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Plan för RM-tävlingar 2009

Gren

Arrangör/Plats

Datum

Kontaktperson

Skidor/Korpiaden

Falun

31 jan -1 feb

Jenny Magnusson tfn 023-82047

Skridskor Vikingarännet

Uppsala

8/2 eller 15/2

Anders Tysk tfn 08-556 312 45

Pimpelfiske

Kommer att anordnas under 2010

Badminton

Arrangör saknas

Bowling

Stockholm Vatten AB

maj

Boule

Uppsala

23 augusti

Golf

Smedjebacken k:n

27-28 augusti

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

Terränglöpning

Kalmar

11-12 september

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

Orientering

Rättvik

17-18 oktober

Märit Gullberg tfn 0248-70301

Hudiksvall

4 maj-11 juni
30 augusti
21-23 oktober

tfn 08-816040

Övriga arrangemang
Vår Ruset
Tjejmilen
Årets Konferens

denna gång!
I detta andra nummer av KAF Nytt 2009 blickar vi framåt mot en intensiv period med riksmästerskap. Det blir nämligen Golf i Smedjebacken, boule i Örebro, terränglöpning i Kalmar och slutligen orientering i Rättvik. Självklart har ni bokat in Årets konferens 21 – 23 oktober i Hudiksvall.
Program och inbjudningar till alla dessa aktiviteter finner du i vanlig ordning i tidningen liksom på
sidan 9 i ”Olle:s krönika”.
Glöm inte att KAF-Nytt är ”Ert” forum. Dela med er av era aktiviteter och insatser för era medlemmar. Det kan vara en inspirationskälla för andra föreningar! Skriv ihop några rader och e-posta till
lars.carlsson@kristianstad.se
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RM i Bowling - Stockholm

Rapport från KAF:s RM i
Bowling, avspelat i maj på
Bowlorama/Mälarhallen i
Stockholm.
Kanonresultat och stor Trollhättedominans i
lagspelet !
Årets upplaga av BowlingRM samlade 102 deltagare,
ett kanske inte oväntat resultat med hänsyn till det
något bistrare tider som råder.
Fina resultat slogs, och här följer en liten resumé av
spelet:
I Herrar A, dröjde det ända till sista tävlingsdagen
innan rätt man hittade upp till första platsen. Hela 1884
poäng dundrade Weine Ohlsson från Lindesberg in,
Det blir ett snitt på dryga 235 poäng per serie, vilket
måste anses som ett värdigt vinnarresultat. Grattis
Weine !
På 2a plats placerade sig Trollhättans Kent Andersson
på 1659, tätt före 3an Rickard Rasmusson, Göteborg
1658.
Herrar B vanns klart av Mats Ögren, Falköping på
1519, 2a blev Emil Larsson, Trollhättan
På 1447. 3e man blev Sture Svensson, Skövde, med
1426 poäng.
Herrar C vanns mycket övertygande av Bosse Pettersson, Huddinge på fin-fina 1825, tvåan Claes Andersson Umeå, distanserades med 375 poäng, Claes
fick ihop 1452. 3e man blev Lars-Olov Lindholm,
Nacka Corpus på 1417.
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Herrar D fick Claes Bolander Sigtuna som segrare
på1408, med Tomas Josefsson på 2a plats, 1395. Tomas kommer från Skövde, 3a Kalle Jonsson, Eskilstuna på 1381
I Damer A heter årets segrare Susanne Radgren,
hemmahörande i Bollnäs, hon slog fina 1436,och
hade Weronica Blixt, Uppsala, hack i häl på 1428,
3an heter Eva-Marie Persson, Halmstad, 1422. En tät
trio, kan man säga.
Damer B vanns av Christina Häger, Kungsbacka på
1192, före Anki Höglund Sigtuna 1174, och trean heter
Riitta Raninen, spelandes i Sigtuna även hon. Riitta
fick ihop 1130.
I Damer C segrade Trollhättans Christina Nilsson på
1498, före Jill Karipidou, Kungsbacka på 1453, här
heter 3epristagaren Oddny Östling, Gävle, 1263.
I Lagtävlingen segrade Trollhättan (Nilsson/Rynvall)
i Damernas 2-manna, 2838 blev resultatet. Herrarnas
2-manna vanns också av Trollhättan (Andersson/
Andersson) på fina 3302.
I 4-manna damer, som innehöll 2 startande lag, segrade
Trollhättan på 5255 (Nilsson/Rynvall/Friberg/Olsson)
Herrarnas 4-manna vanns av Trollhättan på 5990,
(Andersson/Andersson/Larsson/Stark)
En total dominans av Trollhättan i lagspelet alltså,
vilket också innebär många titlar att försvara i nästa
års Riksmästerskap, som avhålls i Kalmar,
Fullständig resultatlista på www.bowlorama.se/
nyheter
Väl mött där !
Bowlorama tackar för visat intresse, vi kanske syns
någon annan gång !
Hans Fridell / Bowlorama

KAF- Nytt

Efterlysning!
RM – arrangörer
Kommunanställdas Fritidsförbund söker arrangörer för nästa års (2010)
riksmästerskap (RM). Kontakta någon i vår RM- kommitté för mer information.
Lars Liljedahl
Christer Eriksson
Monica Stoltz

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

Frågor angående golf:
Per-Anders Löthman 0470-414 76 (a)

per-anders.lothman@kommun.vaxjo.se

Visa upp er kommun och er förening! Det gör man bäst genom att arrangera
ett riksmästerskap för övriga Sveriges kommunanställda.
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N

u är allt klappat och klart för Jubileumskonferens i Hudiksvall i oktober. Jubileum eftersom KAF fyllde 20 år i slutet av mars och för
att den första Årets konferens ägde rum för exakt 20 år
sedan på gamla Kommunskolan, numera kursgården
Stora Brännbo i Sigtuna.

Vilket fint program!
Hudiksvall bjuder in till denna jubileumskonferens
med det bästa som staden och Hälsingland kan bjuda
på av artister och föreläsare. Denna gång börjar det
hela en onsdagskväll. Orsaken är att så många som
möjligt i lugn och ro skall hinna upp eller ned till
denna fina gamla Norrlandsstads vid Bottenviken.

21 oktober
På kvällen den 21 oktober börjar vi med en enkel buffé
och en avslappnande lättsam underhållning med Cia
och Ingela. Två Hudiksvallsflickor som i en oherrans
massa år spelat tillsammans i Iggesundsrevyn, som för
övrigt har flera förstaplatser i Revy SM.
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Cia heter egentligen Cecilia Olsson. Hon har, som
nämnts ovan, under många år jobbat som komiker
både ensam och i ensemble. Hon skriver det mesta av
sitt material själv, där självironin är en stor ingrediens.
Kärlek, friskvård och vuxenpoäng är några ämnen.
Ingela med efternamnet Söderlund, har en strupe
av guld och har legat på Svensktoppen några veckor.
Hon har även turnerat Sverige runt med sitt rosade och
bejublade Sonja Hedenbratt program. Med gitarren i
hand är hon en given entertainer och sånger varvas
med monologer och ibland även en liten, väldigt liten
fräckis.

Erfarenhetsutbyte
Torsdagen är av tradition den viktiga konferensdagen.
Den inleds med att kommunalrådet Sven – Åke Thoresen håller sedvanligt hälsningsanförande. Han introduceras av Cecilia Olsson, som är dagens konferencier.
Därefter ägnas hela förmiddagen åt erfarenhetsutbyte.
Först kommen KAF och sedan tre mycket meriterade
fritidsföreningar att kort berätta om sin organisation

Text: Olle Wegner

Missa inte Årets konferens i
Hudiksvall 21 – 23 oktober!

KAF- Nytt
och verksamhet. Dessa föreningar är PULSEN från
Sandviken, som är Årets fritidsförening 2008, DAKAPO från Växjö, som fick sin utmärkelse Årets
fritidsförening 2002 och slutligen Aktiv Fritid från
Kalmar med samma titel år 2005. Därefter får konferensdeltagarna möjlighet att i grupper diskutera sina
förhållanden i sina respektive föreningar.
(Lars! Kan du få med loggorna för ovannämnda
föreningar och KAF?)

Föreläsningar
Må bäst och orka mer är rubriken på Katarina Widoffs
föreläsning och som inleder eftermiddagens program.
Katarina är inspiratör, föreläsare och författare inom
ett flertal ämnen, bland annat i att öka bussigheten mot
sig själv och andra och att må BÄST.
Hon ställer några frågor till oss: - Nätverkar du
effektivt? Har du ett bra kontaktnät? Är du bekväm i
dina kontakter med andra? Som svar ger hon tips om
hur man blir en skicklig nätverkare – minglare.
Vi ses i vimlet på Årets konferens! hälsar Katarina.

Skapa förutsättningar för andra att lyckas
är vad Olle Hillström valt att kalla sin föreläsning.
Olle är musiker, producent, musiklärare, föreläsare,
projektledare m.m. Han ger oss en föreläsning fylld
av värme och eftertänksamhet. En resa i människans
och musikens värld, en resa som handlar om att mötas
och om att våga! Olle har arbetat med funktionshindrade och människor med utvecklingsstörning i 20 år.
Musik och att skapa musik har varit viktiga verktyg
för att få människor att utvecklas. Det har varit nödvändigt att gå sina egna vägar och att prova okonventionella metoder. Tack vare rätt anpassad pedagogik
har tryggheten infunnit sig och därmed också glädjen,
spontaniteten och entusiasmen, viktiga – nödvändiga!
– beståndsdelar för att få människor att växa och
närma sig varandra.
Som fönsterputsare, springpojke, svetsare, data
efterbehandlare, fastighetsskötare, affärsinnehavare,
cykelmekaniker, musiker, producent, musiklärare
och projektledare har Olle stor erfarenhet av att arbeta med människor. Olle har nyligen slutat sitt arbete
som verksamhetsledare för Glada Hudikteatern där
han arbetat sedan starten 1996. Just nu arbetar Olle
i olika projekt kring bemötande samt producerar utbildningsmaterial i första hand ämnade för människor
med utvecklingsförsening.

Konferensdagens avslutning
Inspirerade av erfarenhetsutbyte och minnesvärda föreläsningar går vi till kvällens trevligheter, som börjar
med en gruppvis lekfull musiktävling – en blandning
av ”Så skall det låta” och ”Singing bee”. Liksom flera
gånger tidigare på Årets konferens leds dessa övningar
av Jimmy Österholm. Jimmy arbetade tidigare i Bollnäs kommun och var aktiv i därvarande BKF – Bollnäs kommunala fritidsförening. 1989 var han en av
grundarna, när KAF bildades. I dess styrelse var han
den stora idésprutan och pådrivaren. 1993 lämnade
han det kommunala och startade Jimmys Teamcenter,
som erbjuder företag och organisationer upplevelser
och utveckling för grupper och individer.
Efter detta går vi till bords, äter och dricker gott
samt väntar med spänning på vilka som får utmärkelserna i tävlingen ”Årets fritidsförening”. Ljungström
& Sundströms Duo bjuder upp till dans i Folkets Hus
stora festsal och blir kvällen lyckad, vilket vi alla tror,
så blir det ett och annat spontant uppträdande mellan
foxtrott och hambo.

Avslutningsdagen
Ur konferenssynpunkt blir fredagen den 23 oktober kort men för den skull inte ointressant, snarare
tvärtom.
Bo Silwer är i dag pensionerad lärare i Bjuråker
vid de vackra Dellensjöarna. Hans stora intresse är
naturfotografering. Med kamerans hjälp har han vunnit ett stort antal fototävlingar. Han har också visat
upp sina alster på utställningar runt om i länet. Han
har dessutom gjort ett antal videofilmer för TV-programmet ”Mitt i naturen”. Den mest kända är halvtimmesvisningen av ”Bonden och tranan”. Han har valt
att kalla sitt kåseri med bildvisning ”Naturupplevelse
i Hudiksvallsbygden”.
Lennart Borgsten är kommunchefen i Hudiksvalls
kommun. Han har lovat att avsluta hela konferensen
med ett anförande innan vi inmundigar en kopp
kaffe eller te och smörgås. Nöjda och belåtna säger
vi ”Hej” till varandra och reser sedan, fulla med ny
inspiration, hem till våra olika hemmaorter i Sveriges
avlånga land.

VÄLKOMNA TILL
ÅRETS KONFERENS!

Om Olle Hillströms föreläsningar har man sagt:
Inspirerande! Ingen gick därifrån oberörd. En
insikt om att våga för att växa. Vi fick uppleva värme,
hjärta & generositet.
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ÅK MED LW RESOR Åk med ÅK- bussen
TILL ÅRETS
till Årets konferens!
KONFERENS –
ett oslagbart erbjuet blir mer och med vanligt att sätta förkortningar
D
på det mesta. Kommunanställdas Fritidsförbund
dande!
blev KAF och Sveriges KommunaltjänstemannaförLW Resor i Kalmar erbjuder, tillsammans med KAF,
en paketresa som omfattar bussresa tur och retur samt
2 övernattningar i 2- bäddsrum, inkl. bufféfrukost på
First Hotel Statt i Hudiksvall. Detta är ett oslagbart
alternativ för Er som bor i södra Sverige. Förutom en
billig resa innebär det att Du får möjlighet till trevlig
samvaro och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra fritidsföreningar och klubbar under hela resan.
Preliminär färdväg är:
Kalmar – Växjö – Jönköping – Hallsberg – Örebro
- Avesta – Gävle – Hudiksvall, t. o. r.
Men vi kan göra mindre justeringar beroende på vilka
föreningar/klubbar, som kommer att
delta i resan. Det går naturligtvis att ansluta var som
helst utmed färdvägen.

bund blev SKTF o. s. v.
Helt plötsligt började jag kalla Årets konferens för
ÅK. Men ”åk” har ju en annan betydelse. Ingemar
Stenmark myntade en gång i tiden – Det är bar å åk.
Med tanke på det blev det lite roligt när jag uppmanade
att – Åk med ÅK- bussen till Årets konferens! Nå ja,
det kanske inte var så tokigt. Så en uppmaning till ni
som kommer från södra Sverige:
Åk med ÅK- bussen till Årets konferens!
hälsar Olle i Rosersberg

Totala priset för resa och övernattning är:
Från Kalmar 1 550 kr. från Växjö 1 500 kr. från Jönköping 1 450
kr. och från Hallsberg eller senare under resvägen 1
400 kr. Priset
gäller per person vid del i dubbelrum. Enkelrumstillägg är 250
kronor per natt. Samtliga priser är inklusive moms.
Frågor och beställning: Ewerth Johannesson,
tel. 0708-341695.
E- post: ewerth@hotmail.com
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KAF 20 år

r 2007 blev KAF myndig och i år uppnådde
vi den tidigare myndighetsåldern 20 år. Själva
födelsedagen inträffade den 17 mars, men
gick helt spårlöst förbi. Möjligheten kommer dock
för var och en att uppvakta jubilaren på kvällen den
22 oktober i år under Årets konferens i Hudiksvall.
När jag tänker tillbaka på dessa tjugo år är det
många positiva minnen, som dyker upp. Fotona jag
har samlat, visar att vi, som var med från början, blivit
äldre. Det blir vi alla och det är tidens gång. Många av
oss är nu pensionärer och har lämnat de kommunala
jobben. Tack och lov så har nya friska krafter kommit
till samtidigt som minnena finns kvar.
Ett sådant minne är från den allra första tiden med
KAF. Vi var några från styrelsen som var på väg för att
uppvakta Svenska Kommunförbundet (ja, det hette så
en gång i tiden) och dess dåvarande förbundsdirektör,
Jan Åke Björklund.

KAF- Nytt

friskvårdsinsatser finns inte längre. Jag betvivlar starkt
att man över huvud taget vet vad KAF är. Sista gången
vi begärde att få träffa nuvarande förbundsdirektören,
hade denne inte tid, utan hänvisade oss till någon avdelning, som sysslade med kommunala fritidsfrågor
och som naturligtvis sa, att detta inte var deras bord
och att man inte hade några pengar till sponsring. Förbundsdirektören var för övrigt då nyanställd och kom
från Täby kommun, vars fritidsförening KOMIK det
året var utsedd till Årets fritidsförening. Jag antar att
han inte där heller sysslade med så små frågor, som de
kommunanställdas friskvård.
För att återgå till Jan Åke Björklund, vill jag berätta,
att det var en sak, som han var skeptisk till i vårt program nämligen den årliga konferensen. Han menade
att det fanns en uppsjö av konferenser
och att

a
k
i
n
ö
r
k
s
e
l
Ol

I vår delegation, rustade till tänderna
med argument, ingick Yngve Persson från Österåker.
Förbundsdirektören hade ett flott kontorsrum i
förbundshuset på Söders höjder med utsikt över Riddarfjärden, Gamla Stan och Stadshuset i Stockholm.
Bara detta gjorde oss andäktiga. När det så var vår
tur, steg vi in för att hälsa och prata för vår sak. Vi
var, som sagt, vässade till tänderna med argument. Vi
hann dock inte med varken det ena eller andra förrän
Yngve upphävde sin röst och på äkta stockholmska
utstötte: - Men tjena, Jan Åke! Helt plötsligt stod vi
övriga där som fån. Nu kom snacket igång mellan de
två om ”Femdagars”, ”Tiomila” och allt vad orienteringens guldkorn heter. Yngve var nämligen och är
”Mr Orientering” och Jan Åke en av alla dessa entusiaster i sökandet efter röda skärmar. Så småningom
upptäckte de två att vi övriga fanns kvar i rummet, jag
behöver kanske inte nämna att vårt resonemang sedan
gick som en dans. Kommunförbundet ställde upp och
gav oss ett rundligt startbidrag. Jan Åke hjälpte dessutom till så att även Kommundata (ja, det hette så en
gång i tiden) var med och sponsrade det nya förbundet,
Kommunanställdas Fritidsförbund.
Det var då det. Nu heter Kommunförbundet SKL
och något intresse att stödja KAF och kommunernas

konkurrensen
var stenhård på detta område. Dock
önskade han oss ”Lycka till!”. Han ställde för övrigt
upp som uppskattad föreläsare på vår första ”Årets
konferens”. Den som ägde rum på Kommunskolan i
Sigtuna hösten 1989.
Hur det blev med Årets konferens vet vi. Den lever
vidare i högönsklig välmåga och nr 20 i ordningen
äger rum, som alla vet, i oktober, i den vackra staden
Hudiksvall.
När jag skriver dessa rader är det högsommar med
ömsom sol och ömsom regn, en hel del av det senare
förresten. Augusti närmar sig och högsäsongen börjar
för våra riksmästerskap. Först ut är mästerskapen i
golf, 27-28 augusti, i sköna Bergslagen med Smedjebackens kommun som arrangör. Många har redan
anmält sig. Boule, som blir populärare och populärare,
har sina tävlingar den 29 augusti i Örebro. Den 11-12
september är det terränglöpning på gång i Kalmar och
RM- säsongen avslutas med orientering 17-18 oktober i Rättvik. God tur och trevlig samvaro önskas alla
deltagare på dessa tävlingar. Glöm för all del inte att
anmäla er till Årets konferens!
Vi syns och hörs i Hudiksvall i oktober!
Hälsningar från Olle i Rosersberg
PS! Ni har väl inte glömt att betala medlemsavgiften
för i år!
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MEDVERKANDE

Ceciia Olsson
Cecilia har under många år jobbat som
komiker både ensam och i ensemble.
Hon skriver det mesta av sitt material
själv där självironin är en stor ingrediens.
Kärlek, friskvård och vuxenpoäng är
några ämnen.
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Jimmy Österholm
Jimmy startade 1993 Jimmys Teamcenter, som erbjuder företag och organisationer upplevelser och utveckling
för grupper och individer. Jimmy har ett
förflutet i Bollnäs kommun och var en av
KAF:s grundare. Han var under de år
han ingick i styrelsen, förbundets stora
idéspruta och pådrivare.

Ingela Söderlund

Olle Hillström

Ingela har en strupe av guld och har legat på Svensktoppen några veckor. Hon
har även turnerat Sverige runt med sitt
rosade och bejublade Sonja Hedenbratt
program. Med gitarren i hand är hon en
given entertainer och sånger varvas med
monologer och ibland även en liten,
väldigt liten fräckis.

Olle är musiker, producent, musiklärare,
föreläsare, projektledare m.m. Han ger
oss en föreläsning fylld av värme och eftertänksamhet. En resa i människans och
musikens värld, en resa som handlar om
att mötas och om att våga! Olle har arbetat med funktionshindrade och människor
med utvecklingsstörning i 20 år.

Cecilia och Ingela har spelat tillsammans
i Iggesundsrevyn i en herrans massa år
och båda har kammat hem SM-vinster i
Revy SM.

Sven - Åke Thoresen

Bo Silwer

Sven-Åke är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvalls
kommun.

Bo är pensionerad lärare i Delllenbygden
och naturfotograf. Han har vunnit ett stort
antal priser bland annat i RIFO: s årliga
tävlingar samt fotografernas Hälsingemästerskap. Han har också producerat
videofilmer för Sveriges Television bland
annat ”Bonden och tranan”, som var en
halvtimmes film i programmet ”Mitt i naturen”.

Lennart Borgsten

Katarina Widoff

Lennart är kommunchef i Hudiksvalls
kommun.

Katarina Widoff är inspiratör, föreläsare
och författare inom ett flertal ämnen,
bland annat i att öka bussigheten mot
sig själv och andra och att må BÄST.
Hon har skrivit boken Må BÄST orka
mer - inspiration till ett optimalt och roligare liv. Utan pekpinnar förklarar hon det
som står på löpsedlarna och ger inspiration till att ta fram potentialen som finns
hos oss alla.
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PROGRAM
Onsdagen den 21 oktober
19.30

Buffé i Café August på Folkets Hus

20.00

Underhållning med Cecilia Olsson och
Ingela Söderlund som blandar sketcher, monologer och sånger till en lagom kompott.

Torsdagen den 22 oktober
08.30 – 09.00

Registrering i entrén till Folkets Hus
Konferencier är Cecila Olsson

09.00 – 09.20

Välkomsthälsning av kommunalrådet
Sven - Åke Thoresen

09.20 – 10.00

Så gör vi! – Kommunanställdas Fritidsförbund
och tre framgångsrika fritidsföreningar presenterar sin verksamhet och framtidsplaner
a. 20 - års jubilerande Kommunanställdas
Fritidsförbund
b. PULSEN i Sandvikens kommun
– Året fritidsförening 2008
c. DAKAPO i Växjö kommun
– Årets fritidsförening 2002
d. Aktiv Fritid i Kalmar kommun
– Årets fritidsförening 2005

10.00 – 10.20

Kaffe/te och smörgås

10.20 – 11.50

Gruppindelat erfarenhetsutbyte

12.00 – 13.00

Lunch

13.05 – 14.45

Må bäst och orka mer
- Föreläsning av Katarina Widoff

14.45 – 15.00

Kaffe/te med bröd

15.00 – 16.30

Skapa förutsättningar för andra att lyckas
- Föreläsning med Olle Hillström

Konferensmiddag
19.00

Samling och välkomstdrink
Jimmy Österholm leder grupper i lekfull musiktävling – en blandning av ”Så skall det låta” och
”Singing bee”.

ca: 20.00

Konferensmiddag och prisutdelning för Årets
fritidsförening 2009
Dans till Ljungström & Sundströms Duo

BOENDE
I Hudiksvall finns många utmärkta hotell och vandrarhem som erbjuder
rabatterade priser. Ange vid beställning ”Årets konferens”. Följande
förslag rekommenderas:
First Hotel Statt Hudiksvall – tfn 0650 – 150 60; info@statthudik.com.
Från 562 kr inkl. moms.
Best Western Hotel Hudik – tfn 0650 – 54 10 00; hudik@hkchotels.se.
Från 562 kr inkl. moms.
Hotell Temperance – tfn 0650 – 311 07; agneta@hotelltemperance.se.
Från 460 kr inkl. moms. Även vandrarhem 350 kr.
Malnbadens Vandrarhem, 5 km från centrum av Hudiksvall –
tfn 0650 – 132 60; information@malnbadenscamping.com.
Från 235 inkl. moms.

TRANSPORT
Transporter till och från Malnbaden erbjuds och anmäls i förväg till
konferensledningen.
Se även erbjudande för de deltagare som reser med ÅK- bussen från
Kalmar beträffande boende.

ANMÄLAN
Sista anmälningsdag ar fredagen den 18 september. Anmälan är
bindande efter detta datum. Bekräftelse med faktura kommer att sändas
ut fr.o.m. vecka 39.

INFORMATION
FÖR MER INFORMATION om Jubileumskonferensen i Hudiksvall,
kontakta Carl – Axel Larsson, tfn 0650 – 19000 (vx) eller
Olle Wegner, tfn 08 – 590 358 07.

VÄLKOMMEN TILL GLADA HUDIK!
Mitt i Sverige, efter hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun.
Från Stockholm till Hudiksvall med X-2000 är restiden 2,5 timmar
och från Sundsvall till Hudiksvall 1 timme.
Här bor 37 000 glada hudikbor, varav 15 500 i Hudiksvalls tätort.
Kommunen rymmer en storslagen och varierande natur med
berg, skogar, sjöar, hav och ett levande jord- och skogsbruk.
Skärgården med över hundra öar inbjuder till på bad, båtliv och
fiske. Vintertid finns härliga isar för långfärdsskridsko. Kulturen
har djupa rötter och gör sig påmind bland annat genom de stolta
hälsingegårdarna. Spår från fiskets storhetstid och träpatronernas
dagar hittar du i Hudiksvall, men även restauranger, kaféer,
shopping och uteliv för de flesta smaker.
Välkommen att uppleva Hudiksvall du med!

”Sjöbodarna” vid Möljen

Fredagen den 23 oktober
08.30 – 09.30

Naturupplevelse i Hudiksvallsbygden – Kåseri
och bildvisning med naturfotograf Bo Silwer

09.30 – 10.45

Avslutning med kommunchef
Lennart Borgsten

09.45

Kaffe/te och smörgås
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ANMÄLAN TILL
JUBILEUMSKONFERENSEN
KONFERENSAVGIFTEN är 1 900 kr exklusive moms för
KAF/SSIF:s medlemmar.
För övriga 2 200 kr exklusive moms. I avgiften ingår allt som står i
programmet inklusive transporter för boende på Malnbaden
(OBS! Skall anmälas i förväg).
Resor till och från hemorten samt logi ingår inte.
Logi bokas separat, se alternativ sidan 3
_____________________________________________________
Namn

Kommun/landsting

_____________________________________________________
Fritidsförening

Medlem i

KAF

SSIF

_____________________________________________________
Adress

Postnummer och ort

_____________________________________________________
Telefon

E- post

_____________________________________________________
Fakturaadress (om annan än ovan)

________________________________________
Det går bra att anmäla sig per telefon: 08-590 358 07
eller via e- post: olle.wegner@telia.com
Anmälan kan också skickas till
Kommunanställdas Fritidsförbund
c/o Olle Wegner
Nyborgsvägen 7
195 71 Rosersberg

Kommunikationsfabriken
- Ditt budskap når fram - www.komfab.se
Nätverkar du effektivt? Har du ett bra kontaktnät? Är du bekväm i dina
kontakter med andra? Läs min bok Bli en skicklig nätverkare - mingla dig
till framgång och få tips för hur du kan bli ännu bättre på att proffsmingla
och affärsnätverka. Kom också på någon av mina träffar och kurser, se
mer på www.komfac.se. Glöm inte att må BÄST!
Vi ses i vimlet!
Besök gärna min blogg: http://komfab.se/blogg

ÅK MED LW RESOR TILL ÅRETS KONFERENS –
ett oslagbart erbjudande!

����������������������

LW Resor i Kalmar erbjuder, tillsammans med KAF, en paketresa
som omfattar bussresa tur och retur samt 2 övernattningar i 2bäddsrum, inkl. bufféfrukost på First Hotel Statt i Hudiksvall. Detta
är ett oslagbart alternativ för Er som bor i södra Sverige.
Förutom en billig resa innebär det att Du får möjlighet till
trevlig samvaro och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra
fritidsföreningar och klubbar under hela resan.
Prel. färdväg är: Kalmar – Växjö – Jönköping – Hallsberg – Örebro
– Avesta – Gävle – Hudiksvall, t.o.r. men vi kan göra mindre
justeringar beroende på vilka föreningar/klubbar som kommer att
delta i resan. Det går naturligtvis att ansluta var som helst utmed
färdvägen.
Totala priset för resa och övernattning är:
Från Kalmar 1 550 kr. från Växjö 1 500 kr. från Jönköping 1 450
kr. och från Hallsberg eller senare under resvägen 1 400 kr. Priset
gäller per person vid del i dubbelrum. Enkelrumstillägg är 250
kronor per natt. Samtliga priser är inklusive moms.

������������������������
���������������������������������������
���������������������������������
�����

��
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Frågor och beställning: Ewerth Johannesson, tel. 0708-341695
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VÄLKOMNA MED ANSÖKAN TILL UTMÄRKELSEN
ÅRETS FRITIDSFÖRENING 2009!
Var med och tävla om utmärkelsen Årets fritidsförening 2009! Den färdigtryckta ansökan finns på vår
hemsida www.kafinfo.nu. Ta fram all information ni har om er verksamhet och fyll i. Fattas utrymme,
kompletterar ni separat. Bifoga er verksamhetsberättelse för 2008 och annan information om ert arbete
detta år.
Temat för utmaningen ”Årets fritidsförening” är i år:
Hur arbetsgivaren, facken, företagshälsovården och fridsföreningen tillsammans tar tillvara alla goda
krafter för att anställda och förtroendemän aktiveras till bra friskvård i alla dess former.
Skicka materialet med post till KAF:s ordförande, Lars-Olof Lindholm,
adress: Kommunanställdas Fritidsförbund, c/o Lars-Olof Lindholm, Råstensgatan 6, 2 tr.
172 70 Sundbyberg.
Om ni vill sända ansökan med E-post är adressen: larsolof.lindholm@nacka.se
Skicka ansökan senast 15 september 2009!
Vi uppmanar alla gamla pristagare och nya kandidater att ställa upp i tävlingen och därmed bidra till en
mycket värdefull information om vad kommunala fritidföreningar åstadkommer.

Anmäler er till tävlingen Årets fritidsförening 2009!!

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

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

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.
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Stort intresse för
Golf – RM i
Smedjebacken

K

AF Nytt har varit i kontakt med Ingemar
Hellström i Smedjebackens kommun för
att få ”Senaste nytt” inför riksmästerskapen i golf 27 och 28 augusti. Antalet anmälda var
i mitten av juli ca 200. Max kan man ta emot 256.
Det är glädjande att tävlingarna röner så stort
intresse, säger Ingmar. Bara det nu kan sluta att
regna. Bägge banorna är, när detta skrivs den 15
juli, ospelbara. Men till augusti skall allt ha torkat
upp. Det är i alla fall vad man nu hoppas på i Bergslagskommunen i södra Dalarna.
En nyhet är i år en speciell lagtävling dag 1. Alla
deltagare lottas i vanlig ordning, hur man går ut
i grupp. Denna grupp bildar i sin tur ett lag, som
därmed kan innehålla spelare från olika kommuner exempelvis en från Växjö med en från Umeå.
Bästa lag tilldelas pris, som utdelas på banketten
dag 1. En verkligt fin idé, som ökar det sociala
utbytet deltagare kommunerna emellan.

Välkomna till Smedjebacken, hälsar Ingemar Hellström, som är förtroendeman i kommunen
och vice ordförande i kommunstyrelsen.
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Klart med 2009:års RM i
orientering

Å

rets riksmästerskap avgörs 17 och 18 oktober i Dalakommunen Rättvik vid den
vackra sjön Siljan. Arrangör är Rättviks
kommuns fritidsförening Kom Fri i samarbete med
IK Jarl i Rättvik.
Kom Fri är känt i KAF- sammanhang dels för
att klubben tilldelades utmärkelsen Årets Fritidsförening 1998, dels för att man samma år slog ett
ännu inte slaget rekord i antal deltagare på riksmästerskapen i golf. Det senare arrangemanget
genomfördes i samverkan med grannkommunen
Leksand. Nu står förhoppningen att Kom Fri skall
locka många till sin vackra kommun att leta röda
skärmar i skön, härlig oktoberluft.
Rättvik är, som de flesta känner till, berömt för
sin vackra natur, för sina många turisthotell, för
den fantastiska utomhusarenan Dalhalla och för
Bingsjöstämman inklusive Folkmusikens hus och
Musik kring Siljan. För att nämna något.
Välkomna till Rättvik och RM i orientering i
oktober!

KAF- Nytt

Välkommen till Smedjebacken
– en del av Södra Dalarna!

RM i kommungolf går av
stapeln i Smedjebacken och
Säter den 27-28 augusti.
Under två dagar träffas vi
under gemytliga former
och spelar mästerskapen
på två av Dalarnas bästa
golfbanor.
Årets RM i kommungolf arrangeras av fritidsföreningen vid Smedjebackens kommun. Vi hälsar dig
välkommen till spel på Hagge GK
och Säters GK. Båda golfbanorna
erbjuder något kuperade skogs- och
parkbanor. Det finns en hel del utmaningar för oss golfare eftersom
båda banorna erbjuder både skog
och en del kluriga vattenhål.
Östhammar bjöd på två roliga
dagar och ett välorganiserat arrangemang, även om arrangörerna
inte hade vädergudarna med på sin
sida. Men, vädret till trots, var det
en mycket trevlig upplevelse med
många trevliga golfare och roliga
banor. - Hit kommer jag att återvända, säger Evamari Anestedt,

informationssekreterare i Smedjebacken.

Varför Smedjebacken?

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

Banorna

Hagge GK hittar du 8 km från
centrala Smedjebacken. Banan är
en något kuperad skogs- och parkbana, vackert belägen vid sjön
Haggen. Det är sjöutsikt från större
delen av banan och några av golfhålen smyger längs sjökanten. En
bra bana är en bana man minns. Vi
lovar att du aldrig glömmer Hagge,
även om du inte minns varje meter
av de 5 499 m från gul tee.
Säters GK finner du i grannkommunen Säter, som ligger ca 3,5 mil
från Smedjebacken. Banan ligger
naturskönt direkt vid sjön Ljustern.

Här samsas både skog, park och
vatten i en intressant blandning.
Varje hål blir en ny upplevelse.
Hindren runt banan är strategiskt
placerade på sådant sätt att banan
passar all typer av spelare.

Spelform

Vi kommer att spela slagtävling i
A-klassen och slaggolf i B-klassen för både damer och herrar.
A-klassen börjar spela i Säter dag
1 och B-klassen kommer att spela
i Hagge dag 1.
Dag 2 spelar A-klassen i Hagge
och B-klassen i Säter. Vi har planerat start mellan 8.00 -13.00.
Håll utkik i golf.se så får du se din
starttid. Beroende på antalet anmälda kan starten förändras. Men
mer information kan du hitta på

www.smedjebacken.se

Möjlighet till inspel

Från juli månad har du möjlighet
att spela in dig på banorna. Har du
vägarna förbi eller vill Du lära känna banorna innan tävlingen, passa
då på att utnyttja möjligheten.

forts sid 18
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RM I ORIENTERING
KOMMUNANSTÄLLDA
Rättviks kommuns fritidsförening KomFri
i samarbete med IK Jarl
Inbjuder till riksmästerskap i orientering för
kommunanställda
17-18 oktober 2009.
Kommunen måste vara ansluten till KAF (riksförbundet för kommunanställdas
fritidsföreningar) för att du ska få chans
att vinna ett RM-tecken, annars sker deltagande utom tävlan!

Medeldistans (17/10)
Klasser:
H65+
D65+
D60
H60
D55
H55
D50
H50
D45
H45
D40
H40
D35
H35
H21
H21

Långdistans (18/10)
Ö4
Ö5
Ö7
Ö8

Banlängder och svårighetsgrad enligt SOFT´s riktlinjer.
Beroende på deltagarantal kan klasser komma slås samman
enligt SOFT:s regler
Avgifter
Anmälningsavgift 90 kr per dag. Kamratmåltid 200 kr.
Anmälan
Ser via e-post till lars.spangmyr@bredband.net.
Anmälan sker senast 5 oktober. Varje kommun lämnar en samlad anmälan för
sina anställda. Uppge för varje deltagare vilka distanser som ska springas,
nummer på SI-bricka eller om bricka ska hyras samt deltagande på kamratmåltid.
Anmälan är giltig efter att anmälningsavgifterna betalats in på
Plusgiro: 3 49 53 – 0 Ange RM i Orientering + kommunens namn.
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Efteranmälan
Senast måndagen den 14 oktober mot förhöjd avgift 135 kr.
Öppna klasser
Anmälan vid TC på tävlingsdagarna. Betalas kontant! Öppna klasser är öppna för
alla inte bara kommunanställda.
Stämplingssystem
Sportident. Eget bricknummer anges vid anmälan. Om bricknummer inte angivits
förutsätts hyra av bricka med 30 kr. Borttappad bricka debiteras med 300 kr.
Samling
Båda tävlingsdagarna sker vid Vidablick. Vägvisning från rv 80, södra infarten mot
Rättvik från Falun.
Karta
Skala 1:10 000 för samtliga klasser båda dagarna. Digital utskrifter.
Terränbeskrivning
Måttligt till starkt kuperad vildmarksterräng med inslag av skidspårsgator.
Start
Första start lördag kl 1300 (medeldistans) och söndag kl 1000 (långdistans)
Dusch
Jarlstugan, Backavägen 38. Orienteringsklubbens anläggning som ligger några km
från tävlingsplatsen.
Kamratmåltid
Sker även den i Jarlstugan. Tid meddelas senare.
Prisutdelning
Priser till de tre främsta i tävlingsklasserna. Prisutdelning sker på lördagen vid
kamratmåltiden och på söndagen direkt efter tävlingen.
Logi
IK Jarl erbjuder enklare logi i sin anläggning (54 bäddar finns). Dessutom finns
utrymme för uppställning av husvagn med elplats. Prisuppgift och bokning sker via
kansliet 0248-514 25.
I övrigt hänvisar vi till Siljan Turism som erbjuder olika boendealternativ, allt från
stugor, vandrarhem, hotell samt bed and breakfast. 0248-79 72 00.
Upplysningar
Lars Spångmyr 0247-44141, Ingels Bingsjövägen 18, 795 92 RÄTTVIK
PM och startlistor kommer att läggas ut på www.ikjarl.nu
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Du har naturligtvis reducerad
greenfe, uppge RM golf vid bokning.

Resa till banorna

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

Banketten

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

Vad finns mer att göra?

•
Malingsbo-Kloten - som
vi gärna benämner som ”Europas
närmaste vildmark”. Här får Du
naturupplevelser utöver det vanliga - ett eldorado för jakt, fiske,
friluftsliv.
•
Gamla Meken - det senaste tillskottet till kulturlivet i
Smedjebacken.
En unik miljö för allehanda aktiviteter.
Det är, som namnet
säger, en gammal
mekanisk verkstad
som renoverats och
iordningställts på ett
mycket pietetsfullt
sätt. Här ges konserter och här anordnas
mässor och utställningar. Nordiska
mästerskapen i smide
och NM i guldvaskning är två av de
större evenemangen
som genomförts på
sistone.
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•
Kulturminnesmärken
Kommunens historia är förknippad med järnhantering. Här bröts
malm i gruvorna redan för många
hundra år sedan. I Bergsmanshyttorna smältes malmen och blev till
tackjärn, som sedan transporterades
ut i världen.
Idag är gruvor och hyttor nedlagda,
men spåren finns kvar…
Flogbergets gruvor, ger
möjlighet till besök i såväl dagbrott som underjordiska gångar
och bergrum
Stollbergs gruvor
Tombo isgruva
Flatenbergs hytta, som
med väl bevarade redskap ger en
god bild av hur tackjärnsframställning gick till vid sekelskiftet.

För anmälan och ytterligare information gå in på vår webbplats

www.smedjebacken.se

Här hittar du också alternativ för
boende med specialerbjudande.
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till Evamari
Anestedt på telefon
0240-66 01 93, Mona Hyttsten
0240-66 01 17 eller Ingemar Hellström 070-622 98 4
Vi vill än en gång passa på att
hälsa dig som golfare, men även
din respektive/familj, välkommen
till Smedjebacken!

•
Promenadringen - en promenadväg i anslutning till Smedjebackens vattendrag – sjön Barken
och Kolbäcksån.
•
Hamnen (här finns också
turistbyrån)
En av Sveriges största insjöhamnar.
Vackert belägen i norra änden av
sjön Barken
Mer hittar information om aktiviteter och sevärdheter hittar
du på turistbyråns webbsida

www.visitsmedjebacken.se

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

KAF- Nytt
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