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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), w 0703/675769 (m)

Orientering Tidaholm 15-16/9 

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 3 av KAF-Nytt handlar det på nytt om Halmstad.

Anders Kihl har varit på förnyat besök i Halmstad och följt golf RM på nära håll, läs hans 
reportage på sidorna 4-5 och sidorna 6-7.
Olle Wegner har intervjuvat sig själv på mitt önskemål. Olle, som är en av eldsjälarnra 
bakom KAF sedan starten, har skrivit så många fina saker om andra så det var på tiden 
att vi fick veta lite om Olle, 
Till sist - glöm inte att anmäla er till Årets Konferens i Kalmar, en mycket trevlig, upp-
friskande och lärande upplevelse. Inbjudan med program finns med i detta utskick av 
tidningen. Vi ses i Kalmar / Lars
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Det är torsdagsmorgon och almanackan på-
bjuder den 16 augusti 2007 när jag sätter 
mig i bilen för att bege mig till Halmstad 

och årets upplaga av 
riksmäterskapen i 
golf för kommunan-
ställda. Det är lätt 
gråmulet, men hål-
ler upp. Något som 
minsta sagt kommer 
att förändras snabbt 
under min färd mot 
kusten. Med golf- 
parollen ”det finns 
inga dåliga väder, 
ba ra……” i  bak-
huvudet rullar jag 
vidare när regnet 
i sakta mak börjar 
skölja bilens vind-
ruta. Regnet ökar 
dock ganska snart i 
mängd och styrka, 
glatt gnolande på en 

schysst slagdänga från radion hyllar jag funktionsplag-
gens och de moderna ”andas”-materialens genomslag 
i golfvärlden. När jag svänger ut på E6:an i Varberg 
förändras vädret från ett ordinärt regnväder till kaos. 
Bilarna rullar i 60 km/h på motorvägen och sikten är i 
princip obefintlig. Jag tittar snabbt på klockan och in-
ser att dagens första boll strax skall slå ut – stackare!

Regnet lättar faktiskt något, men fortsatt regn och 
en gråsvart himmel vittnar om att dagen tyvärr kan 
komma att se ut så här. Golfvärlden är dock full av en-
tusiaster med ett aldrig svikande hopp. När jag möter 
en av arrangörerna, Thomas Bergdahl utanför sekreta-
riatet och skrockar lite om regnet ler han bara. 

– Näe du Anders, klart det klarnar upp, jag har 
tittat på radarbilderna och det blir snart bättre. 

Thomas har naturligtvis rätt, en timma från första 
start upphör regnet, himlen ljusnar ut över havet och 
inom kort har vädret förvandlats från ett regnoväder 
utan motstycke till en nästan klarblå himmel och sol. 
Jag placerar mig lägligt vid första tee med kameran i 
högsta hugg för att följa de första darrande utslagen. 

Något som slår mig är den oerhörda vänlighet och 
artighet som återfinns spelarna emellan. Här skrattas 
gott, byts små presenter från respektive kommun och 
önskas lycka till på löpande band. Ingen verkar heller 
särskilt besvärad över det tidigare regnet och när man 
från funktionärerna får meddelandet om att fri dropp 
för tillfälligt vatten råder på hela spelfältet lyfter hu-
möret ytterligare. 

Thomas meddelar också att problematiken med regn 
inte är särskilt stor på Haverdal:

- Hela banan är byggd på sand, så det sjunker 
undan förvånansvärt fort här. I somras fick flera andra 
banor stänga periodvis på grund av vätan, men här 
har vi inte behövt bry oss om det. Det är nog värre för 
de som spelar på “Bäckis” (läs; Bäckavattnet) idag, 
konstaterar Thomas.

Detta är något som bekräftas under eftermiddagen 
när jag besöker Bäckavattnet och möter de spelare som 
precis hålat ut på 18:e green. Alla vittnar de om en blöt 
bana som har resulterat i långa ronder, några drygt sex 
timmar, och en hel del väntan ut med banan. Humöret 
på de jag språkar med är det dock inget fel på, alla 
verkar haft roligt och gillar banan. 

Dagen flyter på utan fortsatt regn även om bol-
larna mot slutet har ett sent eftermiddagsregn hack i 
häl. Kvällen tillbringas på Wallins salonger i centrala 
Halmstad för middag och prisutdelning för det två 
”närmast flagg”-tävlingarna som pågick under tors-
dagen. På Haverdal gick tävlingen av stapeln på hål 
14 och Nicklas Ottoson, Skövde kammade hem priset 
med en placering 1,5 m från flagg. På Bäckavattnets 
6:e hål var det tjejernas tur och Madeleine Lundström, 
Gislaved, vann på 2,03 från flagg.

Under den sena eftermiddagen har resultaten sam-
manställts och spelordningen för fredagen lottats. Inför 
fredagen byter spelarna bana och ju mer framskjuten 
placering från första dagen man har desto senare boll 
spelar man. Ledarbollen går alltså ut sist, allt för att 
skapa spänning in i det sista.

Fredagen avlöper med betydligt bättre väder och 
banorna är mer lättspelade. Josephine Svensson från 
Halmstad tar efter en hård tätstrid hem damernas A-
klass med de bästa scorerna båda dagarna. Hon är tätt 
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följd av Annelie Morberg, Leksand och Monica Elland 
Dremo från Hörr. I B-klassen lyckas Anne Åkerlöf 
vända torsdagens ledartrio till den omvända ordningen 
efter avslutat spel på fredagen. Anne från Gävle landar 
på en totalscore om 151 endast ett slag före Madeleine 
Lundström Gislaved som i sin tur är ett slag före tors-
dagens ledare Suzanne Borg också Gislaved.

I herrarnas A-klass är det bara Lennart Warg, Gag-
nef kvar från torsdagens ledartrio och med en score om 
144 landar han fyra slag före både Peter Lindqvist, Es-
kilstuna och Henrik Ljungheimer Huddinge. I B-klas-
sen toppade Magnus Nilsson, Svenljunga båda dagarna 
och fick ett totalscore på 144, andra och tredjeplatsen 
kneps av Jan Alfredsson och Kai Odenhage, båda från 
Renova AB, Göteborg och båda på scoren 148.

FAKTARUTA/RESULTAT
RM spelades i slaggolf över 36 hål, 16-17 augusti, 18 hål på vardera Bäckavattnets GK 
och Havderdals GK.

Resultat, A-klass, herr
Plac Namn Kommun Hcp Haverdal Bäckavattnet  Result. Tot
1. Lennart Warg Gagnef 15 73 71  144
2. Peter Lindqvist Eskilstuna 10 75 73  148
3. Henrik Ljungheimer Huddinge 14 80 68  148

Resultat, A-klass, dam
1. Josephine Svensson Halmstad 12 72 73 145
2. Annelie Morberg Leksand 13 73 74 147
3. Monica Elland DremoHöör 21 75 74 149

Resultat, B-klass herr
1. Magnus Nilsson Svenljunga 26 66 78 144
2. Jan Alfredsson Renova AB GBG 21 71 77 148
3. Kai Odenhage Renova AB GBG 39 69 79 148

Resultat, B-klass dam
1. Anne Åkerlöf Gävle 30 73 78 151
2. Madeleine Lundström Gislaved 28 71 81 152
3. Suzanne Borg Gislaved 40 69 84 153

Lagtävling, A-klass
1. Peter Lindqvist Eskilstuna 10 75 73 148
1. Lina Hallquist Eskildstuna 5 79 75 154

Lagtävling, B-klass
1. Peter Näslund Sundbyberg 19 78 73 151
1. Monica Åstradsson Sundbyberg 33 79 81 160

Närmast Flagg 
Haverdal, hål 14   Avstånd från flagg
1. Nicklas Ottosson Skövde 9 1,5 m
Bäckavattnet, hål 6
1. Madeleine Lundström Gislaved 28 2,03 m

Fredagen avslutades med prisutdelning på res-
pektive bana innan deltagarna vände hemåt mot sina 
respektive landsändar. Totalt lockade 2007 års RM i 
golf 147 startande varav 97 på herrsidan och 50 på 
damsidan.

Jag vill också passa på att tacka alla inblandade för 
arrangörsskapet av årets RM och hoppas naturligtvis 
också att få chansen att gästa även 2008 års RM i golf 
(kanske då som spelare!?)
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Har ronden gått bra?
Njae, resultatet är väl 
inte lysande, men det 
är en spännande bana. 
Tyvärr var det väldigt 
blött idag och vi gick ut 
i det värsta regnet, men 
jag har spelat banan 
tidigare säger Lennart.

Namn: Lennart Åkesson
Kommun: Bollnäs
Hcp: 21
Klass: B
Totalplacering: 35

Namn: Jonas Mertelleur
Kommun: Uppsala
Hcp: 22
Klass: B
Totalplacering: 33

Vad tyckte ni om ba-
nan?
En mycket trevlig bana, 
kuperad på ett spän-
nande och synnerligen 
utmanande sätt med 
många dolda hål. 

Resultatet är därefter, 
skrattar de tillsam-
mans och konstaterar 
att fredagens start nog 
inte kommer att vara i 
ledarbollen.

Namn: Tomas Andersson
Kommun: Gislaved
Hcp: 36
Klass: B
Totalplacering: 16

Namn: Ingvar Mersin
Kommun: Eskilstuna
Hcp: 31
Klass: B
Totalplacering: 22

Namn: Kent Wallén
Kommun: Botkyrka
Hcp: 22
Klass: B
Totalplacering: 37

6
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Björn från Torsby ler 
när scorekorten sum-
meras. – Det här gick 
ju faktiskt bra. Alla 
har haft roligt även om 
vätan var tung till en 
början. Efter en fem hål 
blev det dock bättre när 
himlen klarnade upp.

Namn: Anders Kihlgren
Kommun: Göteborg
Hcp: 40
Klass: B
Totalplacering: 19

Namn: Björn Förberger
Kommun: Torsby
Hcp: 20
Klass: B
Totalplacering: 20

Namn: Johnny Persson
Kommun: Hudiksvall
Hcp: 30
Klass: B
Totalplacering: 43

Herrarna berättar att det 
varit en väldigt blöt bana 
men att banpersonal 
tillsammans med funktio-
närer gjort sitt bästa för 
att hålla greenerna så fria 
från vatten som möjligt. 
De är också fascinerade 
över den vackra terrängen 
på banan, men konstate-
rar samtidigt att det inte 
precis är någon ”nybör-
jarbana”.

Namn: Peter Näslund
Kommun: Sundbyberg
Hcp: 19
Klass: B
Totalplacering: 4
Vinnare lagtävling klass B till-
sammans med Monica Åstrads-
son, Sundbyberg

Namn: Jöran Frohm
Kommun: Uppsala
Hcp: 28
Klass: B
Totalplacering: 7

Namn: Kurt Nordström
Kommun: Kista
Hcp: 20
Klass: B
Totalplacering: 39
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Bilder från Bäckvattnets GK Bilder från Haverdals GK
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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!

Förlängd anmälningstid
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Torsdag 27 september Fredag 28 september
10:30 Registrering och lunch
12:15 Inledning
12:45 Föreläsning av Anna Hallström

08:00 Erfarenhetsutbyte

08:30 Föreläsning av Mikael Andersson

Välkomna till Kalmar och Årets Konferens 2007

Du kommer att inspireras av föreläsare som visar på just Dina möjligheter och Du 
kommer att få utbyta erfarenheter med kollegor från andra kommuner, landsting 
och föreningar. Du kommer också att få uppleva historiens vingslag i ett gästabud på 
Kalmar Slott.

Med vetskap om att devisen ”inget vågat, inget vunnet” i allra högsta grad gäller, har 
vi i Kalmar kommuns fritidsförening Aktiv Fritid målmedvetet satsat på att kunna 
erbjuda meningsfulla aktiviteter på fritiden för alla anställda. Detta tror vi ledde till att 
vi fick utmärkelsen ”Årets Fritidsförening 2006” och därmed också får möjlighet att 
inbjuda till ”Årets Konferens 2007”. Det är med stor glädje och ödmjukhet men även 
stolthet vi, tillsammans med Er, vill uppleva en konferens som ger mod, kraft och 
verktyg för att oförtrutet arbeta vidare på det viktiga uppdrag vi har.

Välkomna!
Ewerth Johannesson
Ordf. Aktiv Fritid i Kalmar kommun

Program

14:15  Fika 
14:45  Föreläsning av Mats Pettersson

Anna är skådespelare och en 
fantastisk improvisatör med lång 
erfarenhet av att gestalta scener 
ur vardagen med träffsäker humor 
och igenkänning. Vi öppnar konfe-
rensen med en teaterföreställning 
som är underhållande, inspir-
erande och specialanpassad.

16:45 Erfarenhetsutbyte vid montrar 
 
 Fri tid

19:00 Gästabud på Kalmar slott

Bubblar du av energi när du kom-
mer hem, eller sjunker du ner i 
TV-soffan och somnar till? Med nya 
och gamla insikter, och motivation, 
kan du med enkla medel få ut mer 
av din fritid. Stressa mindre och 
bejaka det som ger dig lust och 
glädje istället.

10:00 Fika 
10:30 Föreläsning av Magnus Persson

Att angripa problem, övervinna 
självskapade begränsningar och 
lära av både misslyckanden och 
segrar handlar Mikaels föreläsning 
om. Det gäller att våga språnget i 
livet eftersom det ger självförtro-
ende och motivation att ta ännu ett 
steg framåt.

12:30 Avslutning
13:00 Lunch

Passionen i hans liv är att inspirera 
och utveckla människor och org-
anisationer att blomstra. Lyssnare 
lämnar föreläsningen med en god 
känsla av ny energi, hög motivation 
och ny kunskap som redan känns 
som självklarheter.

Mer information om program och föreläsare hittar 
du på hemsidan www.aktiv-fritid.se
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Anmälan
Anmälan görs direkt till Brofästet Hotell & Konferens via webben på:  www.brofastet.se. 
Du klickar vidare på: ”Årets Konferens 2007” och registrerar Din anmälan. Har Du frågor kring 
anmälan eller registrering kan Du ringa Maria Celinskis, tel 020 – 64 00 00 eller Brofästet, 
tel. 0480 – 42 70 00.
Anmälan är bindande och skall vara Brofästet Hotell & Konferens tillhanda senast den 7 sept. 
Vid återbud efter den 7/9 2007 debiteras 1 000:- i avgift.
Bekräftelse skickas via e-post i samband med anmälan. Faktura på konferensavgiften skickas 
separat till angiven faktureringsadress.

Konferensavgift
För deltagare från medlemsföreningar tillhörande KAF eller SSIF är avgiften 1 495 kr (exkl. 
moms) för övriga deltagare 1 850 kr (exkl. moms).
OBS! Är inte Din kommun, personalförening eller arbetsplats medlem i KAF eller SSIF erbjuder vi 
ändå konferensavgiften 1 495 kronor samt fritt medlemskap i KAF eller SSIF resten av 2007, om 
Du tecknar ett medlemskap i samband med anmälan till konferensen. Läs mer om detta i KAF-
nytt samt på hemsidorna:  www.kafinfo.nu,  www.ssif.nu eller www.aktiv-fritid.se.

Boende
I Kalmar kan Du under konferensen (och efterföljande helg) bo till rabatterade priser om 
Du anger bokningskod ”KAF” på följande hotell:
•   Brofästet Hotell & Konferens, från 795 kr. (inkl moms)
    www.brofastet.se
•   Hotel Packhuset,  från 929 kr. (inkl moms)
    www.hotelpackhuset.se
•   Svanen Vandrarhem och Hotell, från 195 kr. / 540 kr. (inkl moms)
    www.hotellsvanen.se
Samtliga hotell erbjuder samma pris vid förlängd vistelse över helgen (se Tips nedan).
Mer information om respektive hotell och övriga priser får Du på: www.aktiv-fritid.se

Nyhet på Årets Konferens
I Årets Konferens får varje förening möjlighet att presentera sig själva och sin verksamhet i ett 
speciellt utställningsrum i konferensanläggningen. Vi håller så långt som möjligt med bord, 
utställningsskärmar etc. Kontakta Jan-Ingemar Lundström för mer information samt bokning av 
plats på tel. 0480 – 45 06 08 eller e-post jan-ingemar.lundstrom@kalmar.se.
Missa inte detta unika tillfälle till erfarenhetsutbyte med andra föreningar, kommuner och
landsting.

Frågor?
För mer information om Årets Konferens kontakta Ewerth Johannesson, tel. 0480 – 45 15 04, 
mobil 0708 – 34 16 95,  e-post  ewerth.johannesson@gyf.se
För frågor kring anmälningar till konferensen etc. kontakta Maria Celinskis, 
tel. 020- 64 00 00. 
För frågor kring boendet läs vidare på www.aktiv-fritid.se samt respektive hotells hemsidor och 
receptioner.
Vägbeskrivning, kartor, m.m. hittar Du på vår hemsida:  www.aktiv-fritid.se.

Praktisk information

Tips
Passa på att stanna kvar i Kalmar regionen. Helgen 28-30 september pågår 
Konstnatten och Skördefesten på Öland. Mer information på www.skordefest.nu
Samtliga hotell erbjuder samma rabatterade priser t.o.m. den 30 sept.
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Att skriva om sig själv är vanskligt. Det 
blir inte neutralt. Vissa saker undviker man 
att skriva om. Om andra desto mer.

Jag har under åren i KAF Nytt skrivit om 
flera av alla de som varit med om att bygga 
upp KAF. Senast var det om Stig Lundberg, 
veteranen som lämnade förbundets styrelse 
i höstas. Lars Carlsson, KAF Nytts redaktör, 
bad mig nu att skriva något om mig själv, 
eftersom jag också mer och mer lagt av med 
uppdragen inom förbundet. Jag var tveksam, 
ville fundera på saken och nu har jag gjort 
det.

Mitt namn är Olle
med Wegner, som efternamn. Min pappa och hans 

syskon, som alla hette Nilsson, tog sig namnet Weg-
ner, när de var unga i början av 1900-talet. Jag är född 
värmlänning i Skoghall 1937, men växt upp i Säfsen 
i Dalarnas Bergslag. Jag gick i realskola och gymna-
sium i Filipstad, har bott i Ångermanland, Närke och 
åter i Värmland med mina flyttbenägna föräldrar. Jag 
tog socionomexamen i Stockholm, arbetade ett tag på 
ungdomsvårdsskola i Sollefteå innan jag gifte mig med 
Gudrun och flyttade till Stockholmstrakten. Här arbe-
tade jag några år som personalfunktionär i den privata 
sektorn, innan jag 1972 började som personalchef i 
hemkommunen Sigtuna. I likhet med många andra på 
den tiden erbjöds jag på nittiotalet nya arbetsuppgif-
ter och avtalspension, som jag accepterade. Efter det 
höll jag fast kontakten med kommunen några år som 
vänortssekreterare. I dag är besöken på kommunhuset 
mer fåtaliga även om dessa alltid är lika glädjefulla. 
Då träffar jag alltid någon gammal kamrat från förr, 
kommunanställda och politiker, som gärna offrar en 
pratstund med en.

Sigtuna kommuns korpklubb
Någon gång i början av 80-talet kom ett ultimatum 

från några av kommunens ”korpare” att nu måste 
kommunen satsa på en riktig korpklubb. I annat fall 
ämnade de hoppa av från allt vad korpserier hette. Jag 

och eldsjälen Karl-Erik Nordin, som var arbetsmil-
jöansvarig på personalkontoret, såg då till att vi fick 
en klubb med en fungerande styrelse.  Den fick heta 
Sigtuna kommuns korpklubb. Nu kom en period av 
nya idéer och nya verksamheter. Motion var honnörs-
ordet. Vi åkte ett stort gäng varje år upp till Sälen för 
att åka Vasaloppets Öppna Spår. Vi satsade pengar 
på att subventionera startavgifter för alla typer av 
motionslopp. Undan för undan dök kulturaktiviteter 
av olika slag upp på programmen. Vi startade ett sam-
arbete om motion med Sigtunahälsan o.s.v.

Korpklubb blev personalklubb
I mitten av 80-talet omvandlade vi korpklubben till 

en personalklubb. Orsaken var bland annat önskan att 
på ett mer påtagligt sätt bli alla kommunanställdas fri-
tidsförening. Karl-Erik, som var klubbens sekreterare, 
och jag, som var ordförande, tog i samband med det 
initiativet till ett mer samlat grepp om verksamheten. 
Ett antal entusiaster bjöds in till planeringsdagar, som 
vi förlade till Korpens dåvarande konferensanlägg-
ning Fagerudd utanför Enköping. Där presenterade 
jag ett antal förslag för en framgångsrik fortsättning 
av klubbens verksamhet:

- Klubbens målsättning måste utformas
- Klubben måste organiseras i styrelse och 
sektioner 
- Klubben borde ansöka hos kommunledningen att 

Olle 
Wegner
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anslaget för personalbefrämjande åtgärder överfördes 
till klubbens verksamhet med vissa villkor 1)

-  Styrelse och sektioner skulle få uppdraget att varje 
år lämna in förslag till verksamhet och budget

- Kommande planeringsdagar skulle vara ett forum 
för att diskutera och behandla förslag till den verk-
samhet och budget, som årsmötet senare skulle fatta 
beslut om

- Verksamheten skulle bygga på frivillighet och 
egna initiativ

Det blev stor enighet om dessa förslag. Även kom-
munledningen var positiv. Kommunen beslöt också att 
överflytta anslaget för personalbefrämjande åtgärder 
till personalklubbens konto. Administrationen under-
lättades av att kommunens redovisningssystem fick 
tillämpas.

De närmaste åren kom en flod av initiativ till olika 
verksamheter från motion till kulturaktiviteter. Vissa 
program blev oerhört populära. Andra fick efter en tid 
utan prestige läggas ned. Jag var själv med och star-
tade en fristående konstförening med över hundratalet 
medlemmar. En kommunkör bildades och kanske roli-
gast av allt, en pensionärsklubb. Den senare är oerhört 
aktiv även i dag.

KAF
Vid sidan av mitt arbete som personalchef var jag i 

många år VD för Sigtunahälsan, som jag varit med om 
att bygga upp i mitten av 70-talet. Kommunens repre-
sentant i företagets styrelse var under en tid Carl-Eric 
Lundgren, som var och är en aktiv folkrörelseman och 
f.d. riksdagsman. Under en period på 80-talet var Carl-
Eric förbundsdirektör på Korpen. Han förundrades 
över att det inte fanns ett riksförbund för kommunala 
fritidsföreningar. Vi pratade mycket om det. Samtidigt 
hade en av personalklubbens sektioner föreslagit att vi 
skulle stå värd för ett första kommunalt riksmästerskap 
i terränglöpning. Det var ett ypperligt tillfälle att ta 
initiativet till bildandet av ett kommunalt riksförbund. 
Vi sände ut inbjudan till tävlingen, som skulle avgöras 
vid Kommunskolan i Sigtuna hösten 1988. Samtidigt 
med denna skickade jag med ett brev, där jag sökte 
kontakt med personer och föreningar, som var in-
tresserade av ett kommande fritidsförbund. Under 
första tävlingsdagen bokade vi ett möte och ett antal 
representanter från olika kommuner dök upp. Med på 
mötet var Carl-Eric Lundgren samt ytterligare två re-
presentanter från Korpen. Vi fick information om vad 
ett riksförbund var för något och vilken verksamhet 
man kunde bedriva. En interimsstyrelse tillsattes och 
jag utsågs till sammankallande. Några som var med 
då, är välkända i KAF-sammanhang. Christer Jansson 
från Örebro, Yngve Persson från Österåker och Jimmy 
Österholm från Bollnäs. I början av år 1989 var vi 
klara med vårt arbete. Konstituerande stämma ägde 
rum den 27 mars samma år i Stockholm på Svenska 

Kommunförbundet. Kommunanställdas Fritidsförbund 
var bildat. Resten är historia, som jag hoppas kunna få 
skriva en annan gång.

Ett kärt arbete
Jag har under åren lagt ned många arbetstimmar på 

KAF, men det har varit ett kärt arbete. I början hade vi 
vårt kansli hemma i min källare i Rosersberg. Jag var 
första åren ordförande i styrelsen, senare sekreterare, 
dessutom huvudansvarig för Årets konferens fram till 
år 2000 då Fågelfri (Falkenberg), som första förening 
tog hand om arrangemanget. Tidningen KAF Nytt (ti-
digare Förbunds Nytt) var förutom lay out mitt ansvar 
fram till i år liksom sekreterarfunktionen i juryn för 
tävlingen ”Årets fritidsförening”.  

Detta arbete har gett dubbelt igen. Jag har fått träffa 
inspirerande människor och fått se otaliga platser runt 
om i vårt vackra land. Men framför allt har jag upp-
levt ett fantastiskt fint kamratskap inom KAF och dess 
styrelse.

Andra uppdrag
Det är inte bara inom KAF jag har haft uppdrag. 

Som vänortssekreterare i Sigtuna kommun fick jag 
möjlighet att arbeta med både nordiska och estniska 
kollegor för att utveckla samarbetet mellan våra kom-
muner. I synnerhet var arbetet med vänorten Rakvere 
i Estland intensivt under hela 90-talet. Jag var också 
i fler år ordförande för föreningen Norden i Sigtuna. 
Ordförandeskapen i Sigtuna kommuns personalklubb 
och konstföreningen lämnade jag när strax före se-
kelskiftet.

Med ålderns rätt har jag nu trappat ner det ena upp-
draget efter det andra. Men ännu kan jag sitta timtal 
framför min iMac. Att få skriva hoppas jag få göra 
ännu i många år.

För övrigt
- Är jag rödvit i själen. Med andra ord sedan ung-Är jag rödvit i själen. Med andra ord sedan ung-

domsåren supporter till och numera medlem i Deger-
fors IF 

- Älskar jag att sedan barnsben åka skidor på  
längden

- Tillbringar Gudrun och jag mycken pensionärstid 
i vårt fritidshus i Säfsen

- Tar Gudrun och jag ofta hand om två älskade 
barnbarn, tio och sex år gamla

- Tycker jag att trädgårdsarbete är en oslagbar  
motion

- Har jag ännu inte börjat spela golf.
Med hälsningar
Olle
1) Villkoren var att personalklubben tog på sig de 

uppgifter personalfunktionen i kommunen haft att en 
gång om året arrangera en personalfest eller annan 
personalbefrämjande aktivitet.
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Du har väl inte missat 
att anmäla Dig och Din 
förening till årets stora 
händelse.

KAF bjuder tillsammans 
med Aktiv Fritid i Kalmar 
kommun till två intres-
santa dagar.
Fyra spännande föreläsare kommer att inspirera, 
engagera och motivera oss till att inse vilka möj-
ligheter vi har, men även ge oss verktygen för 
att nå resultat som vi inte trodde var möjliga.

Dessa intressanta föreläsningar kommer att in-
ramas av utställning/mässa där ett antal aktörer, 
som Aktiv Fritid samarbetar med, kommer att 
visa upp sig. Det handlar i huvudsak om aktörer 
som arbetar på riksplanet, och som vill erbjuda 
Era föreningar samma fina samarbete som Aktiv 
Fritid har.

Vi hoppas också att många 
av Era föreningar vill visa 
upp sin verksamhet och 
på så sätt inspirera andra 
att själv hämta inspiration. 
Vi bjuder på monterplats, 
bord och ev. utställnings-
skärm.  

Ta kontakt med Jan-Ingemar Lundström, tel. 
0480 – 45 06 08 eller e-post: jan-ingemar.lundst-
rom@kalmar.se för att boka plats.

Detta är viktiga dagar för alla som arbetar med 
hälsa, friskvård, personalvård eller fritidsaktivi-
teter inom våra kommuner.
Har Du inte anmält Din förening eller kommun 
än så är det hög tid att göra det.
Sista anmälningsdag enligt inbjudan är satt till 
den 7 sept. Vi utökar dock möjligheten att an-
mäla sig fram till den 20 sept.
Praktisk information om program, anmälningar, 
boende etc. hittar Du på vår hemsida:
 www.aktiv-fritid.se.  

Du kan också ringa Ewerth Johannesson, ordf. 
Aktiv Fritid, tel 0480 – 45 15 04, 
mobil 0708 – 34 16 95 för mer information.

OBS
27 – 28 september är det dags!
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...om hur ni ökar din energinivå och en återhämt-
ningsbehandling. Jag vill nämna en bra föreläsare 
som är kunnig inom ett stort område såsom att öka 
sin personliga styrka och hur man kontrollerarar och 
styr sina tankar i olika situationer. Ni når honom på: 
tomas@kompetensforum.se

Vill ni ha mer information så ta kontakt med mig på 
telefon 0733-687010 eller 
carina.stork-tack@kommun.vaxjo.se   
   

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

1.Andas med magen för maximal syresättning.
Din kropp är så frisk som de celler den består av. 
Inget har större betydelse för dina cellers hälsa än 
hur mycket syre de har tillgång till. Träna in en bra 
andningsteknik.

2.Ge dina celler tillräckligt med vatten.
Drick ca 2 liter / dygn och ät så mycket vattenrik föda 
som möjligt (frukt & grönt). När för lite vätska tillförs 
kroppen så har kroppen mycket svårare att göra sig av 
med giftämne, döda celler och annat. När detta händer 
förgiftas kroppen av sitt egna avfall. Ha de närmsta 10 
dagarna alltid ett glas eller en vatten flaska med dig så 
att du kan dricka kontinuerligt under dagen.

3.Kom ihåg att träna lite varje dag.   
Det behöver ej vara så märkvärdigt, men se till att 
komma ut åtminstone 30 min / dag. Dålig hälsa är 
inget som kommer över en natt – det är några få , 
enkla felbeslut varje dag under en längre tid. Många 
sover 7-8 timmar / natt men vaknar ändå trötta, det är 
ej hälsa. Under de närmsta 10 dagarna unna dig själv 
att spendera 30 min/ dag med lätt motion som du njuter 
av och du sover mycket bättre och du ökar din syre-
upptagningsförmåga, pulsen blir lägre, antal blodkärl 
ökar, hållfastheten i leder och senor ökar, bättre uthål-
lighet och minska stress, stabilare, starkare, rörligare 
och gladare.

Carina är med i KAF:s styrelse och 
är hälsokonsulent i Växjö kommun.
Hon kommer här med lite tips...

4.Kombinera din mat på rätt sätt.
Ser till att du få i dig vattenrik kost till varje måltid 
som frukt och grönt och se till att 40% av din tallrik 
består av det. Se till att du få i dig alla näringsämne 
vid varje måltid som protein, kolhydrater, frukt & 
grönt. 
Ät 5 - 6 mål / dag  & ät frukt till mellanmål.

Lär dig hur din kropp fungerar, respektera den 
och ta hand om den och den kommer att ta hand 
om dig.

Öka ditt välbefinnande och förebygg spänningar med 
enkla knep.
Be din vän sätta sig på en stol.
Du står bakom.
Be din vän ta tre långa djupa andetag och luta huvudet 
bakåt mot dig.
Du lägger din hand på din väns panna och stryker den 
med tryck sex gånger upp mot hårfästet.
Sen ber du din vän att luta huvudet fram , du håller 
kvar din hand på din väns panna och din väns huvud 
vila i din hand.
Be din vän slappna av.
Du ställer dig vid sidan om din vän.
Du tar pekfinger och tumme på nedre nackmuskel och 
massera med cirkelformade rörelse upp mot skallba-
sen sex gånger,  avsluta med tryck vid skallbasen och 
gör tryck längs med skallbasen på båda sidorna mot 
öronen och tillbaka mot mitten.
Stryk sedan med handen från skallbasen och följ hela 
nackmuskeln tre gånger.
Byt nu plats med varandra.

Ta hand om dig själv.
Ta tre långa djupa andetag.
Placera dina händer på ditt huvud med tummarna på 
skallbasen och dina pekfingrar möts uppe på huvu-
det.
Gör cirkelformade rörelse med tryck med tummarna 
och följ skallbasen från mitten och ut mot öronen och 
tillbaka mot mitten .
Upprepa detta sex gånger åt båda hållen.
Gör dessa enkla knep varje dag och känn hur spän-
ningar släpper och ditt välbefinnande ökar.
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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.

 Tävla med övriga Sveriges kommuner om flest antal del-
tagare i Vår Ruset och Tjejmilen 2007.

1. Tävlingen omfattar kommunala fritidsföreningar/kommuner, som under 
2007 haft deltagare i Vår Ruset och/eller Tjejmilen.

2. Pris tilldelas den förening�kommun som haft fl est antal deltagare utsla-Pris tilldelas den förening�kommun som haft flest antal deltagare utsla-
get per 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 skriftligt 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.

Stensö udde med Vasastenen

Västerport från brosidan

Lilla torg med Domprostgården
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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: lars.s.carlsson@bredband.net

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
jenny Moberg-Persson; tel 044-13 51 04
jenny.moberg@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-Konstituerande styrelsesamman-

träde den 10 november 2006.
finns 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

Rapport från RM i Boule

Vi hade fint väger, kanske lite småkyligt, men 
humöret på de tävlande var ändå på topp. 
Framför med dessa rader ett stort tack till 
personlaföreningen i Halmstad. Jag kunde av 
olika anledningar inte vara med på banketten, 
men jag lovar att bättra mig till nästa gång.

Hälsningar Christer Ericson, 
KAF:s representant
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   Till
   Kommunanställdas Fritidsförbund
   c/o Christer Ericson
   Mjölby kommun

595 80 Mjölby

Redovisning av antalet deltagare i Vår Ruset & Tjejmilen år 
2007

Kommun:   ……………………………………………….

Antal anställda i kommunen: ……………………………………………….

Fritidsföreningens namn: ……………………………………………….

………………………. den                2007

…………………………………………………………

 Uppgiftslämnare (Lämna gärna telefonnummer.)

Sänd redovisningen till Christer Ericson, Mjölby kommun, 595 80 Mjölby senast 21 
september 2007.




