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Plan för RM-tävlingar 2010

denna gång!

Gren              Arrangör/Plats Datum  Kontaktperson

Skidor/Korpiaden Falun 6 - 7 feb Jenny Magnusson  tfn 023-82047

Skridskor Vikingarännet   Uppsala 8/2 eller 15/2 Anders Tysk tfn 08-556 312 45

Pimpelfiske  Bräcke 13 mars

Badminton  Arrangör saknas

Bowling  Kalmar maj 

Boule  Eventuellt Bollnäs  

Golf  Sigtuna 19-20 augusti Anita Lindgren 070-4200501
    Torben Olsen 070-4200482  

Terränglöpning  Kristianstad 24-25 september 
    
Orientering  Tibro 2-3 oktober.  Bo Klamfeldt 0504-18118 

Övriga arrangemang

Vår Ruset   3 maj-10 juni
Tjejmilen   5 september
Årets Konferens  Nyköping 

I detta tredje numret av KAF Nytt 2009 ser vi tillbaka på höstens evenemang och blickar framåt 
mot 2010, då det är val, förbundsstämma och Årets konferens i Nyköping. Och mycket, mycket, 
annat. Först av allt riksmästerskap på skidor i Falun och pimpel fiske i Bräcke. 

Glöm inte att gå in på vår hemsida www.kafinfo.nu och titta på bilderna från Årets konferens i 
Hudiksvall samt läs minnesanteckningarna från erfarenhetsutbytet. 

Trevlig läsning önskar vi inom  KAF! 
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Bakgrunden var följande: 
2008 utsågs personalför-
eningen PULSEN i Sand-

viken till Årets fritidsförening och 
traditionen bjuder, att man erbjuds 
att arrangera nästa års ”Årets 
konferens”. Men tyvärr, av olika 
anledningar, hoppade man av i 
början av 2009. KAF gick då ut 
till ett antal medlemsföreningar 
och frågade om intresse fanns att 
tas över ”stafettpinnen”. Flera var 
intresserade och KAF valde bland 
dem personalklubben i Hudiksvalls 
kommun.

De fyras gäng
De fyra som träffades en marsdag 
i år var tre knutna till Hudiksvalls 
kommun och en från KAF. En kort 
presentation av de fyra är:

Anette Carlén, som är rehabi-

literingssamordnare och ansvarig 
för friskvårdsverksamheten i kom-
munen. 

Carl-Axel Larsson som är ord-
förande i Hudiksvalls kommuns 
personalklubb och vice ordförande 
i SKTF i Hudiksvall. 

Monica Stoltz, som är lärare i 
Idenors skola strax utanför Hudiks-
vall, ordförande i personalklubbens 
friskvårdssektion och styrelseleda-
mot i KAF. 

Olle Wegner, som är en av KAF: 
s veteran och hjälper till i förbun-
det med lite av varje. 

Rollerna inom gruppen utkris-
talliserades rätt snart. Monica var 
idéspruta och den som tog kontak 
och gjorde upp med föreläsare, un-
derhållare och musiker. Anette tog 
hand om frågorna med anknytning 
till friskvården och kommunens 
personalenhet. Carl-Axel, som har 

ett brett kontaktnät inom kommun-
förvaltningen och bland företagen, 
blev ansvarig för dessa kontakter 
och mycket annat. Olle, slutligen, 
ansvarade för ekonomin, tecknade 
uppgörelser med medverkande, 
hotell och inte minst med Folkes 
Hus, där konferensen skulle förläg-
gas. Dessutom hade gruppen ett 
ovärderligt samarbete med Lars 
Carlsson, förbundssekreterare i 
KAF. Han svarade för layout av 
inbjudan, förhandsartiklar i KAF 
Nytt och så vidare. Turistbyrån i 
Hudiksvall hjälpte till med infor-
mationsmaterial och små gåvor till 
deltagarna.

Programidé
Vilken inriktning skulle konferens 
ha och hur skulle programmet se 
ut? Det var frågan när gruppen träf-
fades för första gången och Årets 
konferens 2009 låg i sin vagga. 
Erfarenheter från tidigare arrang-
emang diskuterades. Tidpunkt på 
året, när i veckan, hur många da-
gar, vilka föreläsare, underhållning, 
boende, konferenslokaler o. s. v. 

Årets konferens 2009 – 
Från vaggan till Glada Hudik                 

Den artonde mars i år var en solig, skön, vår-
vinterdag i det ”glada” Hudiksvall. Årets konfe-
rens 2009 låg i sin vagga ömt omhuldad av fyra 
nyvunna vänner med en gemensam idé att föra 
en tradition vidare.
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Några principer var man helt 
överens om. Konferensen skulle 
förläggas till Folkets Hus i mit-
ten eller slutet av oktober helst 
i slutet av veckan. Programmet 
skulle innehålla gått om tid till att 
deltagarna fick utbyta erfarenheter 
och föreläsare/underhållare skulle 
sökas i Hudiksvall eller runt om i 
Hälsingland.

Glada Hudikteatern
Det måste var något i atmosfären, 
som gör att kulturen frodas i trak-
terna där kring Hudiksvallsfjär-
den. Den ena berömdheten efter 
den andra spirar upp. Mest känt i 
dag är nog ”Glada Hudikteatern”, 
funktionshindrade som gjort succé 
inte bara hemma i Hälsingland 
utan också exempelvis på Allsång 
på Skansen och utomlands, senast i 
New York. Per Johansson är ledare 
för teatern och honom ville vi na-
turligtvis engagera som föreläsare. 
Monica tog kontakt, men hans ka-
lender stämde dåligt med den för 
Folkets Hus. Ett alternativ var då 
Olle Hillström. Han hade visser-
ligen lämnat teatern och arbetade 
numera som freelance, men var en 
mycket bra föreläsare och tillika 
musiker. Och se han kunde komma 
och blev, som ni vet, ni som var 
med, en succé.

Östen med resten och 
Iggesundsgänget

Östen med resten behöver knappast 
någon presentation. Östen kommer 
från Enånger söder om Hudiksvall. 
Han och hela gruppen är musiker 

och underhållare av högsta Sveri-
geklass. Någon av dessa borde vara 
perfekta som föreläsare. Men se det 
gick inte heller på grund av enga-
gemang på någon Finlandsbåt, som 
säkert betalade bra mycket mer än 
vad vi förmådde. 

Ursprunget till ”Östen med 
resten”, döpt för övrigt av Lasse 
Berghagen, var Iggesundsgänget. 
Det spelades revy och andra lokala 
stjärnor såg sitt ljus i Iggesundsre-
vyn, flerfaldig Sverigemästare 
i denna ädla konst. Bland dessa 
fanns Cecilia Olsson och Ingela 
Söderlund. Cecilia hade flyttat till 
Stockholm och var engagerad på 
Lisebergsteatern. Men bara på 
helgerna, så det gick utmärkt att 
komma till Årets konferens. Ing-
ela bor kvar i Hudiksvall och bägge 
lovade svara för underhållningen 
under ankomstkvällen. Cecilia sa 
också ”ja” när Monica frågade om 
hon ville vara konferencier under 
själva konferensdagen. 

Det började så att säga arta sig. 

Katarina Widoff och 
Jimmy Österholm

Monica hade vid något tillfälle 
träffat Katarina Widoff, som till-
sammans med sin man nyligen 
köpt ett drömställe, ett sommarhus 
i Stocka norr om Hudiksvall. Ka-
tarina driver företaget Kommuni-
kationsfabriken, som ordnar träffar 
och kurser i kommunikation. Hon 
är också författare och föreläsare. 
En av hennes föreläsningar hade 
titeln Må bäst och orka mer och 
skulle passa utmärkt när temat för 

konferensen var För-
vandla dagens kris till 
förlig bris av idéer och 
möjligheter!

I Bollnäs driver Jim-
my Österholm företaget 
Jimmys Teamcenter, ett 
företag som arbetar med 
ledarutveckling. Jimmy 
har ett förflutet i Bollnäs 
kommun och var en av 

Cecilia Olsson

Ingela Söderlund

Olle Hillström

Katarina Widoff

Jimmy Österholm 
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veteranerna, som drog igång KAF 
i slutet av 80-talet. Vid tre tidigare 
tillfällen hade Jimmy engagerats på 
Årets konferenser för att med lätt-
samma tävlingar höja stämningen 
ytterligare. Alltid med samma 
framgång. När vi nu åter var i Häl-
singland (1998 arrangerades Årets 
konferens i Bollnäs) var det själv-
klart att vi ville engagera Jimmy 
på nytt och han ställde gärna upp 
med en lekfull musiktävling – en 
blandning av ”Så skall det låta” 
och ”Singing bee”.

Bo Silwer
Programidén var att bjuda kon-
ferensdeltagarna på en lättsam 
underhållning på ankomstdagens 
kväll men också en minnesvärd 
avslutning sista dagen. Något av 
Hälsingland att ta med sig hem. 
Nu hade vi åter tur. Uppe vid Del-
lensjöarna bor en av Sveriges bästa 
naturfotografer, Bo Silwer. Monica 
tog kontakt med Bo och han kom 
gärna ner till centralorten för att 
berätta och visar bilder på temat 
Naturupplevelser i Hudiksvalls-
bygden. 

Erfarenhetsutbyte
Ett önskemål fanns från tidigare 
konferenser att skapa möjlighet 
att låta deltagarna utbyta erfaren-
heter. Men hur skulle vi lägga upp 
programpunkten? Vi kanske skulle 
börja med att några av KAF: s med-
lemsföreningar fick berätta något 
om sin verksamhet m.m.? Sagt och 
gjort. Vi tillfrågade några tidigare 
pristagare i tävlingen Årets fritids-
förening om man var villig att dela 
med sig av sina erfarenheter på 
konferensen i Hudiksvall. Dessut-
om börja med att jubilerande KAF 
fick berätta om sin verksamhet 
och framtidsplaner. Det blev om-
gående positiva svar från PULSEN 
i Sandviken (Årets fritidsförening 
2008), DAKAPO i Växjö (2002), 
Aktiv Fritid i Kalmar (2005) och 
självklart också från KAF.

Åk med LW Resor till 
Årets konferens!

Så var programmet klart. Tidsra-
men höll. Hotell och konferens-
lokaler var bokade. Då, någon 
gång tidigt under maj månad, dök 
det upp ett fantastiskt erbjudande. 
Ewerth Johannesson, styrelseleda-
mot i KAF erbjöd sig att genom sitt 
företag LW Resor i Kalmar ordna 

bussresa och hotellrum till mycket 
fördelaktiga priser för deltagare 
från södra halvan av Sverige. Det 
var klart att vi tackade och tog 
emot.

  
Texter snickrades ihop och sän-

des elektroniskt till Lars Carlsson, 
som kompletterade med foton, 
loggor och annonser. Resultatet 
blev en förträfflig konferensin-

Övning med Katarina Widoff

Olle Hillström och Monica Stoltz

Anna Holmsten och Jörgen Jilka från PULSEN i Sandviken
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bjudan, som sedermera trycktes 
på GL- tryck i Kristianstad. På 
försättsbladet, en vacker bild 
från fiskarbodarna i inre hamnen 
i Hudiksvall, guppar en liten båt 
på vattnet längst ned till höger på 
bilden. Det är en fembölling, som 
fått sitt namn av att det är lika med 
antalet bord från kölen och upp till 
relingen, en unik båtsouvernir till-
verkad av Göran Friberg i Hudiks-
vall och som dök upp som gåva 
under konferensdagarna. 

Under augusti skickades inbju-
dan ut till alla Sveriges kommuner 
och först att anmäla sig var Pelle 
Löfgren från Sundbyberg.

Nå, hur gick det?
Traditionen bröts inte. Årets kon-
ferens hamnade i Glada Hudik 21 
– 23 oktober 2009. Visserligen 
med lite färre deltagare än tidi-
gare men, som vi tror, med många 
nöjda efter sitt besök i Hälsinge-
staden. Beviset finns bland annat 
på www.kafinfo.nu Gå in under 
”Årets konferens” och Hudiks-
vall 2009. Där har du bilder från 
konferensen. Lars i Kristianstad 

har fotograferat och satt in dessa 
på hemsidan. Ett annat bevis finns 
på samma hemsida, nämligen en 
sammanställning av minnesanteck-
ningarna från erfarenhetsutbytet. 
Här finns mycket intressant att ösa 
ur för er som missade att vara med 
på ÅK -09.

Och viktigast av allt. Traditionen 
fortsätter. Årets fritidsförening 
2009 - Nyköpings kommuns perso-
nalförening, lovade på stående fot 
med ordföranden Eric Lindström i 
spetsen att nästa år bjuda upp till 
Gästabud och Årets konferens 
i den gamla fina residensstaden 
Nyköping.

Anette, Carl-Axel,Monica och  
Olle.
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 I år hade sju kommunala fritidsföreningar anmälts sig till tävlingen 
Årets fritidsförening 2009 nämligen:
BKF - Bollnäs kommun
HumPe – Huddinge kommuns personalförening
Personalföreningen – Nyköpings kommun
PULSEN - Sandvikens kommuns personalförening 
KOMIK – Täby kommun   
Personalföreningen SPORREN – Umeå kommun
Kom An – Varbergs kommun
Personalklubben Vänersborgs kommun.

Årets
Fritidsförening 2009

Samtliga hade lämnat in uppgif-
ter om sin verksamhet, ekonomi, 
samarbetspartners och stöd från 
arbetsgivare på förtryckt ansökan 
och/eller insänd verksamhetsbe-
rättelse för år 2008. Juryn bestod 
av representanter från Korpen 
Svenska Motionsidrottsförbundet, 
SKTF och Kommunanställdas Fri-
tidsförbund. Den hade även denna 
gång en svår uppgift att utse pris-
tagare, eftersom föreningarna 
uppvisade en sådan imponerande 
verksamhet.  

Till Årets fritidsförening 2009 
utsåg juryn Personalföreningen 
Nyköpings kommun. 

Föreningen har tidigare belönats 
för sitt friskvårdsarbete. År 2000 
erhöll man tredjepriset och 2002 
SKTF: s hederspris. Den har nu, 
som då, en omfattande verksam-
het med ett imponerande antal 
aktivteter och utövare.

 
Läs mer om Personalföreningen 

Nyköpings kommun i Lars-Göran 
Bergmans artikel Personalför-
eningen gör det attraktivare att 
arbeta i Nyköpings kommun.

Priset till Årets fritidsförening 
delades ut på Årets konferens i 
Hudiksvall den 22 oktober. Vid 
samma tillfälle erhöll personal-
klubben DAKAPO från Växjö 
priset för Årets logotype 2008. 
Här visar Catarina Stork stolt upp 
diplomet. 
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Ett exempel är Nyköpingstrampet, en lokal va-
riant av tappa.se, där arbetsgivaren erbjöd alla 
anställda att kostnadsfritt vara med i tävlingen 

där man promenerar och rör på sig så mycket man 
kan. I samverkan med personalföreningen lyckades 
man få 2 800 av kommunens 5 000 anställda att gå 
från ”Nyköping – Amsterdam”. Många som i vanliga 
fall inte alls var intresserade av 
motion fick en kick och började 
röra på sig. En del kombinerade 
promenaderna med att sluta röka 
och försöka gå ner i vikt.

För att förbättra servicen och 
ge ett extra stöd i kampen mot 
rökning, införde Nyköpings kom-
mun också rökfri arbetstid från 1 
juli 2009.

Samverkan
Personalföreningen finns alltid 
med när Nyköpings kommun 
planerar olika hälsoaktiviteter. 
Föreningens kontaktpersoner 
och friskvårdsombud på arbets-
platserna är ett bra sätt att nå ut 
med information och få med medarbetarna i olika 
aktiviteter. HR-avdelningens hälsosamordnare sitter 
också med som adjungerad i föreningens styrelse. 
Hon är en bra brygga till arbetsgivaren när man ex-
empelvis planerar cykla-till-jobbet-kampanjer, vårens 
friskvårdsvecka och hur man ska utveckla motions-
lokalen i Stadshuset. I kommunens bokslut kan man 
också läsa att den aktiva personalföreningen är en 
bidragande orsak till att kommunens medarbetare 
blir allt friskare. Under den senaste femårsperioden 
har sjukfrånvaron i Nyköpings kommun sjunkit från 
elva till fyra procent.

Vilken glädjande nyhet att vår personalförening fått 
denna fina utmärkelse, kommenterar HR-chef Ingrid 
Lindbom. Det känns som föreningen är en värdig 
vinnare och priset är definitivt bra marknadsföring 
både internt och externt när Nyköping jobbar på att 
utveckla och lansera kommunen som en attraktiv 
arbetsgivare.

Uppskattning
Hon får medhåll av kommunstyrelsens ordförande 
Jan Carle som dessutom passade på att höja det år-
liga bidraget till personalföreningen med 10 kronor 
per tillsvidareanställd till totalt 40 kr. Det innebär ett 
retroaktivt tillskott på 40 000 kronor för 2009 och att 

det årliga bidraget höjs till 
totalt 160 000 kronor. Så pri-
set till Årets fritidsförening 
blev i praktiken värt 90 000 
kronor…

- Ett stort grattis till 
Personalföreningen Nykö-
pings kommun som bidrar 
till att vi är en attraktiv ar-
betsplats, säger Jan Carle. 
Servicen till invånarna blir 
också bättre när medarbe-
tarna trivs på jobbet och har 
en aktiv fritid.

Personalföreningens ordfö-
rande Eric Lindström blev na-
turligtvis glad och överraskad 

när priset delades ut på konferensen i Hudiksvall.
- Nu känns det extra roligt att fortsätta arbetet med 

att utveckla verksamheten efter medlemmarnas öns-
kemål och idéer, säger han samtidigt som han påmin-
ner om föreningens friskvårdspris som instiftades för 
några år sedan.

Syftet med priset är just att arbetsplatserna ska 
uppmuntras att bedriva friskvård tillsammans. Och 
den arbetsplats som vinner ska inspirera andra ar-
betsplatser och de medarbetare som i vanliga fall inte 
är så aktiva.

Personalföreningen gör det 
attraktivare att arbeta i Nyköpings 
kommun

Allt fler arbetsgivare inser att det 
lönar sig att satsa på personalvård 
och trivselaktiviteter. I Nyköping 
samverkar Årets fritidsförening 
nära med kommunen när det gäller 
friskvård och hälsoinsatser.

Det känns som föreningen är 
en värdig vinnare och priset är 
definitivt bra marknadsföring 
både internt och externt när 
Nyköping jobbar på att utveckla 
och lansera kommunen som en 
attraktiv arbetsgivare, kommen-
terar HR-chef Ingrid Lindbom

”
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Friskvårdspriset är en ostbricka som den vinnande 
arbetsplatsen får festa på vid någon gemensam perso-
nalträff. Tanken med priset är att friskvård är inte bara 
är att motionera och röra på sig utan också kan vara 
trevlig umgänge tillsammans med arbetskamraterna.

Efterfrågan
En bärande tanke i Personalföreningen Nyköpings 
kommuns verksamhet är att ordna aktiviteter som 
medlemmarna efterfrågar. Man hänger gärna på ar-
rangemang som andra ordnar och söker samarbete 
med arbetsgivaren när det går.

Motionsaktiviteter och friskvård riktar sig främst 
till medarbetare som i vanliga fall inte rör på sig så 
mycket. Föreningen stöttar också lokala kulturak-
tiviteter genom marknadsföring och försäljning av 
rabatterade biljetter.

Att Nyköping utsetts till Årets förening har 
uppmärksammats i lokaltidningen, fackpress och 
personaltidning. Om allt går enligt planerna hoppas 
föreningen att Nyköping kommer att stå som värd för 
Årets konferens 2010.

Fakta om Personalföreningen 
Nyköpings kommun:

Omfattning: 
Antal medlemmar: Kommunens samtliga 
5 000 anställda samt pensionärer
Medlemsavgift: Ingen
Kommunalt bidrag: ca 120 000 kr 
(160 000 kr fr o m 2010)
Nyköping har 51 090 invånare

Mål:
Personalföreningen Nyköpings kommun ska 
verka för:
- en mångfald av fritidsaktiviteter som ger bättre 
hälsa, ökad gemenskap och delaktighet, och som gör 
det mer attraktivt att vara anställd i Nyköpings kom-
mun, samt
- att alla anställda i Nyköpings kommun är medlem-
mar i Personalföreningen.

Verksamhetsidé:
 - Arrangera gemensamma och efterfrågade fritids/
friskvårdsaktiviteter.
- Ta tillvara medlemmarnas idéer och önskemål, och 
där igenom uppmuntra 
fler att arrangera aktiviteter och engagera sig i verk-
samheten.

Exempel på aktiviteter:
• Skidresa till Vemdalen och fjällvandringar.
• Familjeresor till Djurgården och Bus-
 fabriken i Norrköping.
• Rabatterade biljetter till lokala kultur-
 evenemang.
• Rabatter i butiker och till friskvård.
• Resor till teater, mässor, opera, trav, motions 
 lopp och idrottsevenemang.

Personalföreningen Nyköpings kommun startade 1992 
och har tidigare belönats för sitt friskvårdsarbete. År 
2000 erhöll man tredjepriset i tävlingen Årets fritids-
förening. 2002 fick föreningen SKTF:s hederspris för 
sin framgångsrika verksamhet.

Lars-Göran Bergman, sekreterare i 
Personalföreningen Nyköpings kommun
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Som brukligt har kommunen sökt samar-
bete med en lokal förening. I Bräcke blir det 
”Sundsjöfiskarna” som kommer att ansvara 

för tävlingsarrangemanget. Sundsjöfiskarna har mång-
årig erfarenhet av fisketävlingar vilket borgar för en 
högklassig tävling. 

”Vi arrangerar 3-4 tävlingar per år och har bland 
annat genomfört ett flertal DM och ett SM - så vi har 
rutin på detta”, berättar tävlingsledare Bo Näsén.

Abborrar i mängd 
utlovas vid RM i pimpling

Lördagen den 13 mars avgörs 
2010 års riksmästerskap i Pimpling 
i Bräcke kommun. Det blir första 
gången som ett Riksmästerskap 
för Kommunanställda avgörs i 
Bräcke kommun. Inför tävlingarna 
har undertecknad samlat lite fakta 
inför tävlingen samt snabbinter-
vjuat några personer som på olika 
sätt bidragit till att tävlingen blir av. 
Resultatet av detta arbete kan ni 
se nedan!
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Gott om abborre

Tävlingsplats är planerad till ”Björnsjön”, som lig-
ger i närheten av Gällö. Björnsjön är känd för sin 

goda tillgång på framförallt abborre. Normalt öpp-
nas inte vägen upp till Björnsjön, förrän senare på 
vårvintern – men för att erbjuda de tävlande bästa 
möjliga fiskevatten så kommer klubben att speci-

alploga vägen inför Kommun RM. 

”Vi vill göra vårt yttersta för att deltagarna skall 
få med sig en riktigt härlig fiskeupplevelse innan de 
återvänder hemåt”, berättar Bo Näsén vidare.

Tävlingen
Tävlingen kommer att avgöras i fyra klasser: Herrar 
och Damer samt Herrveteraner och Damveteraner (55 
år och äldre). Som vanligt delas det ut RM-medaljer 
till de tre främsta i varje klass och därutöver utlovas 
ett antal nyttopriser till de mest framgångsrika delta-
garna.

Eftersom Björnsjön är så rik på abborre kommer det 
endast att vara abborre som räknas under tävlingen. 
”Det blir lite märkligt om en enda uppdragen gädda 
på några kilo vinner över den fiskare som dragit upp 
tjogtals med abborrar”, avslutar Bo Näsén. 

Några ord om Bräcke kommun

Bräcke kommun ligger i östra Jämtland. Kommunen 
gränsar i nordväst till Östersund och i sydöst till Ånge 
och här bor ca 7 000 invånare. Goda kommunikationer 
gör att Bräcke rankas som en av de mest lättillgängliga 
kommunerna i Norrland. E 14 och järnvägen passerar 
exempelvis genom kommunen vilket ger goda och 
snabba förbindelser. Till Stockholm tar man sig ex-
empelvis på dryga 4 timmar med tåg. 

Bräcke är en kommun med spännande kontraster. 
Här finns höga berg och vackra dalar, glittrande sjöar 
och djupa urskogar. Inte minst de 700 sjöarna och 
övriga vattendrag - där nog Gimån är allra mest känd 
– erbjuder ett rikt, varierat och bra fiske. 

”Fisketurismen är en viktig näring för oss”, menar 
fritidsfiskaren och tillika näringslivschefen Bengt 
Eriksson. 

Bengt kommer givetvis att delta i Riksmästerska-
pen och väl där kommer han - åtminstone enligt egen 
utsago - bli mycket svårslagen!

Kommunchef Bengt Flykt är glad över att Kommun 
RM i Pimplig avgörs i Bräcke kommun.

”Det känns extra trevligt att få visa upp vår kommun 
under vårvintern - vår femte årstid och kanske den 
allra vackraste”, avslutar Bengt Flykt. 

Lasse Liljedahl, KAF

KAF – 20 år

2009 firade KAF sina första 20 år. Vad 
som i stora drag hänt under dessa år 

har nu samlats i en jubileumsskrift. Den 
innehåller historik, en mängd bilder och 

mycket annat. Ett exemplar sänds ut 
till samtliga medlemmar, men kommer 
också att finnas tillgänglig på vår hem-

sida www.kafinfo.nu. 
Trevlig läsning önskar vi inom KAF.

Dags att betala 
medlemsavgift!

Nu är det dags att betala medlems-
avgift för år 2010. Den är på 900 kr. 

Många föreningar, som känner för att 
stödja KAF lite mer extra, kan göra 

detta genom att lägga till upp till 600 kr. 
Med andra ord totalt 1 500 kr. Fakturor 

kommer under januari, tillsammans 
med Kaf:s 20-års krönika.

Annonsera i KAF Nytt
Företag och organisationer som på 
något sätt vill sponsra Kommunanställ-
das Fritidsförbund och dess verksam-
het 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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Vi upprepar fjolårets succé! KAF riksmästerskap 
i längdskidor kommer att äga rum i samband 
med Vinter-Korpiaden i Falun. Korpiaden, som 

är Korpens olympiad för amatörer och motionärer. 6-
7 februari, 2010 går tävlingen av stapeln på anrika 
skidstadion Lugnet. Du kan tävla individuellt eller i 
lag samt i stafett tillsammans med kollegor. 

”Alla är välkomna! Det finns utrymme för glada 
motionärer och för dem som vill satsa hårdare. KAF 
arbetar med friskvård och positiv gemenskap mellan 
människor. Vi kommer att svettas men framför allt 
ha roligt tillsammans. Jag kan avslöja att vi skippar 
mördarbacken.” Detta säger Lars Liljedahl, styrel-
semedlem i KAF samt samordnare av mästerskapet. 
Lasse brukar själv deltaga. Han tycker att det är kul att 
få mäta sig med andra och att den sociala dimensionen 
är viktig, det ska vara roligt. Tanken är att tävlingarna 
ska inspirera till friskvård och motion. ”Träna med 
detta som målsättning och gör det med kollegor, stötta, 
peppa och utmana varandra.”

Åke Nellmer har deltagit i KAF-mästerskapen vid 
ett par tillfällen. ”Jag känner mig stolt över att, tillsam-
mans med mina kollegor, få representera kommunen. 
Vi hjälper till att placera Haninge på kartan ovanför 
Dalälven.” Åke liknar tävlingen med ett vitaminpiller. 
Han menar att den motiverar till välgörande motion 
och träning. Träning som än så länge får ske på rull-
skidor i väntan på snö. 

Både Lars och Åke tycker att mästerskapet fungerar 
som bra morot, ett tydligt mål för sin träning utifrån 
personlig nivå. De betonar också hur viktiga de sociala 
aspekterna av tävlingen är, att deltagarna upplever 
glädje och gemenskap innan, under och efter tävling. 
”Det är en kul grej, jag är väldigt entusiastisk och ser 
fram emot februari”, säger Åke. 

Vill du fira framgång eller bara ha en rolig stund 
tillsammans med medtävlande och andra Korpiad-del-
tagare? På lördag kväll är det Korpiad-fest. Trevliga 
människor, god mat och garanterat glad stämning. 

Anmälan till deltagande, logi och Korpiad-fest gör 
du på www.korpiande,se Här kommer också startlista/
PM publiceras. Viktigt att du skriver vilken kommun 
du representerar så att vi kan få till en spännande upp-
lösning mellan alla kommuner! Sista anmälningsdag 
är den 27 jan.

KAF och Korpen hälsar dig välkommen till riks-
mästerskap i skidor!

Dags att valla 
skidorna!

För inbjudan och program - 
se sidan 20 - 21.
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Dagarna blir längre. Ljuset 
kommer åter. Dock inte 
just nu, när jag skriver 

detta i decembermörkret. Men 
kanske, när du läser detta. Det 
var dock inte detta, jag menade 
med rubriken Nu har det vänt!. 
Nej, vad jag åsyftade, var det som 
KAF:s förträfflige förbundskassör 
Christer Jansson berättade, när för-
bundet hade styrelsemöte i Hudiks-
vall i oktober. En trend är bruten. 
Antalet medlemföreningar minskar 
inte längre. Nu har det vänt. Det 
ökar igen. Bravo! Låt detta bli en 
ny trend. 

Samtidigt innebär 
denna ökning att KAF måste leva 
upp till medlemmarnas förvänt-
ningar. Bra tips och idéer fick 
styrelsen av deltagarna på Årets 
konferens. Äntligen blev det tid 
och möjlighet för en bra dialog om 
vad medlemmarna vill att KAF 
skall göra. Information, som sty-
relsen får bearbeta och omvandla 
till handlingsprogram vid de plane-
ringsdagar, som äger rum i början 
av februari nästa år.

Årets konferens, den tjugoförsta 
i ordningen, har nu lagts till hand-
lingarna. Lyckat som vanligt, men 
med lite färre deltagare än tidigare. 
Det mesta klaffade. Ja, i stort sett 
allt utom att pajen tog slut under 
inledningskvällen. Vädret var, som 
det bör vara i slutet av oktober, fint 
med hög luft och lite kyligt. Isen 
låg redan på Lillfjärden till förtret 
för stadens änder. Inne på Folkets 
Hus var stämningen hög. Där byt-
tes erfarenheter och tankar. Paus-
gymnastiken satt bra för stela leder. 
Olle Hillström fick oss att fälla en 
och annan tår, när han berättade om 

Glada Hudikteatern. Christer Eric-
son från Mjölby hade stor show 
med ”singing bee”. Och den fina 
avslutningen, inte att förglömma, 
med underbart vackra bilder och 
föredrag av Bo Silwer om Natur-
upplevelse i Hudiksvallsbygden.

År 2010 närmar sig fortare än vi 
tror. Det är valår, något som media 
talat om i månader. Förhoppningar 
för några, ängslan för förändringar 
för andra. Vi som arbetar eller har 
arbetat i kommunerna vet vad det 
innebär. Får vi 

jobba med samma 
politiker, som tidigare eller får vi 
rikta in oss mot ny ansikten? Vilka 
förändringar kommer att ske? Det 
är dock inget att vara orolig för. Vi 
kan det här. Hoppas bara att våra 
politiker vill bry sig lite grand om 
sin personal och satsa på sin fritids-
förening. Som man gör i Växjö, 
Kalmar, Vara, Sandviken och Ny-
köping, för att nämna några.

Apropå Nyköping. Grattis Per-
sonalföreningen till utmärkelsen 
Årets fritidsförening! Äntligen 
säger man väl i den ärevördiga 
residensstaden. Föreningen har 
varit med länge och kämpat om 
denna fina titel. Så nästa år blir det 
förmodligen en inbjudan till Gäs-
tabud. Åtminstone till Årets kon-
ferens. För det har personalfören-
ingens ordförande, Eric Lindström, 
lovat. Traditionen lever vidare.

År 2010 är valår även för KAF. 
Förbundsstämma skall hållas 
förmodligen i Nyköping. Nya 
ledamöter skall väljas in i för-
bundets styrelse. Två vakanser 
finns och skall tillsättas. Därför 
går valberedningen med Ingvar 

Lövkvist i Kristianstad och jag 
ut med en vädjan om att du hör 
av dig med förslag till kandidater. 
Att sitta i styrelsen för KAF, är ett 
stimulerande, intressant men också 
ansvarsfullt uppdrag. Du får arbeta 
med mycket trevliga kamrater, som 
delar ditt intresse för idrotts-, kul-
tur- och fritidsfrågor och har som 
du, erfarenhet från arbete i en kom-
munal fritidsförening. Hör av dig 
eller ge oss tips på kandidater till

 ingvar.lovkvist@telia.com eller 
olle.wegner@telia.com.

Efter 20 år med KAF har jag 
beslutat att med ålderns rätt trappa 
ned mina engagemang i förbundet. 
Det har varit fantastiskt stimuleran-
de år och jag har ett stort tack att 
rikta till alla underbara kamrater, 
jag fått jobba med under åren. Det 
har varit en glädje att få skriva och 
ansvara för tidningen KAF Nytt. 
Jag hoppas att detta bidragit med 
en och annan respons. 

Ett uppdrag i KAF har jag kvar, 
åtminstone till nästas förbunds-
stämma och det är att vara ledamot 
i valberedningen. 

Olle Wegner

Olles krönika

Nu har det vänt!

mailto:olle.wegner@telia.com
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RM i orientering 
17-18/10 i Rättvik

Stort tack från KAF!

PS. väl mött i Tibro 2-3 
oktober 2010

Lördagen den 17:e
Medelsdistans.

Första dagens tävlingar gick 
av stapeln vid Vidablick, en 
högt belägen tävlingsplats 

med en vidunderlig utsikt över 
Rättvik.

Nu åter till orienteringen som 
blev en succé enligt mina egna 
bedömningar och det har jag även 
hört från de tävlande. Sedan måste 
jag även vid detta års tävlingar 
berömma Skövde kommun, som 
år efter år kommer med 15-20 
deltaare. Det blir spännande att se 
om någon gång i framtiden finns 
någon kommun som kan komma 
med flera deltagare. Totalt deltog 
ca 90 personer i åres tävlingar.

Efter dagens strapatser intog 
vi en god kamratmåltid i IK Jarls 
klubbstuga. I ssamband med denna 
delades RM medaljerna ut. 

För underhållningen denna 
afton stod Lars Spångamyr, som 
med sin fiol lät oss njuta tonerna 
från Dalarna.

Söndagen den 18:e 
Långdistans

En klar och kall söndagsmorgon 
med -5 på termometern, men hu-
möret på de tävlande var det inget 
fel på.

Tävlingarna denna dag ägde rum 
vid IK Jarls anläggning. Denna ter-
räng bjöd på backar, både uppför 
och nedför och enligt de tävlande 
så var det ingen dålig lutning på 
dessa. Men skam den som ger sig. 
Efetr mycket slit och spring var 
samtliga tävlande i mål. 

Efter dagens upplevelser, blev 
det prisutdelning och kaffe med 
dopp. Sedan var det dags att plocka 
ihop sakerna, packa väskorna och 
vända kosan hemmåt. 

Med dessa rader vill jag tacka 
Märit Gullberg, Rättviks kommun 
och Lars Spångmyr med stab i 
orienteringsklubben IK Jarl för två 

text: Christer Ericson
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Ämne: Sporrenhälsning
Hej!

Det är all�d lika inspirerande för mig a� åka på KAF-
konferens och a� träffa andra föreningar.
Erfarenhetsutbyte, trevliga samtal, god mat, under-
hållning m.m lyser upp inför den mörkaste delen av 
hösten.
A� jag denna oktober varit mycket hes och hos�g 
gjorde a� jag kände mig rä� låg men……………
Alla fina föreläsare var bra för mig. A� si�a tyst och 
lyssna och bli berörd.

Det har varit mycket arbete inför Krea�vitetsmässan 
som vi planerat �ll den 24/10.
Vi känner oss nöjda trots a� det kunde varit fler 
besökare. Bra arbeta av nya styrelsemedlemmar.

Ca. 450 personer kom för a� inspireras, ��a och 
köpa av allt vad våra medlemmar skapat/�llverkat.
Utställare fick lämna in en utvärdering och alla var 
nöjda med organisa�on och utställningshall.
Det är inte bara Sporrenmedlemmar som är välkom-
na som besökare �ll mässan på Nolia. 
Vi får se �ll a� allmänheten förstår a� de är väl-
komna nästa år.

På vår hemsida ligger det ute text och bilder från 
mässan.  www.sporren.info

Hälsningar från e� Umeå som i dag är mörkt grå� 
och blåsigt.
Vi har annars ha� en fin höst med sol och varma 
dagar.

Vänliga hälsningar 
Birgi�a

Sporrens preiminära 
aktivitetsplan för 2010
Själen
Sång 
Pop o Rockkör varannan vecka 
Våga sjunga varannan vecka
Meditativ sång Nytt!
Yoga
Iyengar Yoga
Kundaliniyoga
Satananda Yoga
Tibetansk yoga
Upplevelser
Teaterföreställningar - utlottas
Musikkonsert - utlottas
Lunchbio
IKEA-resa
Balans med upplevelsebastu i Ö-vik
Lucia
EFT
Föreläsningar
Kropp och rörelse
Dans 
Salsa
Motionsdans
Sport
Orientering
Gympa
Friluftsliv
Svampplockning
Cykelturer
Familjeutflykt Tavelsjö
Skapande och kreativitet
Kreativitetsmässa
Scrapbooking-grundkurs
Matlagning
Glasfusing
Sykurs  Nytt!
Karvsnitt-träskärning
Fotokurser
Silverlera - Keramik

Inför 2010 fördelar sig aktivterna i tre 
huvudgrupper.Själen 68%, Skapande 
och kreativitet 25% och Kropp och rö-
relse 7%.

Vill ni ta kontakt med Sporren Kontakta 
Telefon: Sporrens expedition 
(Birgitta Lilja) 16 18 88 
Mejl: sporren@umea.se 
Kontakta Sporren på webben 
Sporrens expedition har följande tele-
fon- och besökstider: Måndagar-tisda-
gar kl.13.30-16.00, onsdagar-torsdagar 
kl.8.30-11.30.
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KAF bjuder tillsammans med Korpen in till KAF- Mästerskapen i längdskidor i samband med Vinter-
Korpiaden i Falun 6 feb-7 feb 2010

Tävlingen är indelad i tävlingsklass samt öppen motionsklass
OBS! Vid för få deltagare i varje åldersklass kan ihopslagning ske!

Plats Lugnets skidstadion
Teknik Klassisk stil

Dag Lördag
Individuell start med lagtävling (3 personer) inom resp åldersklass där
tider avgör placering för lagtävling i tävlingsklass och motionsklass

Klasser Tävlingsklass Individuell start med lagtävling
Klassindelning 5 års-intervaller
-25, 26-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,70-
OBS! Går bra att endast delta i den individuella tävlingen

Bansträckor 20 km: Herrar 17 - 49 år
10 km: Damer 17 - 44 år och Herrar 50 år och äldre
5 km: Damer 45 år och äldre

Öppen Motionsklass Individuell start med lagtävling
Ingen åldersindelning
Herr 10 km Dam 5km 

Första start lördag 11.00

Dag Söndag
Stafett

Klasser Herr, Dam och Mix (Minst 1 av varje kön)

Bansträcka 3 sträckor/lag
Varje sträcka ca 5 km 

Gemensam start 10.00

Logi Vi har förhandlat till oss bättre priser för alla deltagare i Vinter-korpiaden.
Anmäl ert val av logi i tid i samband med er anmälan. OBS! Efter den 16 
jan kan vi inte garantera logi! Först till kvarn gäller!

Korpiadfest 2009 års Korpiadfest blev en succé med trevliga människor, god mat,
musik, dans och en härlig stämning. Passa på att mingla och träffa andra 
korpiaddeltagare i samband med Vinter-Korpiaden. Mer info 
korpiaden.se

Anmälan Anmälan gör ni direkt på www.korpiaden.se Glöm inte att ange ert 
föreningsnamn och att ni deltar i KAF-mästerskapen.
Har ni inte tillgång till dator/internet kontakta Jenny Magnusson så
hjälper/hänvisar hon er. Sista anmälnings/betalningsdag är den 27 
jan 2010!

Frågor Frågor kring er förenings deltagande i RM kontakta Lars Liljedahl på 
KAF:S Fritidsförbund. 0693-16200, lars.liljedahl@bracke.se

Frågor kring skidor i Vinter-Korpiaden kontakta
Projktledare Jenny Magnusson jenny@visitfalun.se, 023- 820 47
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Korpiadfest lördag den 6 februari 2010

2009 års Korpiadfest blev en succé med trevliga människor, god mat och en härlig 
stämning, därför erbjuder vi återigen denna uppskattade fest! 
Passa på att mingla och träffa andra korpiaddeltagare i samband med Vinter-Korpiaden.

Korpiadfesten äger rum på ”Dribblers” i centrala Falun mellan kl 19.30-22.30, efter detta
öppnas dörrarna för allmänheten och är öppet fram till kl 01.00

I festpriset ingår buffé, entré, trubadur och dj. 
OBS! Begränsat antal platser!

Grillspettsbuffé
Sweetchilimarinerad kycklingfilé på spett
Quornspett
Koriander & Vitlöksmarinerade scampi på spett 
Rosmarinerad fläskkarré på spett 
Couscoussallad med rostade medelhavsgrönsaker 
Pastasallad tricolore med fetaost, ruccola, cocktailtomater samt balsamvinäger
Timjan aioli
Rödvinsgelé
Pesto
Tomat & Timjansbröd med smör 

I priset ingår:
Fördrink, 1 glas vin/öl samt kaffebuffé och kaka

Garderob: Betalas av gästen 

Pris: 300 kr/p 

Anmälan till korpiadfesten görs i samband med anmälan för deltagande i Vinter-
Korpiaden!
Anmälan är bindande och först till kvarn gäller.

Mer info www.korpiaden.se

Med reservation för ändringar! 
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