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Plan för RM-tävlingar 2007

denna gång!

Gren Arrangör Datum Kontaktperson

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

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

Badminton Arrangör saknas

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

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

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

Orientering Tidaholm 14-15/9 Lena Arnoldsson 0502-606447 (a), 070-2371929 (m)

Övriga arrangemang
Korpiaden Lugnet-Falun
Alpint, längdåkning och långfärdsskridskor 

 2 – 4  februari Jenny Magnusson 023-82047

SSIF/KAF-Spelen
  8-9 september  se info och anmälan på kafinfo.nu
Badminton, bordtennis
innebandy, inomhusfotboll
tennis

Årets Konferens  27-28 september  se inbjudan

Nummer 2 av KAF-Nytt handlar mycket om Halmstad.

Anders Kihl har varit i Halmstad och tittat på golfbanor inför RM i Golf. Även RM i 
Bowling har gått av stapeln i Halmstad, läs reportage och resultatlista.
Olle Wegner har haft en pratstund med Lars-Olof Lindholm, ordförande i KAF, om 
RM i Bowling, som Lars-Olof deltagit i och om framtiden för KAF. 
Olle har även intervjuat Lars Liljedahl i Orsa om klimatförändringarna, 
som även nått Grönklitt.
Årets Fritidsförening, Aktiv Fritid i Kalmar, arbetar med Årets konferens, inbjudan 
finns med i detta utskick av tidningen.
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Fysiska aktiviteter är ett verksamt medel för ökat väl-
befinnande och bättre hälsa. Löpning är en utmärkt 
sådan aktivitet, som upptäckts av allt fler, inte minst 
kvinnor. Den har blivit ”den sunda folkrörelsen”. 

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

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

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

Vårruset och Tjejmilen

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

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

KAF kommer att informera och göra repor-
tage om Vår Ruset och Tjejmilen i KAF Nytt och på 
www.kafinfo.nu.

 
Stockholm Marathon och KAF bjuder i och med 

denna överenskommelse in till en landsomfattande 
tävling om antalet deltagare i Vår Ruset och Tjejmi-
len. Ett minnesvärt pris kommer att instiftas. Detta 
pris kommer att tilldelas den kommun/fritidsförening, 
som har haft flest antal deltagare per antalet anställda 
i kommunen. KAF ansvarar för att sprida informa-
tion till alla Sveriges kommuner om tävlingen via sin 
hemsida och genom KAF Nytt. 

För tävlingsbestämmelser: Se nedan.

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

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

4 5

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

Tjejmilen söndag 26 augusti kl 
12.00

KAF har som bekant ett samarbete med Löparkansliet 
kring motionsloppen Vår Ruset och Tjejmilen. KAF-Nytt 
har med anledning av detta hört sig för om läget inför den 
största av dem alla nämligen Tjejmilen, söndagen den 26 
augusti i Stockholm. Kansliet berättar att hittills har  ca 
10 000 löpare anmält sig. Man räknar med att upp till 
22 000 flickor i alla åldrar kommer att ställa upp på start-
linjen denna augustisöndag.
Sista anmälningsdag är den 30 juni.

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

Tjejmilen startar på Lindarängsvägen som är en bred 
och flack gata. Banan går rakt fram i 1,5 km innan den 
svänger av till höger in bland träden. Efter en liten backe 
och en ny högersväng passerar vi först Kaknäs tränings-
anläggning, där Djurgårdens allsvenska fotbollslag tränar, 
och sedan Stockholms högsta byggnad Kaknästornet som 
är 155 meter högt.
Efter 2,5 kilometer når banan Djurgårdsbrunnskanalen. 
På höger sida ligger Djurgårdsbrunns Värdshus med anor 
från 1700-talet.
Tjejmilenlöparna kan välja att springa längs den norra 
eller södra sidan av kanalen ut mot Parkudden. Båda väg-
valen är lika långa. Det är helt flackt med kanalen på ena 
sidan och ekarna och grönskan på den andra. Banan når 
fram till Saltsjön och viker sedan av åt höger. 
Vi passerar Blockhusudden och är framme på Djurgårds-
vägen där vi först passerar några palatsliknande villor och 
sedan Manillaskolan. Efter 6,5 km svänger banan upp mot 
Rosendals Slott som byggdes för Karl XIV Johan åren 
1823–1827. Här finns den längsta uppförsbacken under 
Tjejmilen.
Sedan går det utför, genom en skön allé med ekar ner mot 
Djurgårdsbrunnsviken. Vi springer till höger vid Wärds-
huset Godthem och följer stranden genom Lusthusporten 
fram till Djurgårdsvägen. Till vänster syns Nordiska Mu-
seet, längre bort ligger Gröna Lund och Skansen.
Efter Djurgårdsbron tar vi till höger på Strandvägen och 
så till vänster in på Oxenstiernsgatan där banans sista 
uppförsbacke väntar. Till höger syns Sveriges Radios 
stora kontorsbyggnader. 
Avslutningen är lätt. Först en lång utförsbacke på Oxen-
stiernsgatan och sedan Lindarängsvägen förbi Filmhuset 
fram till målet på Gärdet.
Banan är kontrollmätt. Distansen är 10 000 m. Det finns 
fyra vätskekontroller längs banan.

En skön mil runt Djurgården

Tjej
milen

Bilder från Tjejmilens officiella hemsida

http://www.tjejmilen.se
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- Hur gick det i Halmstad?
 - Jo då. Efter mycket trassel med 

SJ om tider och priser bestämde 
vi, Bo Pettersson, Siv Jonsson från 
Huddinge och jag, att åka bil till 
Halmstad. Vi anlände c:a kl. 12.30. 
Tiden vi skulle spela var kl.16.00,. Vi 
fick dock höra, att det fanns lediga 
banor13.00. vi bestämde oss för att 
spela då, istället. På så sätt kunde 
vi åka hem i lite bättre tid. Jag fick 
gå ihop med Kenny Bengtsson, som 
spelade utmärkt. Kenny kommer från 
Sigtuna. För egen del lyckades jag 
inte hitta rätta linjen. Så helt nöjd med min insats 
är jag inte.

- Hur var arrangemangen och banorna?
- Arrangemangen var bra. Vid varje start gjordes 

en utlottning om extra priser till deltagarna. Ba-
norna var av laminat, som jag har haft lite svårt att 
bemästra.

- Jag hörde att det var problem med att många av 
deltagarna kom från kommuner, som ännu inte betalt 
årsavgiften till KAF. Vad gör vi för att få en bättre 
tingens ordning?

- Det är förvånande att inte de aktiva bryr sig 
om att kontrollera att medlemsavgiften till KAF 
är betald innan man åker iväg till ett RM. Det här 
skapar extra jobb för arrangören och för den gren-
ansvarige inom KAF. Vi har ännu inte uppdaterade 
register varje månad, tyvärr. Vi uppmanar nu alla 
deltagare i kommande RM att kontrollera med sin 
förening/kommun att medlemsavgiften är inbetald. 

- Vilka frågor tycker du är viktigast för KAF: s 
framtid just nu?

- Det viktigaste för KAF är att få kommunernas 

ledande chefer och politiker, att inse 
vikten av att den verksamhet, som 
våra medlemsföreningar bedriver 
för motion och kultur, är ett steg i 
riktning mot en frisk och motiverad 
personal.

- Du, liksom övriga i styrelsen är 
hårt belastade i den egna yrkesrol-
len. Vad gör vi för att ni också skall få 
någon tid över till arbetet inom KAF?

- Tyvärr är trenden i arbetslivet, 
att de som har jobb, skall uträtta mer 
och mer, helst på kortare tid än inn-

an. Frågan är hur vi i KAF skall kunna påverka 
arbetsgivarna om friskvårdens positiva betydelse. 
Problemet är ofta att ingen tid ges till återhämt-
ning. Stressens negativa betydelse redovisas i varje 
genomförd medarbetarenkät. 

- Hur ser du på KAF:s kommande samarbete med 
Korpen för att underlätta våra informationsinsatser?

- Jag hoppas och tror att samarbetet med Korpen 
kommer att ge oss lite andhämtning vad gäller de 
administrativa uppgifterna, eftersom vi inte har 
tillgång till egen personal.

En slutlig fråga. Vad ser du fram emot just nu?
- Jag ser fram emot en fin sommar och att då få 

tillbringa mycken tid med mina barn och barnbarn 
på sommarstället i Stockholms Skärgård, att få 
snickra och måla i egen takt och ladda batterierna 
inför hösten.

En riktigt trevlig sommar önskas samtliga läsare 
av Lars-Olof Lindholm.

Några frågor till KAF:s 
förbundsordförande.

KAF Nytt har ringt upp Lars-Olof  Lindholm, 
KAF:s förbundsordförande, för att få hans syn på 

några aktuella frågor. Han har just kommit hem från 
RM i bowling så min första fråga blir naturligtvis:

Text: Olle Wegner
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Lasse är, som vi berättade om i vårt 
förra nummer av tidningen, en syn-
nerligen engagerad man. Förutom att 
han är Orsa kommuns skolchef, så 
är han också ordförande i den anrika 
skidklubben Orsa SK som bland an-
dra haft bröderna Hassis och Tommy 
Limby i sina led. Dessutom är han 
styrelseledamot i KAF och arrangör 
av kommande riksmästerskap på 
skidor.

- Grönklitt där era fina skidanlägg-
ningar finns, ligger vad jag förstår, 
rätt högt. Kan detta påverka er (Or-
sas) satsning på skidsport positivt i förhållande till 
andra skidorter?

- Även Grönklitt kommer att ”drabbas” av 
klimatförändringarna. Höjden gör att tempera-
turskillnaden ofta ligger på ca 2 grader kallare i 
Grönklitt jämfört med Orsa. Men senaste vintern 
visade påtagligt att inte ens Orsa Grönklitt är 
snösäkert i mitten av december. Vår egenhändigt 
byggda kanonsnöslinga räddade julhelgen för 
längdåkarna.

- Riksmästerskapen i längdskidåkning avgjordes  
i slutet av januari i år. Finns det anledning att flytta 
dem till annan tidpunkt på grund ändrade klimatför-
hållanden?

- Jag tror att den tidpunkten är ok några år till. 
Problemet den senaste vintern var att snön kom så 
sent i större delen av Sverige så att många kände 

sig för dåligt förberedda inför loppet.

- Det var svårt att locka kommu-
nanställda till tävlingarna nu i januari. 
Vad kan vi göra för att locka fler?

- Återkommande information i oli-
ka former samt den viktigaste fram-
gångsfaktorn: Bra arrangemang och 
nöjda deltagare som pratar gott om 
Orsa Grönklitt och får fler att våga 
anta utmaningen att delta i Kommun 
RM i längd.

- Slutligen. Hur ser du utifrån 
Orsas horisont på utvecklingen inom längdskidåk-
ningen? Går det fortfarande att locka ungdomar att 
satsa på denna idrottsgren?

- Absolut! Vi har haft 30 härliga ungdomar 
igång i den grupp(9-12 år)som bland annat under-
tecknad leder. 
Klubben har också under tre säsonger besökt sko-
lorna i Orsa för att varje barn i åldern 6-9 år skall 
få uppleva skidåkningens tjusning. Detta arbete ser 
vi ger lite återväxt i våra träningsgrupper. 

Längdskidåkningen har fortfarande en stor plats 
i svenska folkets idrottshjärta - är i alla fall min 
upplevelse.

Med vänliga hälsningar från Lasse i Orsa
Betala årsavgiften nu!!!

Några frågor till Lars ”Lasse” 
Liljedahl med anledning av den 

pågående klimatdebatten.
Ingen har väl kunnat undgå den debatt som pågår kring klima-

tet och den globala uppvärmningen. Frågorna är många om vad 
som kommer att hända i framtiden. Just nu när detta skrivs pågår 
serien ”Vädrets makter” i TV 1 med Pererik Åberg. Han har bland 
annat intervjuat Vasaloppets generalsekreterare Rolf  Hammar om 
denna jättetävlings framtid och vad man i Mora gör för att förbere-
da sig inför ett varmare klimat. Detta föranleder KAF Nytt att ställa 
några frågor till vår egen skidexpert, Lasse Liljedahl i Orsa.

Text: Olle Wegner
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En synner-
ligen solig 
och mycket 

varm junidag besö-
ker jag jubilarsta-
den Halmstad för 
att få veta mer om 
bland annat kom-
mande riksmäs-
terskap i golf, för 
kommunanställda. 
Vi har den danske 
hertigen Kristof-
fer av Halland och 
Samsö att tacka 
för att Halmstad 
i år fyller 700 år. 
Det var nämligen 
den 31:e maj 1307 
som hertigen gav 
Halmstad sitt privi-
legiebrev och där-
med föddes staden 
Halmstad.

Halmstads sigill 
och vapen består 
av tre krönta hjär-
tan, en symbol som 
vanligen är tydlig i 

Halmstad men i år tydligare än någonsin. Staden som 
för övrigt är mycket vacker pryds i år av ideliga flagg-
spel som minner om tre hjärtan och att staden faktiskt 
fyller 700 år.

Det finns historiskt ett antal obekräftade teorier om 
varifrån Halmstad fått sina tre hjärtan, men ingen säker 
sanning. Den kanske mest omhuldade framfördes av  
historikern Bexell i en skrivelse 1925. Enligt denne 
erhöll Halmstad ”... år 1563 av danske konungen 
Fredrik II den ökade vapendekorationen av trenne 
röda hjärtan i blått fält, vilka skulle bibehålla minnet 
av innevånarnas tapperhet under kriget”.
Under året kantas stadskärnan av allehanda större och 
mindre arrangemang, vissa med direkt anslutning till 
jubiléet, andra kanske mer av en slump i Halmstad 

just 2007. Bland de större arrangemangen under året 
märks bl a det kungabesök i samband med själva fö-
delsedagsfirandet i början av juni, som precis föregått 
mitt besök. Andra är SM i simning i slutet av juli och 
Solheim Cup, golf i mitten av september. Icke att 
förglömma är naturligtvis de redan avverkade riks-
mästerskapen i bowling för kommunanställda, samt 
de kommande i boule, golf och terränglöpning.

På tekniska kontoret i Halmstad sitter Thomas Berg-
dahl som är en av de aktiva arrangörerna bakom årets 
riksmästerskap i golf. Thomas ljusa pikétröja med Cal-
laways emblem vackert broderat på ärmen skvallrar 
om att jag har med en ganska inbiten golfare att göra. 
Hans första fråga till mig är om jag är golfare? och jag 
svarar glatt ja, men inser, omvärderar och ångrar mitt 

Halmstad 2007 -
läge för golf

Text: Anders Kihl 

Thomas Bergdahl, en av arrangörer till årets riksmäster-
skap i golf, har ett ständigt leende på läpparna när han 
befinner sig i sin favoritmiljö - på golfbanan.
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svar efter att ha lyssnat till Thomas egen bakgrund vad 
beträffar golfen. Thomas har avverkat 35 år på gröna 
fairways, spelat drygt 200 banor världen över och har 
starten och uppbyggandet av Haverdals golfklubb och 
bana på sitt ansvar. Efter en stunds tystnad kan jag 
bara säga;

- Du Thomas, jag tar tillbaka det där jag sa om 
att jag är golfare. Jag har grönt kort, för lite tid och hcp 
36+ så vi kan väl ändra det uttalandet till att jag har 
intentionen att BLI golfare?

Thomas skrattar och menar att det är intentionen 
och intresset som räknas. Efter en kopp kaffe tillsam-
mans är han ivrig att få ut mig till bilen för att visa ba-

norna. Under vår resa hinner vi avhandla att Halmstad 
minsann är Sveriges golfhuvudstad och efter ett par 
genomräkningar av Thomas uppgifter lyckas vi enas 
om det finns inte mindre än 13 banor och totalt 192 hål 
att ta sig igenom innan man avverkat golf-Halmstad. 
Staden har för övrigt (ganska unikt) en golfhall där 
försäsongs- och vinterträning kan utövas, hallen är väl 
frekventerad bland klubbarnas ungdomsverksamheter. 
För den som inte kan få nog av golf arrangeras årligen 

Halmstad långgolf, och där snackar vi verkligen lång-
golf av det digrare slaget. Maratontävlingen spelas på 
8 banor över 144 hål under fem dagar. Ett synnerligt 
prov på uthållighet och koncentration gissar under-
tecknad.

Vi styr vår kosa ut genom Halmstad, inåt landet 
med Bäckavattnets golfklubb (i Marbäck utmed Sim-
långsdalen) som mål. Bäckavattnet är en av banorna 

Bäckavattnets 18:e avslutas med en en brant och lömsk 
utförslöpa som avslutas med vatten framför green.

Haverdals golfklubb har sanddynor i logotypen, mycket 
passande då hela banan är anlagd på sandjord och där-
med mycket tålig för regn och väta

Haverdal bjuder på fantastiska vyer över långsträckta, 
flacka hål.
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som ingår i riksmästerskapen i sensommar. Klubben 
bildades 1977, hade nio hål spelklara 1980 och res-
terande nio tre år senare. Bäckavattnet karaktäriseras 
av skog, vatten och spektakulära vyer. Banan går över 
kuperad terräng utmed Fylleån och inramas av lum-
mig skog. En utmanande bana som kräver skicklighet 
med klubborna såväl som ett taktiskt spel. Lagom till 
riksmästerskapen står det nya klubbhuset färdigt.

På banan får jag återigen hintar om Thomas gol-
ferfarenhet, han känner alla och allt från spelare till 
greenkeepers hejar glatt när jag och Thomas tittar runt 
i omgivningarna kring banan.

Efter vårt besök på Bäckavattnet åker vi genom 
det lummiga galgbergsområdet, där terränglöpningen 
också kommer att gå av stapeln under hösten. Här 
finns fina motionsspår i en synnerligen grön oas av 
blandskog. Ett utsiktstorn finns på toppen av krönet 
och medger en vidunderlig utsikt över stadskärnan 
för den som inte lider av svindel. På vägen passerar vi 
också det stora idrottsområdet Sannarp som bjuder på 
mängder av fotbollsplaner, yta för amerikansk fotboll, 
ishall, bad, inomhushall för fotboll m m. Ett väl samlat 
område och centrum för det idrottsliga aktiviteterna i 
centrala Halmstad.

På vägen berättar också Thomas för mig att kommu-
nen utöver den ordinarie personalklubben/fritidsför-
eningen har en särskild förening för golfintresserade. 

Föreningen arrangerar årligen ett antal golfresor med 
hemlig destination, resorna är populära och mycket 
uppskattade. Hur arrangeras då årets riksmästerskap?

- Ja, vi spelar ju på de två banorna som vi besö-
ker under dagen, Bäckavattnet och Haverdal, berättar 
Thomas. Tävlingen går av stapeln torsdag-fredag den 
16-17 augusti och spelas i A- (Herr Hcp 0-15, Dam 
0-20) och B-klass (Herr Hcp 15,1-36, Dam 20,1-36) 
för herrar respektive damer. A-klasserna spelas med 
slagtävling som spelform och B-klasserna med slag-
golf. 

Alla spelar således båda banorna?
- Ja man spelar Bäckavattnet första dagen och 

Haverdal andra, eller vice versa beroende på lottning-
en. Det är särskilt kul att kunna erbjuda två banor med 
så skiftande karaktär, det kommer du att märka när vi 
kommer till Haverdal, fortsätter Thomas.

För att komma till Haverdal följer vi nu istället 
kusten norrut mot Falkenberg. På vägen passerar vi 
Flygstadens golfklubb som med sina nio hål är ganska 
unik i Sverige, inte för att den har nio hål utan för att 
den är anpassad för äldre- och handikappade. Namnet 
flygstaden härör naturligtvis från att banan är belägen 
precis invid Halmstads flygplats.

Vyer från Bäckavattnet
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Under vår resa genom sommar-Halmstad slår det 
mig att det är alldeles för längesedan jag besökte sta-
den. Den är med sitt kustnära läge en underbar pärla i 
sommarskrud. Otrolig mängd golf, stränder och bad, 
fantastiskt restaurang- och uteliv samt en shopping 
som inte går av för hackor garanterar verkligen en 
god upplevelse. Komplettera det här med underbara 
naturområden så är semestern klar.

Vi rullar in på Haverdals golfklubb och parkerar 
precis framför det vackra och nyligen tillbyggda 
klubbhuset. En mycket vacker omgivning möter oss 
och på den öppna ytan framför klubbhuset återfinns en 
hel värld av golf så långt ögat når. Två puttinggreener, 
tee nr 1 och 10 breder ut sig över den gröna ytan och 
en 9 håls korthålsbana, som hör och häpna är helt gra-
tis att spela. En perfekt intention i att locka ungdomar 
till spontanidrott och ett synnerligen smart sätt att låta 
människor prova på den äldla sporten under enkla, 
otvungna former och dessutom utan att det kostar ettt 
öre. Klubben bildades 1988 och banan, som är ritad 
av Anders Amilon, stod spelklar 1990. 

”Allting är nära på Haverdals Golfklubb”, skriver 
man i sin banbeskrivning och man kan inte annat än 
att hålla med. Det är också nära till den stora golfupp-
levelsen på banan. Banan har par 72 och mäter 5840 
m från gul tee samt 5075 m från röd tee - är ärlig mot 
både nybörjare och erfarna spelare. Den som spelar 
rakt och har lyckan med sig i närspelet kan räkna med 
en bra score, annars....

Hålen går delvis i öppen terräng och delvis i 
skogsmiljö. Vinden är alltid en faktor att räkna med 
på Haverdal. Underlaget är det bästa tänkbara - sand-
jord. Banan är mycket lätt kuperad vilket visar sig när 
Thomas förevisar tee nr 17. 

- Här är tee uppbyggd och nästan två meter över 
marken, det är nästan så man får svindel, skrattar Tho-
mas.

Att Haverdals golfbana håller hög klass visar också 
utmärkelsen som klubben erhöll 2000, ”Årets golf-
klubb”. Utmärkelsen har delats ut sedan 1978 och är 
en samlad bedömning av golfjournalisterna och bygger 
på en helhetsupplevelse av banan, klubben, tillgänglig-
het, service m m.

Efter idogt tittande på fantastiska golfvyer vänder 
vi åter in mot centrum och tekniska kontoret. Under 
vägen hinner vi med allehanda diskussioner från dri-
vers som går ur tiden, med anledning av den för höga 
trampolineffekten, till berättelser om Thomas många 
golfupplevelser världen över. Efter en intensiv förmid-
dag tackar jag så Thomas för den mycket intressanta 

och lärorika förevisningen inför riksmästerskapen. 
Thomas passar också på att hälsa alla hjärtligt väl-
komna till Halmstad, Bäckavattnet och Haverdal i 
augusti.

- Vi lovar att bjuda på en god golfupplevelse 
och dessutom har vi ju en mycket rolig kväll med 
bankett på torsdagskvällen att se fram emot. Banketten 
är inrymd på Wallins salonger som huserar i lokaler 
med en fantastisk charm, mitt i centrala Halmstad. 
Och, det glömde jag nästan säga, vi har naturligtvis 
också beställt toppenväder till tävlingarna, avslutar 
Thomas.

Fylld av golfsinspiration slår sig undertecknad ner 
på en av de många fina serveringarna utmed Nissan 
för att avnjuta en god lunch innan hemresan. 

Med förhoppning om en god tävling i augusti.
/Anders Kihl

Halmstads stadskärna erbjuder något för alla. 
Utmed Nissan finns underbara promenadstråk och 
massor av mysiga restauranger. Parken mitt i stan 
är en populär sommaroas.
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Riksmästerskap i Golf

16 augusti - 17 augusti
Välkomna till Riksmästerskapen i golf 2007.
Riksmästerskapet är ett SM för kommunanställda, kommunpolitiker och 
anställda i kommunala bolag. Deltagande föreningar ska vara anslutna 
till KAF - Kommunanställdas Fritidsförbund.

RM i golf avgörs på Bäckavattnets och Haverdals golfbanor i Halmstad

TÄVLINGSFORM

Herrar:  Klass A  Hcp 0-15. Klass B  Hcp 15,1-36

Damer   Klass A Hcp 0-20. Klass B Hcp 20,1-36

Spelform: A-klasser: Slagtävling B-klasser: Slaggolf

PRIS   1300:- inkl. bankett

Anmälan genom inbetalning av 1300 kr till bankgiro 176-1162, senast den 1/7. 
Uppge KOMMUN; GOLF-ID och NAMN så vi vet var pengarna kommer ifrån. 

Vi rekommenderar er att bo i centrala Halmstad, då ni har gångavstånd 
till banketten och bor mitt  emellan de båda banorna. Vi har idag ett bra 
hotellavtal med First Hotel Mårtensson 035-177579
 (www.firsthotels.se/martenson)

Anmälan skickas till thomas.bergdahl@halmstad.se

Information kan också fås av thomas.grafton@telia.com 

VÄLKOMNA

Kontaktperson: Thomas Bergdahl tfn. 035-137751, 0706-655 775

epost: thomas.bergdahl@halmstad.se

 

http://www.firsthotels.se/martenson
mailto:thomas.bergdahl@halmstad.se
mailto:thomas.grafton@telia.com
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Årets konferens äger rum den 27 och 28 september i Kalmar. Då avslöjas, 
vilken förening som erhållit utmärkelsen Årets fritidsförening 2007. Är din 
förening den lyckliga i år? Tag chansen och sänd in era handlingar till KAF:s 
förbundsordförande, Lars-Olof Lindholm, som är en av jurymedlemmarna. 
Gör så här:
1. Gå in på www.kafinfo.nu och hämta hem blanketten 
 ”Ansökan till utmärkelsen Årets fritidsförening 2007”
2. Fyll i ansökan. 
3. Bifoga verksamhetsberättelse och annat material, som ni vill åberopa.
4. Sänd ansökan med bilagor per post senast 1 september 2007 till:

Lars-Olof Lindholm, Råstensgatan 6, 2 tr., 172 70 Sundbyberg

2006 års glada vinnare

Aktiv-Fritid i Kalmar som här har mottagit segerchecken.

Årets fritidsförening 2007 – 
Dags att skicka in er 

anmälan!
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till banketten och bor mitt  emellan de båda banorna. Vi har idag ett bra 
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http://www.firsthotels.se/martenson
mailto:thomas.bergdahl@halmstad.se
mailto:thomas.grafton@telia.com
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Bowling RM för kommunanställda gick av sta-
peln i Halmstad. Staden som i år fyller 700 år 
kommer att firas med många roliga arrange-

mang. Under några helger i maj träffades många glada 
bowlare för att göra upp om titlarna. Det kom spelare 
från Gällivare i norr till Malmö i söder. Deltagandet 
blev totalt 124 personer från 24 kommuner. Spelet 
har varierat från mycket bra till mindre bra, men det 
viktigaste är ändå att deltagarna verkar ha haft roligt 
under spelets gång. 

Den kommun som lyckades bäst var Trollhättan 
med medaljer i 7 olika klasser.

Hårdaste kampen utspelades i damernas individu-
ella spel där Agneta Granfeldt Halmstad i sista start 
lyckades knipa första platsen från Margareta Carlsson 
från Värnamo med endast en käglas marginal. Det vin-
nande resultatet blev 1513.

Fint spel presterade Daniel Fredriksson, Malmö som 
slog utmärkta 1796 poäng.

I samband med Halmstad 700 år sponsrade företag 
från trakten med div. prylar. Det var bl.a. bröd, korv, 
cider, pennor mm som delades ut i tygkassar, med 
700-årsloggan, till alla deltagarna. Vi fick även många 
andra saker som lottades ut i alla starterna.

De flesta deltagarna spelade den 12 maj, vilket 
resulterade i att ett av de föreslagna hotellen blev 
fullbelagt med bowlare.

Gert Karlsson

RM i Bowling 
2007

Ja, där satt den!

Agneta
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Ett stort tack riktas till hallpersonalen och alla med-
arbetare som gjorde det möjligt att arrangera detta RM 
och sist men inte minst, tack till Britt-Marie Larsson 
på Halmstad 700.

Med detta vill Halmstad tacka för förtroendet att ar-
rangera RM och önska alla välkomna tillbaks till nästa 
års RM som kommer att spelas i Oxelösund.

Ett glatt gäng från Sala

Christina Nilsson och Kristina Rynvall 
från Trollhättan

Måste ha dricka...

Skövdegänget med mascot

Spelet i full gång

Förväntansfulla spelare 
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Kalmartrakten har en mycket rik historia. Själva 
staden och slottet, har spelat en betydande roll 
i Sveriges historia genom tiderna, inte minst 

som befästnings- och gränsstad mot Danmark. Runt 
staden finns också ett antal befästnings- och handels-
platser som spelat en betydande roll i Sveriges historia. 
En av dem är Eketorps borg.

Eketorps borg är en helt utgrävd fornborg från 
järnåldern och medeltiden. Borgen har använts som 
tillflyktsort (300-talet), befäst 
bondby (400-650) och militär-
garnision för tungt rytteri (1170-
1240).

Eketorps borg ligger på 
Ölands alvar 1,7 kilometer från 
Östersjön. Den västra delen vilar 
på kalkhällen medan den östra 
sidan vilar på ett något ostadi-
gare underlag, marken öster om 

borgen övergår 
sedan i våtmark.
Eketorps borg 
har till stora 
delar rekon-
struerats och 
levandegörs på 
sommaren med 
borgvandringar, 
prova-på-hant-

verk, gamla lant-
rasdjur, barnak-
tiviteter mm. Du 
får se och delta i 
livet år 425 res-
pektive år 1170. 
Vid utgrävningar 
har ca. 26.000 
fynd påträffats. 

De visar att borgen haft vissa funktioner. Här finns 
bland annat silvermynt, vapen, hästutrustning och 
hantverkarredskap som tyder på platsens betydelse 
när det gäller handel m.m. Eketorps strategiska läge i 
ett dåtida gränsland mellan slaviska och danska intres-
sen är viktig. 

Söndagen den 13 maj slog Eketorps borg upp por-
tarna för 2007 års aktiviteter. Som vanligt inleddes 
säsongen med ett medeltida mästerskap mellan kom-
muner och företag i regionen.

Aktiv Fritid hade för första 
gången ett eget lag med i detta 
ärofyllda mästerskap. Aktiv Fri-
tids lag representerade dessutom  
Kalmar kommun i kommunmäs-
terskapet.

Jill Hedlund, en av deltagarna 
i laget ger följande sammanfatt-
ning från dagen:

Ett glatt gäng från Aktiv fritid, 

taggade till tän-
derna, åkte söde-
rut på söndagen 
den 13 maj för 
att tävla om den 
ärofyllda titeln 
borgmästare på 
Eketorps borg. 
Tävlingen bestod 
av flera delgrenar 
såsom drag-
kamp, dra skinn, 
pilbågsskytte, 
dragslungeskyt-
te, rövkrok (!) 
och att lösa klu-
riga gåtor. Några 
grenar gick vi 
till final i, andra 

Borgmästare på Eketorps Borg

Mycket händer i Kalmar. Sista 
handen har lagts vid inbjudan 

till Årets Konferens. Utöver 
detta arbete anordnas diverse 
trevliga aktiviteter för medlem-
marna i Aktiv Fritid. Här kom-
mer två reportage från dessa 

aktiviteter.
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För ett antal år sedan anordnades varje vår 
en  brännbollsturnering mellan arbets-
platser, förvaltningar och bolag i Kalmar 

kommun. Dessa kom tyvärr av sig och har legat 
nere under ett antal år.
I år var det dock dags att återuppta denna fina 
tradition. Onsdagen den 16 maj var det åter dags 
för brännbollsturnering mellan förvaltningarna 
inom Kalmar kommun. 
Aktiv Fritid, som var ansvariga för kvällen, hade 
bestämt sig för att det var dags att kora en kom-
munmästare i brännboll igen. 
Alla Aktiv Fritids medlemmar med familjer var 
inbjudna och ett 40-tal ”spelsugna” medlemmar 
intog planerna. Dessutom hade den vackra vår-
kvällen vid Kalmarsund lockat ett antal åskådare 
som friskt hejade på sina arbetskamrater eller 
familjemedlemmar.
Förutom spännande brännbollsmatcher så bjöd 
också Aktiv Fritid på korv med bröd som var 
och en fick grilla vid de grillplatser som fanns i 
Kalmarsundsparken. På det hela taget blev det 
en mycket lyckad tillställning med härligt för-
sommarväder.

Och en kommunmästare i brännboll 2007 ko-
rades - Samhällsbyggnadskontoret. Nu har 
traditionen startat igen och vi ser fram emot 
nya drabbningar om vem som skall bli nästa års 
kommunmästare.

vann vi och ytterligare andra gick det sämre i. Fightern 
i laget och taktiksnacket i kombination med en härlig 
laganda bidrog till en fantastiskt rolig dag. 

Tyvärr blev vi inte några borgmästare den här gång-
en utan slutade på en 3:e plats. men får vi möjlighet så 
ställer vi gärna upp nästa år också, lite revanschsugna 
är vi allt och ett gott gäng var vi. Vinnande lag och där-
med borgmästare under ett år blev hemmalaget Kalmar 
läns museum som förutom ära och berömmelse också 
vann en vacker replik av ett bronsfynd från Eketorp 
gjord i glas på ett lokalt glasmästeri.

Vi som representerade Aktiv Fritid var; Pierre 
Andersson, Jill Hedlund, Jonas och Johannes Löhnn, 
Annelie och Mikael Österberg. Vi samåkte och fixade 
kycklingsallad, dricka och nybakade frallor till lunch 
som vi avnjöt i ett härligt sommarväder med inslag 
av sedvanlig blåst som alltid när man befinner sig på 
södra delen av Öland. 

Tack för att vi fick möjligheten att vara med! 
Jill Hedlund

Gammal tradition 
fick liv igen

Fakta om Kalmar
Kalmar är en stad med cirka 60.000 invånare, varav 

30.000 i tätorten. Handels- och industristaden Kalmar 
är i dag ett centrum för utbildning, kultur och adminis-
tration. Stadens unika charm med många gamla bygg-
nader, kullerstenar och mycket parkmark kombinerat 
med det attraktiva läget mellan Öland och glasriket gör 
att en hel del turister besöker Kalmar. 

Kalmar är en stad med ett historiskt förflutet och kan 
därför visa upp en mängd historiska minnesmärken.

I vår historia finns både Kalmarunionen, Gustav 
Vasa och Nils Dacke.

 
Kalmars centrala delar präglas av äldre tiders be-

byggelse och de nybyggda husen har anpassats till 
den gamla miljön. I tätorterna runt Kalmar har nya 
trivsamma bostadsområden skapats. Kommunens am-
bition är att barnomsorg, kommunikationer och skolor 
ska finnas i närheten.
Eftersom Kalmar ligger i ett jordbruksområde kom 
de flesta företagen vid industrialiseringens början 
att syssla med bearbetning av jordbrukets produkter. 
De flesta sysselsatta, om man bortser från servicenä-
ringarna, finner man i verkstadsindustrin. I Kalmar 
finns cirka 4000 arbetsställen  Många av företagen 
är relativt små, men visar ofta upp en stor växtkraft.. 
Ungefär 40 av företagen har fler än 100 anställda, 
men dessa företag sysselsätter ungefär hälften av alla 
arbetstagare i kommunen.

http://www.kalmar.se/templates/Page.aspx?id=4706" \t "_blank
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RM i BOWLING 2007 - HALMSTAD
Resultatlista    
   
Herrar klass I    snitt + 180  
Plac. Efternamn Förnamn  Kommun           Total
1 Fredriksson Daniel Malmö 1796 
2 Nordborg Terje Malmö 1673 
3 Jansson Reino Uddevalla 1648 
4 Nordvall Peter Halmstad 1583 
5 Rönnqvist Robert Västerås 1561 
6 Ohlson Weine Lindesberg 1557
7 Andersson Peter Trollhättan 1545
8 Larsson Jan Göteborg 1539 
9 Andersson Hasse Sala 1523 
10 Stenvi Ronny Västerås 1496 
11 Kairis Eddy Göteborg 1495 
12 Bengtsson Kenny Sigtuna 1490 
13 Larsson Dennis Göteborg 1471 
14 Magnusson Kenth Uddevalla 1466 
15 Nilsson Jörgen Malmö 1455 
16 Häll Stefan Göteborg 1448 
17 Johansson Rolf Mjölby 1430 
18 Harju Stig Västerås 1414 
19 Karlsson  Paul Malmö 1373 
20 Hellström  Ingmar Sala 1340 
21 Ekstedt Peter Skövde 1301 

     
 
Herrar klass II    snitt -179  
Plac. Efternamn  Förnamn  Kommun          Total 
1 Ekström Bo Uddevalla 1537 
2 Karlsson Mikael Malmö 1489 
3 Sahlin Leif Västerås 1488 
4 Nerbring Christer Malmö 1468 
5 Arnell Tomas Trollhättan 1451 
6 Stenlund Mikael Stockholm 1437 
7 Strömberg  Eric Uddevalla 1437 
8 Trulsson Bengt Malmö 1396 
9 Weisner Dan Trollhättan 1394 
10 Söder Dan Stockholm 1380 
11 Erlandsson Lars Skövde 1365 
12 Danielsson Henrik Sala 1330 
13 Svensson Sture Skövde 1324 
14 Färnstrand Anders Örebro 1307 
15 Larsson Stefan Mark 1296 
16 Eklund Tommy Västerås 1285 
17 Jönsson Per Halmstad 1081
     
 
Herrar klass III   olic  
Plac. Efternamn  Förnamn  Kommun           Total
1 Andersson Kent Trollhättan 1570 
2 Johansson Hans Gällivare 1502 
3 Josefsson Tomas Skövde 1490 
4 Stark Sören Trollhättan 1482 
5 Jonsson Kalle Eskilstuna 1477 
6 Malm Morat Stockholm 1432 
7 Pettersson Håkan Sigtuna 1420 
8 Backefalk Peter Gällivare 1413 
9 Persson Mikael Kalmar 1398 
10 Sjaunja Ronny Gällivare 1387 
11 Bolander Claes Sigtuna 1382 
12 Sjöström Kenneth Gällivare 1369 
13 Skoglund Owe Eskilstuna 1363 
14 Sällqvist Lars Kalmar 1352 
15 Hedlund Per-Olof Borås 1351 
16 Eriksson Mats Gällivare 1343 
17 Uimonen Leif Gällivare 1328 
18 Lundbladh Mats Västerås 1292 
19 Berglund Christer Västerås 1223 
 
20 Dahlberg Niklas Västerås 1166 
21 Gunnarsson Anders Skövde1143 

22 Andersson Kristian Västerås 1139 
23 Schytt Håkan Västerås 1121
24 Åhström Lennart Mjölby 1074 
25 Carlsson Gunnar Värnamo 932 
26 Gustavsson Anders Västerås 879 
27 Moell Jan Västerås 827 
28 Nilsson Christer lmar 681 
 
     
 
Herrar klass IV    + 55  
Plac. Efternamn Förnamn  Kommun          Total 

2 Pettersson Bosse Huddinge 1487
3 Andersson Claes Umeå 1483 
4 Johansson Alf Göteborg 1453 
5 Malmstedt Sven-Arne  Halmstad 1445
6 Karlsson Gert Halmstad 1434 
7 Lindholm Lars-Olof  Nacka 1428 
8 Bengtsson Thomas Halmstad 1409 
9 Stolt Anders Sala 1403 
10 Schultz Björn Trollhättan 1401 
11 Forsgren Jan Sala 1398 
12 Johansson Jan Skövde 1373 
13 Andréasson Knut Göteborg 1352 
14 Bergström Evert Göteborg 1339 
15 Artegren Jan Göteborg 1328 
16 Westerlund Jan Borås 1298 
17 Bragsjö Lennart Sigtuna 1279 
18 Rasmussen Ivar Borås 1242 
19 Palmgren Bengt Sigtuna 1231 
20 Lundmark Oskar Uddevalla 1201 
21 Jonasson Jörgen Värnamo 1084 
22 Ericson  Christer Mjölby 1065 
23 Rundström Stefan Mjölby 1015 
24 Wallin Bo  Västerås 992 
 
     
 
2-mannalag herrar o damer  
Plac. Efternamn Förnamn Resultat 
1 Malmö  3169 
 Karlsson  Paul 1373 
 Fredriksson Daniel 1796 
2 Uddevalla  3114 
 Magnusson Kenth 1466 
 Jansson Reino 1648 
3 Trollhättan  2996 
 Arnell Tomas 1451   
 Andersson Peter 1545 
4 Halmstad  2992 
 Nordvall Peter 1583 
 Bengtson Thomas 1409 
5 Göteborg  2987 
 Larsson Jan 1539 
 Häll Stefan 1448 
6 Västerås  2975 
 Rundqvist Robert 1561 
 Harju Stig 1414 
7 Uddevalla  2974 
 Ekström Bo 1537 
 Strömberg Eric 1437 
8 Trollhättan  2971 
 Andersson Kent 1570 
 Schultz Björn 1401 
9 Göteborg  2966 
 Larsson Dennis 1471 
 Kairis Eddy 1495 
10 Malmö  2957 
 Karlsson Mikael 1489 
 Nerbring Christer 1468 
11 Gällivare  2915 
 Johansson Hans 1502 
 Backefalk Peter 1413 
12 Halmstad  2879 
 Karlsson Gert 1434 
 Malmstedt Sven-Arne 1445 
13 Trollhättan  2876 
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 Stark Sören  1482 
 Weisner Dan  1394 
14 Sigtuna   2872 
 Bengtsson Kenny  1490 
 Bolander Claes  1382 
15 Sala   2863 
 Andersson Hasse  1523 
 Hellström  Ingmar  1340 
16 Skövde   2855 
 Erlandsson Lars  1365 
 Josefsson Tomas  1490 
17 Eskilstuna   2840 
 Skoglund Owe  1363 
 Jonsson Kalle  1477 
18 Stockholm   2817 
 Söder Dan  1380 
 Stenlund Mikael  1437 
19 Sala   2801 
 Forsgren Jan  1398 
 Stolt Anders  1403 
20 Huddinge   2796 
 Pettersson Bosse  1487 
 Jonsson Siv  1309 
21 Göteborg   2792 
 Johansson Alf  1453
 Bergström Evert  1339 
22 Västerås   2773 
 Eklund Tommy  1285 
 Sahlin Leif  1488 
23 Kalmar   2750 
 Sällqvist Lars  1352
 Persson Mikael  1398 
24 Gällivare   2730 
 Sjaunja Ronny  1387 
 Eriksson Mats  1343 
25 Sigtuna   2699 
 Pettersson Håkan  1420 
 Bragsjö Lennart  1279 
26 Skövde   2697 
 Johansson Jan  1373 
 Svensson Sture  1324 
27 Gällivare   2697 
 Sjöström Kenneth  1369 
31 Uimonen Leif  1328 
 28 Göteborg  2680 
 Artegren Jan  1328 
 Andréasson Knut  1352 
29 Sala   2583 
 Danielsson Henrik  1330 
 Laakso Ulrika  1253 
30 Mark   2548 
 Hartman Vera  1252 
 Larsson Stefan  1296 
31 Eskilstuna   2540 
 Rasmussen Ivar  1242 
 Westerlund Jan  1298 
32 Västerås   2515 
 Lundbladh Mats  1292 
 Berglund Christer  1223 
33 Mjölby   2445 
 Johansson Rolf  1430 
 Rundström Stefan  1015 
34 Skövde   2444 
 Ekstedt Peter  1301 
 Gunnarsson Anders  1143 
35 Västerås   2305
 Dahlberg Niklas  1166 
 Andersson Kristian  1139 
36 Mjölby   2139 
 Åhström Lennart  1074 
 Ericson  Christer  1065 
37 Värnamo   2016 
 Jonasson Jörgen  1084 
 Carlsson Gunnar  932 
38 Västerås   2000 
 Schytt Håkan  1121 
 Gustavsson Anders  879 

39 Kalmar   1851 
 Nilsson Christer  681 
 Johansson Sofie  1170 
40 Västerås   1819 
 Wallén Bo  992 
 Moell Jan  827 
    
4-mannalag herrar o damer   
   
Plac. Efternamn Förnamn Resultat
1 Malmö  6126 
 Karlsson Mikael 1489 
 Nerbring Christer 1468  
 Karlsson  Paul 1373 
 Fredriksson Daniel 1796 
2 Uddevalla  6088 
 Magnusson Kenth 1466 
 Jansson Reino 1648 
 Ekström Bo 1537 
 Strömberg Eric 1437 
3 Trollhättan  5967 
 Arnell Tomas 1451 
 Andersson Peter 1545 
 Andersson Kent 1570 
 Schultz Björn 1401 
4 Göteborg  5953 
 Larsson Dennis 1471 
 Kairis Eddy 1495  
 Larsson Jan 1539 
 Häll Stefan 1448 
5 Malmö  5893 
 Nordborg Terje 1673 
 Trulsson Bengt 1396 
 Nilsson Jörgen 1455 
 Eriksson Gunne 1369 
6 Halmstad  5871 
 Karlsson Gert 1434 
 Malmstedt Sven-Arne 1445 
 Nordvall Peter 1583 
 Bengtsson Thomas 1409 
7 Västerås  5748 
 Eklund Tommy 1285 
 Sahlin Leif 1488 
 Rundqvist Robert 1561 
 Harju Stig 1414 
8 Sala  5664  
 Andersson Hasse 1523 
 Hellström  Ingmar 1340 
 Forsgren Jan 1398 
 Stolt Anders 1403 
9 Gällivare  5612 
 Sjöström Kenneth 1369  
 Uimonen Leif 1328 
 Johansson Hans 1502 
 Backefalk Peter 1413 
10 Sigtuna  5571  
 Bengtsson Kenny 1490 
 Bolander Claes 1382 
 Pettersson Håkan 1420 
 Bragsjö Lennart 1279 
11 Göteborg  5472  
 Johansson Alf 1453 
 Andréasson Knut 1352 
 Artegren Jan 1328 
 Bergström Evert 1339 
12 Eskilstuna  5382 
 Skoglund Owe 1363 
 Jonsson Kalle 1477  
 Gredeus Yvonne 1211 
 Larsson Gunnel 1331 
13 Skövde  5363 
 Erlandsson Lars 1365 
 Svensson Sture 1324 
 Ekstedt Peter 1301 
 Johansson Jan 1373 
14 Mark  5276 
 Hartman  Vera 1252  
 
 Larsson Stefan 1296 



KAF-       Nytt              KAF-       Nytt

22 23

 Granberg Karin 1372  
 K-Ljunggren Ingela 1356 
5 Västerås  5024 
 Dahlberg Niklas 1166 
 Andersson Kristian 1139 
 Stenvi Ronny 1496 
 Berglund Christer 1223 
16 Sala  4849 
 Danielsson Henrik 1330 
 Haglund Eva 1157 
 Sjögren Sandra 1109 
 Laakso Ulrika 1253 
17 Kalmar  4601 
 Nilsson Christer 681 
 Johansson Sofie 1170 
 Sällqvist Lars 1352 
 Persson Mikael 1398 
18 Mjölby  4584 
 Johansson Rolf 1430 
 Rundström Stefan 1015 
 Åhström Lennart 1074 
 Ericson  Christer 1065 
19 Västerås  3819 
 Wallén Bo 992 
 Moell Jan 827 
 Schytt Håkan 1121 
 Gustavsson Anders 879  
     
  
Damer klass I    lic   
Plac. Efternamn Förnamn Kommun         Total
1 Granfeldt Agneta Halmstad 1513
2 Carlsson Margareta Värnamo 1512
3 Rynvall Kristina Trollhättan 1476
4 Persson Eva-Marie Halmstad 1413
5 Bengtsson Ann-Helen Halmstad 1397
6 Eriksson Gunne Malmö 1396
7 K-Ljunggren Ingela Mark 1356
8 Laakso Ulrika Sala 1253
9 Hartman  Vera Mark 1252
10 Olsson Sonja Trollhättan 1242
11 Lundgren Christina Halmstad 1198 
12 Karlsson Rose-Marie Halmstad 1119
13 Johansson Ulrika Halmstad 1113
14 Andersson Weronica Uppsala 1112
15 Gustavsson Helena Trollhättan 1105
16 Bengtsson Jessica Halmstad 1076
17 Berggren Irene Halmstad 987 
    
Damer klass II    olic  
Plac. Efternamn Förnamn Kommun     Total
1 Larsson Gunnel Eskilstuna 1331
2 Höglund  Anki Sigtuna 1239
3 Dehlin Barbro Bollnäs 1237
4 Wiger Maud Bollnäs 1215
5 Gredeus Yvonne Eskilstuna 1211 
6 Johansson Gun Värnamo 1138
7 Raninen Riitta Sigtuna 1109
8 Sjögren Sandra Sala 1109 
9 Eriksson Barbro Bollnäs 1049 
10 Mattsson Solveig Sigtuna 1038
11 Harrysson Siv Värnamo 986
12 Jonsson Yvonne Värnamo 876
13 Lindgren Anita Sigtuna 780
     
 

Damer klass III    + 55  
Plac. Efternamn Förnamn Kommun          Total
1 Nilsson Christina Trollhättan 1537 
2 Granberg Karin Mark 1372
3 Jonsson Siv Huddinge 1309
4 Johansson Sofie Kalmar 1170
5 Haglund Eva Sala 1157
     
 
Damer 2-mannalag   
Plac. Efternamn Förnamn Resultat  
1 Trollhättan  3013 
 Nilsson Christina 1537 
 Rynvall Kristina 1476 
2 Halmstad  2810 
 Persson Eva-Marie 1413 
 Bengtsson Ann-Helen 1397 
3 Mark  2728 
 Granberg Karin 1372 
 K-Ljunggren Ingela 1356 
4 Värnamo  2650 
 Carlsson Margareta 1512 
 Johansson Gun 1138 
5 Eskilstuna  2542 
 Gredeus Yvonne 1211 
 Larsson Gunnel 1331 
6 Halmstad  2500 
 Granfeldt Agneta 1513 
 Berggren Irene 987 
7 Bollnäs  2452 
 Wiger Maud 1215 
 Dehlin Barbro 1237 
8 Sigtuna  2348 
 Höglund  Anki 1239 
 Raninen Riitta 1109 
9 Trollhättan  2347 
 Gustavsson Helena 1105 
 Olsson Sonja 1242 
10 Halmstad  2317 
 Karlsson  Rose-Marie 1119 
 Lundgren Christina 1198 
11 Sala  2266 
 Haglund Eva 1157 
 Sjögren Sandra 1109 
12 Halmstad  2189 
 Bengtsson Jessica 1076 
 Johansson Ulrika 1113 
13 Sigtuna  1818 
 Mattsson Solveig 1038 
 Lindgren Anita 780 
     
 
Damer 4-mannalag   
Plac. Efternamn Förnamn Resultat 
1 Halmstad  5436 
 Persson Eva-Marie 1413 
 Bengtsson Ann-Helen 1397 
 Granfeldt Agneta 1513 
 Johansson Ulrika 1113 
2 Trollhättan  5360 
 Nilsson Christina 1537 
 Rynvall Kristina 1476 
 Gustavsson Helena 1105 
 Olsson Sonja 1242 
3 Halmstad  4380 
 Bengtsson Jessica 1076 
 Berggren Irene 987 
 Karlsson  Rose-Marie 1119 
 Lundgren Christina 1198 
4 Sigtuna  4166 
 Höglund  Anki 1239
 Raninen Riitta 1109 
 Mattsson Solveig 1038 
 Lindgren Anita 780  
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småt t  & gott
Smått och gott från våra medlemsföreningar är tänkt att ge kortfattad aktuell information. 
Vi hoppas att denna rubrik skall locka många att bidra till sidans innehåll. Skicka via e-post till: 
olle.wegner@minpost.nu.

Information/material till 
marknadsgruppen
Vi har i tidigare nummer av KAF Nytt berät-
tat om vår marknadsgrupp. Den tar gärna emot 
information/material från era medlemsföreningar 
för att sprida den vidare exempelvis via ”Kvartals-
informationen”. 
Skicka till: lars.carlsson@kristianstad.se

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

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

Låt inte inbjudningarna och KAF-Nytt bli 
liggande. 
Sprid dem till berörda!!
Glöm inte heller att skicka aktuell adress på er 
kontaktperson, e-post-adress m.m. till 
Lars Carlsson på e-post: 
lars.carlsson@kristianstad.se. 

Annonser – inbjudningar

Vi påminner alla arrangörer 

av riksmästerskap att sända 

sitt material i form av annon-

ser eller inbjudningar direkt till 

Lars Carlsson på e-post: 

lars.carlsson@kristianstad.se. 

Publiceras i KAF Nytt utan kost-

nad.

Protokoll
Samtliga protokoll från 

• Förbundsstämman den
  9 november 2006
• Styrelsesammanträde den 
 9 november 2006
• Konstituerande styrelsesamman-

träde den 10 november 2006.
finns nu att läsa på vår hemsida 
www.kafinfo.nu. Gör det!

Årets 
logotype 2007

Ge inte upp! 
I år kan det vara din 
förening som vinner! 

Skicka ert bidrag till 
lars.carlsson@kristianstad.se

mailto:olle.wegner@minpost.nu
mailto:lars.carlsson@kristianstad.se
mailto:lars.carlsson@kristi
mailto:per-anders.lotsman@kommun.vaxjo.se
mailto:brita.nilsson@kristia
mailto:lars.carlsson@krstianstad.se
mailto:lars.carlsson@krstianstad.se
http://www.kafinfo.nu
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