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Plan för RM-tävlingar 2004
Gren
Skidor
Pimpelfiske
Badminton
SSIF/KAF-spelen
Badminton
Volleyboll
Bowling

Arrangör
Söderhamn
Avesta
Kristinehamn
Vänersborg
Bordtennis
Boule
Skövde

Bridge

Härjedalen
(Sveg)
Bollnäs
Falun
Kristianstad
Arboga

Boule
Golf
Terränglöpning
Orientering

Datum
13-14/2

Kontaktperson
Nisse Boman
Jan Morén

Telefon arb
0270-75148

Telefon bost.
0278-17640

Inställd
23-25/4 Lars-Göran Bengtsson 0521-275071
Fotboll Innebandy
Tennis
maj, vissa dgr enl inbj.
Lars Erlandsson
0500-495987 0500 463004
28/8
Ann-Kristin Olofsson 0680-16112 0680-10634
Augusti
9-10/9
17-18/9
24-25/9

Yngve Lindgen
Tomas Andersson
Lars Åkesson
Per Ivar Möllberg

023-82554
044-135124
0589-87170

0278-19830
070-5233949
070-2394509

denna gång!

D

etta nummer av KAF Nytt är vad vi kallar ett
mellannummer. Lite tunn och med få nyheter,
som det ofta blir efter sommarsemestrar och glödheta augustidagar. Vi laddar nu upp inför höstens
stora händelser. Ett antal riksmästerskap står för
dörren och i oktober hälsar Jönköpings kommun
oss välkomna till Årets konferens. Då hålls också
KAF´s nionde förbundsstämma och Årets fritidsförening 2004 skall utses.
Leisure Science är det internationella namnet på
fritidsvetenskap, som är ett stort och ständigt växande forskningsområde. Orsaken, inte minst inom
arbetslivet, är att höja människors välbefinnande
och livskvalitet. I Sverige är tyvärr denna forskning
på undantag. Fil.dr Hans-Erik Olsson leder institutet för Fritidsvetenskapliga studier i Stockholm
och är en av få som seriöst arbetar med att höja
statusen för denna vetenskap. KAF Nytt redovisar
i detta nummer en intervju med Hans-Erik. Vi ville
veta mer om hans arbete och forskning. Mycket av
resultatet av hans studier stämmer med vad vi inom
KAF brukar hävda i diskussioner med bl.a. Svenska
Kommunförbundet. Vi önskar därför med all kraft
att hans ansträngningar med att lyfta upp och få
genomslag för fritidsvetenskapen skall lyckas.

Nästa KAF Nytt kommer att innehålla allt om
förbundsstämman, Årets konferens i Jönköping
och Årets fritidsförening 2004, samt reportage
från samtliga riksmästerskap, vilka avgjordes
under perioden augusti och september 2004.
Det är lika viktigt nu som tidigare att ni inte låter inbjudningarna och KAF Nytt bli liggande.
Sprid dem till de berörda!!
God läsning och en skön höst önskar
KAF-Nytts redaktion!
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s m å notiser

KAF-Nytt kommer ut med fyra nummer i år enligt
följande utgivningsplan:
manusstopp
Nr 1 – mars/april 2004
Nr 2 – juni 2004
Nr 3 – augusti/september 2004
Nr 4 – december 2004
............. 1 november
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Glöm inte att anmäla deltagare till RM i
orientering i
Arboga 24-25 september!

Optimistiska toner kommer från Arboga inför kommande
riksmästerskap i orientering.
211 inbjudningar har gått ut. Många har dessutom hört av sig
via e-post.
Glöm inte att informera era orienterare om tävlingarna, som avgörs 24 - 25 september.
Sista anmälningsdag är 10 september!
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KALLELSE!
Härmed kallas samtliga medlemsföreningar i Kommunanställdas Fritidsförbund till förbundsstämma torsdagen den 14 oktober 2004 på Stora Hotellet i Jönköping. Stämman äger rum i
samband med Årets konferens och startar kl 09.00.
Formell kallelse medföljer detta nummer av KAF Nytt.

Verksamhetsberättelse
Vi vill påminna om att det är tid att sända in
verksamhetsberättelsen för år 2003 till
Kommunanställdas Fritidsförbund.
När vi har fått in den är er förening automatiskt
med i uttagningen av ”Årets Fritidsförening
2004”.

Senast den 15 september 2004 vill vi ha er
verksamhetsberättelse.
Skicka den till;
nd
förbu
ritids
F
s
a
ställd
unan
Komm egner
,I
Olle W svägen 7 g
g
r
er
o
b
Nyb
sers
1 Ro
7
5
9
1

Följande medlemsföreningar har hittills
sänt in sina verksamhetsberättelser.
BKF - Bollnäs kommun
På Gång - Hedemora kommun
Jönköpings kommuns personalklubb
Gnistan - Mönsterås kommun
PULSEN - Sandvikens kommun
KOMIK - Täby kommun
Axet - Vetlanda kommun
DAKAPO - Växjö kommun
Personalföreningen i Nyköpings kommun

s
annon
Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier är
ett kunskapsföretag inom fritidssektorn. En god
fritid höjer människors livskvalitet och välbesinnade och därmed också deras hälsa. Vi hjälper
kommuner, organisationer, företag att utveckla
verksamheten.
Genom Fritidsvetenskaplig Bokhandel, informerar vi om den aktuella forskningsfronten inom
folkbildning, friluftsliv, föreningsliv, kultur, idrott,
turism, ungdom.
Mer information finns på vår hemsida:
www.fritidsvetarna.com
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Styrelsen för Kommunanställdas
Fritidsförbund beslutade vid sammanträde
den 7 februari 2004 att § 15 i förbundets
stadgar ändras med anledning av önskemålet att förlägga förbundsstämman i samband
med Årets konferens. Styrelsen föreslår att
texten får följande lydelse:
§ 15
Förbundsstämma hålls före utgången av mars månad vid mandatperiodens utgång eller efter beslut av
styrelsen, vid ett senare tillfälle under året.
Kallelse utsänds till medlemsföreningarna senast
14 dagar före förbundsstämman. Motion kan inlämnas
av medlemsförening och skall vara styrelsen tillhanda
senast 1 månad före förbundsstämman.

Ty
I förra numret
av KAF Nytt

KAF- Nytt

ck

til

Vi berättade då att styrelsen för
SSIF – Svenska Sjukvårdsanställdas
IdrottsFörbund tagit upp frågan om att
utreda förutsättningarna för att bilda ett gemensamt fritidsförbund av nuvarande KAF och SSIF. Om
dessa förutsättningar finns, skulle våra förbund fatta
det formella beslutet på sina respektive förbundsstämmor 2006.

l!

KAF och SSIF
Vi har i dag samarbete inom ett antal arrangemang.
Deltagare från kommunerna är sedan några år inbjudna
till de så kallade SSIF/KAF-spelen, en gemensam
tävling i ett antal idrottsgrenar. På motsvarande sätt
har landstingsanställda i många år varit inbjudna till
våra riksmästerskap i orientering samt till Årets konferens.

Likheter och olikheter
KAF och SSIF liknar varandra i mångt och mycket.
Våra medlemsföreningar representerar offentliganställda i kommuner och landsting. Våra styrelser
arbetar ideellt och med små resurser. På våra agendor
står riksmästerskap i olika idrottsgrenar. Olikheterna
är i första hand att SSIF är ett renodlat idrottsförbund
och KAF ett fritidsförbund med inriktning också på
kultur och samvaro.

Kommer upp till diskussion på förbundsstämman den 14 oktober.
KAF´s styrelse har, som vi nämnde i KAF Nytt nr
2-04, ännu inte tagit upp denna fråga till behandling.
Ej heller har något samråd ägt rum med våra medlemsföreningar. Under alla förhållanden kommer saken att
tas upp till diskussion på vår stämma i Jönköping den
14 oktober.

Vad tycker ni?
Det är viktigt att alla medlemsföreningar diskuterar
denna viktiga fråga. Hör av er och säg vad ni tycker
på vår hemsida www.kafinfo.nu . Klicka fram till
”Forum”.

Vem tar initiativet?
Vid sidan av den kommunala fritidsföreningen
finns på många håll en förening för pensionerade kommunanställda. Dessa är ofta mycket
aktiva och bedriver verksamhet liknande fritidsföreningen, men med mer inriktning på kultur
och samvaro. Det brukar också vara så att fritidsföreningens aktiviteter är öppna för pensionärsföreningens medlemmar.
Det har glunkats på sina håll om hur man
skulle kunna få ett samarbete med KAF och vi
säger inte nej därtill. Vi har de organisatoriska
resurserna, även om de är små. Vi har också
”Årets konferens”, som ger möjlighet till en årlig
träffpunkt samt riksmästerskap, som borde locka.
Många av våra pensionärer deltar också flitigt i
dessa. Så, vem tar initiativet till en underorganisation inom KAF för kommunala pensionärsföreningar. Skriv eller hör av er per telefon till:
Kommunanställdas Fritidsförbund,
291 80 Kristianstad
tfn 044-13 51 52
eller till
Olle Wegner, Nyborgsvägen 7, I,
195 71 Rosersberg; tfn 08-590 358 07.
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Text: Olle Wegner

Hans-Erik Olson – fritidsvetare

H

an kallar sig fritidsvetare,
är filosofie doktor och en
av få som i Sverige seriöst
forskar i ämnet fritidsvetenskap. Vi
träffas i slutet av maj i hans hem på
Frejgatan i Stockholm, i det område som allmänt kallas för Sibirien.
Jag var nyfiken att få höra mer om
fritidsvetenskap och om Hans-Erik
Olssons forskning.

Leisure Science
är det internationella namnet på
fritidsvetenskap, som är ett stort
och ständigt växande forskningsområde. Orsaken är att finna i behovet, inte minst inom arbetslivet,
att finna vägar att höja människors
välbefinnande och livskvalitet. I
Sverige är denna forskning i stort
sett okänd. Följaktligen, säger
Hans-Erik, så är vår förståelse för
fritiden som helhetsbegrepp inte
särskilt utvecklad.
Hans-Eriks mission är att sprida
kunskap om fritidsvetenskap. Han
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vill också skapa universitets- och
högskoleutbildning inom området.
Inspiration hämtar han i första hand
från England och USA.

Skapa en helhetsbild av
fritidsbegreppet
Åter och åter igen återkommer
Hans-Erik till behovet att man
måste skapa en helhetsbild av
fritidsbegreppet. Fritid är inte
bara vad som anges i Nationalencyklopedin ”den del av dygnet och
veckan som inte upptas av arbete,
måltider och sömn”. Den är heller
inte bara den del, som ägnas åt
idrott och motion eller kulturella
aktiviteter. Likaså är den inte bara
den tid som vi under icke-arbetstid
umgås med andra, så kallad social
samvaro. Heller inte bara den tid vi
inte gör något ”nyttigt alls”. Fritid
är nämligen all denna tid och kanske mycket därtill.

Fritiden skall skapa harmoniska människor
År 1936 arrangerades i Ystad en
utställning som fick namnet Fritiden. Industrialismen hade då slagit
igenom i hela vårt land. För arbetare och tjänstemän hade något nytt
kommit nämligen fritid, ett resultat
av krav från arbetarrörelsen på ”8
timmars arbete, 8 timmars vila och
8 timmars fritid”. En av initiativtagarna till Ystadsutställning var
arkitekten Gotthard Johansson.
Han sammanfattade utställningens
inriktning med följande:
”Det moderna fritidsproblemet
uppstod med industrialismen. Det
första problemet var att skapa fritid, det andra blev att använda den.
Fritiden har blivit en samhällsangelägenhet. Det måste skapas mera
fritid. Fritiden är ej arbetets fiende.
Fritiden skall skapa harmoniska
människor.”
I utställningen ingick bibliotek
och folkbildning, kultur och media,
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reseliv och turism, sport och idrott,
koloni- och sportstugor, camping
och hobbies samt familj och hem.
Denna balans mellan arbete och
fritid tycks enligt Hans-Erik Olson
i dag vara helt bortglömd.

Diskussionen om ”ohälsa i
arbetslivet”
Arbete, fritid och vila hänger ihop.
Problemet ”ohälsa i arbetslivet”
kan därför inte frikopplas från
individens fritid och vila. Enligt
Hans-Erik problematiserar fritidsvetenskapen vanligen inte hälsan.
Den antas i stället vara en resurs,
eller en bas på vilken vi kan höja
vår livskvalitet och vårt välbefinnande. Några nyckelbegrepp är
livskvalitet, välbefinnande, inre
motivation, upplevd frihet och
livsmakt.
Om man trots allt skall problematisera hälsan kan man därför
inte bara utgå från exempelvis
arbetsmiljön. Man måste vidga
begreppet ohälsa genom att också
tala om hur den påverkas av hemmiljön, boendemiljön, tillgången
till fritidsaktiviteter o.s.v. Svårigheten är i dag att få gehör för en
sådan helhetssyn.

En god fritid har betydelse för hälsan
Den fritidsvetenskapliga forskningen har som tidigare nämnts internationellt vuxit sig stor. Orsaken är
att den visat sig ”nyttig” för företag
och organisationer inom privat och
offentlig verksamhet. Det finns en
strävan efter att höja människors
välbefinnande och livskvalitet. I
förlängningen har en god fritid
också betydelse för hälsan.

Hans-Erik Olson har i en av sina
många forskningsrapporter tagit
upp frågan om ”Företagen och
fritiden” och pekat på att utvecklingen även i Sverige går i rätt riktning. Korpidrottsklubbar har blivit
korpfritidsföreningar där kulturella
och sociala aktiviteter arrangeras
vid sidan om de klassiska fysiska.
Han tar också upp att ”friskvården”
nu inte bara ägnar sig åt stimulans
av fysisk aktivitet och rådgivning
kring kost- och livsstilsförändringar utan också kultur och positiv
social samvaro.
Hans-Erik vill skapa forskning kring detta och pekar på
vilken nytta en sådan studie
skulle kunna få. Följande tre
faktorer är härvid viktigast:
•
Välfärdskomponent.
Fritidsföreningars
och
andras satsningar på fritidsverksamhet är generellt sett
en del av det goda företaget.
•
Hälsofrämjande.
En aktiv fritid är en effektiv buffert
mot stress och utbrändhet.
Fritiden blir vid sidan av arbetsorganisation, bemanning och
andra rena arbetsmiljöfrågor en
viktig faktor för att minska antalet sjukskrivningar och därmed
också
sjukvårdskostnaderna.
•
Konkurrensmedel.
Konkurrensen om arbetskraften
kommer i framtiden att bli mycket
hård. Allt tyder på att företag/organisationer, som har ett genomtänkt
koncept över relationen arbetefritid kommer att få konkurrensfördelar.

Många järn i elden
Hans-Erik Olson har många järn
i elden. Hans stora mission är att
skapa förståelse och resurser för en
ökad forskning inom fritidsvetenskapen i Sverige. Han ligger på, för
att få universitet och högskolor att
satsa på utbildningar inom området
och har också gått in i debatten om
den kommunala kultur- och fritidspolitiken. Hans-Erik har även
diskuterat pensionärernas behov
av aktivitetshus med stadsdelsnämnder. och uppvaktat Korpen
för att berätta om sin forskning.
Just i år har han ett projekt i gång
i samarbete med AMS och Aske
Kursgård om ett centrum för ”Det
goda arbetet”. I början av augusti i
år uppvaktade Hans-Erik Svenska
Kommunförbundet där han då träffade Sara Deltér på avdelningen
”Programberedning för Hälsa och
Välfärd”. KAF-Nytt hoppas kunna
berätta om detta besök i nästa nummer.

Filosofen Aristoteles
Hans-Erik Olson har i olika sammanhang relaterat till filosofen
Aristoteles. Denne hävdade att
fritiden var själva meningen med
livet. Visst var arbetet nödvändigt,
men den saknade egenvärde. Det
är under vår fritid som vi kan
utvecklas kroppsligt och själsligt
som människor.
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Tävling !
Vi i tävlingskomittén tycker det är trist att endast tre
föreningar har en logytype som man är stolt över och vill
visa upp!
Ni har fortfarande chansen att vara med i tävlingen om
vilken personalförening som har den fyndigaste Logotypen.
Skriv gärna en rad om varför den ser ut som den gör.
Skicka in er förenings logotype till
lars.carlsson@kristianstad.se.
Vi presenterar alla inkomna logotyper, samt den vinnande föreningen i nästa nummer.
Juryn består av redaktionen och delar av KAFs styrelse.
Vinnande förening presenteras på Årets Konferens.
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Smått och gott från våra medlemsföreningar är tänkt att ge kortfattad aktuell information från våra
medlemsföreningar. Vi hoppas att denna rubrik skall locka många att ge sitt bidrag, som ni kan
sända via e-post till: olle.wegner@minpost.nu.
Denna gång hämtar vi innehållet till denna sidan från de hittills insända verksamhetsberättelserna,
som ligger till grund för tävlingen ”Årets fritidsförening 2004”.

KOMIK Täby har sänt in sin verksamhetsberättelse för år 2003. Föreningens ordförande, Gill
Blomberg, skriver i följebrevet:
Som framgår av KOMIK:s verksamhetsberättelse har vi ett varierande utbud av aktiviteter,
vilket uppskattas mycket av våra medlemmar. Det
framgår inte i verksamhetsberättelsen att Komik:
s medlemmar också har tillgång till fem stora träningsanläggningar i Täby till subventionerade års/
terminskort. Utöver detta subventionerar Komik
varje kort med 300:– .
Som kommunanställd har man också möjlighet
att utnyttja kommunens friskvårdssubvention
600:– /år på dessa anläggningar.
I projektet ”SATSA FRISKT 2003” där Komik
samverkade var ett av projektmålen att nyttjande
av friskvårdssubventionen skulle öka från 600 till
900 under 2003. Målet uppfylldes och 930 personer kom att använda sig av förmånen.
Under sommaren tar Komik semester med sina
aktiviteter, men i augusti blir det full fart igen.

KAF-Nytt kan heller inte låta bli att redovisa
vad Sinikka Sandberg, ordförande för Personalklubben i Jönköpings kommun, skriver i sitt
förord till 2003:års verksamhetsberättelsen:
Äntligen!!
Så låter det när Nobelpriset i litteratur meddelas.
Men den 16 oktober 2003 delades det ut ett pris
Årets Fritidsförening och det fick Jönköpings
kommuns personalklubb.
Tänk att pröva på många aktiviteter som vi gör
och få pris för detta, är helt fantastiskt. Vi i styrelsen är mycket stolta. Temat var uthållighet och
experimentlusta.
Uthållighet att efter sju år få pris. Experimentlusta försöker vi att göra varje år för alla våra
medlemmar t ex rese- och kulturgruppen med
Arns fotspår eller resa till Västervik och Tjust
skärgård, pröva på att göra eget papper, EM-kval
Sverige – San Marino och mycket mera.
Motionsgruppen har alltid experiment på gång
t ex pröva på-aktiviteter eller föreläsningar. Inför2004 har de flera idéer som dykning, familjedag med fiske eller vad sägs om en fjällresa.
Badar och motioner gör många av kommunens
personal för en billig penning, och det fortsätter
vi med 2004. Motionskorten har ökat under året
med 900 fler kort, som deltagit i vinstdragning,
så visst rör vi på oss.
Vi har även arrangerat Kommunmästerskap i
bowling och golf.
Profilgruppen fortsätter sitt arbete med Personalklubbens sida på intranät, så ni kan hitta oss där
för mer information om vad som händer.
Nu planerar vi för fler aktiviteter under året,
inte minst för att vi skall visa alla övriga personalklubbar i Sverige att Jönköping är ljuset vid
Vättern med en konferens den 14 och 15 oktober
2004.
Tack alla medlemmar för det gångna året.

13

KAF- Nytt

Resultatbörsen Resultatbörsen
RM i bowling i Skövde, maj 2004

Herrar klass I – 33 startande
1. Weine Ohlson, Lindersberg................ 1751
2. Rikard Rasmusson, Göteborg ............ 1749
3. Dennis Larsson, Göteborg ................. 1740
4. Robert Olofsson, Umeå...................... 1714
5. Lasse Sand, Skövde ........................... 1707
6. Kenny Bengtsson, Sigtuna ................. 1687
7. Rikard Stam, Ludvika ........................ 1662
8. Tommy Tibom, Göteborg................... 1638
9. Erik Strömberg, Uddevalla ................ 1577
10. Claes Andersson, Umeå ..................... 1574
Herrar klass II – 18 startande
1. Anders Litborn, Falköping ................. 1601
2. Tomas Josefsson, Skövde................... 1578
3. Kent Karlsson, Kungsbacka............... 1552
4. B-G Prytz, Skara ................................ 1546
5. Jan Johansson, Skövde....................... 1521
6. Sören Hansson, Visby ........................ 1504
7. Tomas Arnell, Trollhättan .................. 1484
8. Lars Erlandsson, Skövde.................... 1482
9. Sven-Arne Malmstedt, Halmstad....... 1465
10. Pentti Sillanpää, Borås ....................... 1405
Herrar klass III – 38 startande
1. Stefan Lindström, Ludvika ................ 1729
2. Kenneth Sjöström, Gällivare.............. 1613
3. Hans Johansson, Gällivare ................. 1557
4. Kent Andersson, Trollhättan .............. 1493
5. Leif Brandt, Ludvika.......................... 1474
6. Anders Lagerman, Västervik ............. 1445
7. Calle Morgarden, Smedjebacken ....... 1434
8. Göran Olsson, Göteborg .................... 1406
9. Esbjörn Kull, Ludvika........................ 1357
10. Benny Karles, Västerås ...................... 1335
Herrar klass IV – 29 startande
1. Hans Gerlström, Ludvika................... 1660
2. Leif Jansson, Uppsala ........................ 1602
3. Nils Beijer, Göteborg ......................... 1552
4. Lars-Olof Lindholm, Nacka............... 1550
5. Anders Stoltz, Sala ............................. 1549
6. Bengt Järlestig, Ludvika .................... 1548
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7. Knut Andersson, Göteborg................. 1506
8. Ingvar Lagerqvist, Skövde ................. 1471
9. Jan Westerlund, Borås........................ 1448
10. Ulf Ohlsson, Borås............................. 1437
Klass D I – 17 startande
1. Veronica Ohlsson, Umeå.................... 1574
2. Jeanette Othbäck, Kungsbacka .......... 1525
3. Ann-Helene Bengtsson, Halmstad ..... 1449
4. Agneta Alden, Sala............................. 1444
5. Lena Nyström, Uppsala ..................... 1394
6. Berit Hoas, Gotland ........................... 1355
7. Ulva Dahlström, Ludvika................... 1318
8. Iris Wallin, Mjölby............................. 1314
9. Anna-Lena Olsson, Kungsbacka........ 1292
10. Irene Berggren, Halmstad .................. 1292
Klass D II – 20 startande
1. Eva Öst, Umeå ................................... 1635
2. Anki Höglund, Sigtuna ...................... 1306
3. Sandra Sjögren, Gävle ....................... 1189
4. Barbro Delin, Bollnäs ........................ 1166
5. Ing-Britt Runsten, Gävle.................... 1142
6. Yvonne Persson, Falköping................ 1133
7. Birgitta Sedvall, Gävle....................... 1132
8. Viveka Gustafsson, Sigtuna ............... 1120
9. Carina Svensson, Sigtuna................... 1089
10. Anna-Lena Larsson, Skövde ............. 1968
Klass D III – 6 startande
1. Christina Nilsson, Trollhättan ............ 1412
2. Jill Karipidou, Kungsbacka................ 1337
3. Vivan Molin, Gotland ........................ 1313
4. Kerstin Larsson, Uppsala ................... 1268
5. Lena Roslund, Kungsbacka ............... 1239
6. Anna-Greta Roos-Strid, Bollnäs ........ 1114
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Resultatbörsen Resultatbörsen
RM i bowling i Skövde, maj 2004
Lagtävlingar
RM – arrangörer

2-manna damer – 18 startande lag
1. Umeå .................................................. 3209
2. Halmstad ............................................ 2741
3. Trollhättan .......................................... 2698
4. Gotland............................................... 2668
5. Sala..................................................... 2667
6. Uppsala .............................................. 2662
7. Kungsbacka........................................ 2576
8. Bollnäs ............................................... 2464
9. Sigtuna ............................................... 2426
10 Bollnäs lag II....................................... 2332

KAF´s RM-kommitté efterlyser arrangörer för de
”traditionella” mästerskapen år 2005. Vi tar också
emot förslag på nya tävlingsgrenar/former.
Sanktionerade mästerskap 2005 är: skidor i Sandviken, bowling i Sala, golf i Sigtuna och pimpelfiske
i Ludvika.
Golf-RM 2006 avgörs i Söderhamn.
SSIF/KAF-spelen 2005 avgörs i Eskilstuna, troligen
under april månad. Vilka kommuner vill arrangera
RM-tävlingar 2005 i Badminton – Boule – Bridge
– Orientering – Terränglöpning – Eventuellt andra
grenar?

4-manna damer – 3 startande lag
1. Bollnäs ............................................... 4786
2. Gävle .................................................. 4396
3. Bollnäs lag II...................................... 3992

RM-kommitténs ledamöter lämnar ytterligare
upplysningar:
Ingvar Lövkvist .....................044 – 13 51 76
Stig Lundberg ........................08 – 766 56 29
Inger Holm...........................0500 – 49 80 51
Christer Eriksson ....................0142 – 850 08

2-manna herrar – 51 startande lag
1. Göteborg ............................................ 3489
2. Umeå .................................................. 3288
3. Ludvika .............................................. 3177
4 Göteborg lag II .................................... 3144
5. Skövde................................................ 3141
6. Ludvika lag II..................................... 3134
7. Kungsbacka........................................ 3077
8. Skövde lag II ...................................... 3072
9. Gotland............................................... 3030
10. Ludvika lag III ................................... 3019
4-manna herrar – 24 startande lag
1. Umeå .................................................. 6497
2. Ludvika .............................................. 6311
3. Göteborg ............................................ 6287
4. Skövde................................................ 6213
5. Göteborg lag II ................................... 6121
6. Uddevalla ........................................... 5974
7. Ludvika lag II..................................... 5877
8. Gällivare............................................. 5749
9. Gotland............................................... 5698
10. Jönköping........................................... 5692

Slutligen! RM-kommittén efterlyser intresserade
föreningar för kommande RM-arrangemang. Visa
upp er kommun och er förening! Det gör man bäst
genom att arrangera ett riksmästerskap för övriga
Sveriges kommunanställda.
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