikgalan.
Pris för KAF:s medlemmar: 15 000
mtaprod.se/artister/esbjorn-hazelius

Irma Schultz Keller
Hösten 2010 släpptes Blank is sånger av Joni Mitchell 
som Irma har översatt
och producerat. Irma som tidigare släppt sex soloalbum, 
vunnit Grammis för
bästa kvinnliga popartist, arbetat som skådespelerska på 
film, teater och skrivit
filmmusik fick en särskild känsla för Jonis låtmaterial 
redan för ganska länge
sedan.Idén till albumet föddes när Irma träffade Joni då 
hon var här för att ta
emot Polarpriset 1996.Häromhösten gjordes en roadtrip i 
Jonis fotspår. Från
Saskatoon till Vancouver. Den kunskap Irma samlat på sig 
om Joni kommer
vävas in i konsertens mellansnack.
-Historien om Jonis liv, fakta, funderingar, humor och 
poesi kommer blandas
med glimtar ur mitt eget, säger Irma.
Priset För KAF medlemmar 19 000 kr
mtaprod.se/artister/irma-schultz-keller
   
Jenny Almsenius
I snart fem år har hon turnerat runt i Sverige och Norge 
med sin särskilda
blandning av blues och visor. Men först nu våren 2011 
skivdebuterar

sångerskan och låtskrivaren Jenny Almsenius, 26, med 
albumet ”Sånt som
brinner”, Ett kritikerrosat album som innehåller elva helt 
nya
egenkomponerade låtar. Jenny åker meden trio gitarr, 
kontrabas, sång.
Pris för KAF´s medlemmar 14 000 kr
mtaprod.se/artister/jenny-almsenius

John Lindberg Trio
John Lindberg Trio har med senast skivan ”Made For 
Rock N Roll” intagit
platsen som Sveriges hetaste rockabilly-band. Efter att 
tidigare ha åkt förband
till Refreshments och gett ut tre tidigare album har de nu 
tagit det stora klivet
ut och blivit folkära. Bandet spelar tuff och tajt rockabilly 
där influenser som
The Hives och Elvis möts. Under våren och sommaren är 
de ett av Sveriges
mest efterfrågade liveband
Priset för KAF´s medlemmar 22 000 kr
mtaprod.se/artister/john-lindberg-trio

Josefin Glenmark
I våras släpptes äntligen Josefins debutalbum Better days 
som innehåller
egenkomponerat material. Efter många år som låtskrivare 
och körsångerska
bakom andra artister tar Josefin klivet att solodebutera i 
eget namn.
Uppväxten i en musikfamilj har självklart satt sin prägel 
på gott och ont och
det tog en tid innan Josefin bestämde sig för att satsa 
helhjärtat på musiken.
Hennes första CD-singel, My Sweetness, kom för ett år 
sedan och spelades
flitigt i bl.a. P4.
I december 2010 släpptes den digitala singeln Suzie, 
skriven tillsammans
med Nick Sample - son till legendariske Joe Sample från 
The Crusaders
(Streetlife), som även den blev adderad på P4. Under 
våren har vi sett Josefin
i flera olika tv-program såom ”Så skall de låta” och Tv4 
Nyhetsmorgon
Pris för KAF´s medlemmar 12 000 kr
mtaprod.se/artister/josefin-glenmark

Linda Ström
Linda Ström har sedan 2003 varit medlem i framgångsrika 
countrytrion
Cookies N Beans. Med dem har hon tävlat i 
Melodifestivalen, stått på scenen
i Dalhalla tillsammans med Rosanne Cash, gästat Peter 
Jöbacks julshow i
Globen och medverkat i Så ska det låta och 
Sommarkrysset. Vid sidan om
Cookies N Beans byter Linda nu språk och går sin egen 
väg med albumet
Utan skyddsnät, utan Gud (2010)
Pris för KAF:s medlemmar: 15 000
mtaprod.se/artister/linda-strom
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