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Plan för RM-tävlingar 2009

denna gång!

Gren             Arrangör/Plats Datum           Kontaktperson

Skidor/Korpiaden Falun 31 jan 1 feb Jenny Magnusson tfn 023-82047

Skridskor Vikingarännet   Uppsala 8/2 eller15/2 Anders Tysk tfn 08-556 312 45

Pimpelfiske 

Badminton Arrangör saknas ännu

Bowling Stockholm Vatten VA AB maj 08-816040

Boule Uppsala   23 augusti

Golf Smedjebacken k:n 27-28 augusti  se: www.smedjebacken.se (efter 15/1-09)

Terränglöpning 
    
Orientering 

Övriga arrangemang

Vår Ruset
Tjejmilen
Årets Konferens 

I detta sista nummer 2008 handlar det naturligtvis mycket om Årets Konferens i Vara. 
Vi presenterar även en ny styresleledamot, Monica Stoltz från Hudiksvall, samt ett tack 
till Helena från Bollnäs och Jenny från Kristianstad som lämnar styrelsen. Vi har även 
inbjudningar till Vikingarännet, RM i golf och bowling samt till RM i skidor.

Glöm inte att KAF-Nytt är ”Ert” forum, dela med er av era aktiviteter och insatser för era med-
lemmar, det kan vara en inspirationskälla för andra föreningar. Skriv ihop några rader och e-posta 
till lars.carlsson@kristianstad.se
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Här finns en självklar trygghet, säkerhet och 
framtidstro av sällan skådat slag. Vilken an-
nan ort skulle t ex anta utmaningen att mark-

nadsföra sitt konserthus? Att ens ha ett är en bedrift 
för en ort av den här storleken, med parollen ”hasa in 
– studsa ut”? Känn på den! Ta in. Reflektera. Vilken 
annan ort säger glatt ”- Vi är 16.000 invånare. Vi skall 
bygga den största och modernaste hästsportsarenan i 
norra Europa”? Vilken annan ort antar utmaningen att 
stå värd för en konferens i storleksordningen att man 
egentligen inte har bäddar nog att härbärgera delta-
garna? Att använda ett ord som kaxig känns fel för det 
finns någon form av tung, ovärdig laddning i det – men 
här är man framåt, stolt och vågar Vara i alla fall på 
gränsen till kaxiga, i positiv mening.

Konferensens inledning anfördes av kommundi-
rektör Gert Norell som gav oss en samtida men också 

visionär bild av Vara under just rubriken ”En kommun 
som inte är som alla andra”. Också kommunstyrelse-
ordförande Jan-Erik Wallins välkomsttext i program-
met bekräftar bilden av en nytänkande och visionär 
kommun som Norell målar upp för oss deltagare.

Vara konserthus där konferensen tilldrog sig var 
verkligen den perfekta arenan för ändamålet. En fan-
tastisk atmosfär där mötet mellan konferensgäster, lä-
rare, elever från gymnasieskolan och övriga skapar en 
utvecklande dynamik. Den här typen av gemensamma 
arenor med samutnyttjande över verksamhets- och ål-
dersgränser tror jag Sverige skulle må synnerligen bra 
av att utveckla vidare. 

Lokalerna är i sitt uttryck spännande, luftiga och in-
bjuder till tankeverksamhet och kreativitet, med andra 
ord alldels ypperliga för en konferens som syftar till att 

Årets Konferens 
Vi tog Vara på vårt besök…
Värd för Årets konferens 2008 var som sig bör föregående 
års vinnare av titeln Årets fritidsförening. Orten vars namn 
inbjuder till spännande ordlekar, är verkligen värd ett besök, 
säkert flera.

Text: Anders Kihl, KAF



KAF-       Nytt              KAF-       Nytt

4 5

inspirera och att föra kommunerna 
fritidsverksamheter framåt.

Efter en inledande presentation 
av kommundirektör Norell var 
det dags för Carl-Magnus Beng-
tegård att ge oss en inblick i det 
Västgötska språket. Något av en 
självklarhet för vissa, med viss 
kunskap och insikt för några och 

fullständigt oförståeligt blaha för 
andra. Carl-Magnus gav oss dock 
både kunskap, förståelse och en 
hel massa skratt och glädje. Att 
en språkföreläsning kunde vara 
så rolig och dessutom innehålla 
inslag av dragspelsunderhållning 
och sång var nog få som trodde 
på förhand. Carl-Magnus guidade 
oss med stor kunskap genom fors-
karrön, anekdoter och underliga 
dialektala grammatikregler.

I pausvilan mellan föreläs-
ningspassen intogs en mycket 
god välkomponerad buffélunch 
i den matsal som delas mellan 
konserthuset och gymnasieskolan. 
Även här en stunds eftertanke, för 
visst är det härligt att se kostym- 
och dräktklädda kvinnor och män 
sitta jämsides med ungdomar med 
bakvänd keps, baggyjeans och 
hoodtröja, eller mörk emolook, 
mörk sminkning och piercing. Det 
låter kanske som en omöjlig kom-
bination? Som en motsättning, 
eller möjligen åtminstone som en 
kokande häxkittel redo att brisera? 
Icke, det fungerar alldeles utmärkt 
och jag är övertygad om att det 
utvecklar och stärker alla parter, 
motverkar fördomar och rädsla för 
det okända som ofta är orsak till 
motsättningar. 

Nåväl, det var inte för analyser 
av mötet mellan vuxna och ung-
domar vi var här. Eftermiddagen 
skulle ägnas åt löpardrottningen 
Evy Palms löparliv. En spännande 
föreläsning som hade mer karak-
tären av en spännande berättelse. 
Att följa Evys väg från ovan lite 
valhänt amatör som inte hade en 

aning om hur man på ett korrekt 
sätt skulle lägga upp en löpträning 
till framgång på de stora arenorna 
världen över var både stärkande 
och rörande. Att förutsättningarna 
såg lite annorlunda ut på den tid 
då Evy började sin löparkaraktär 
är kanske inte särskilt förvånande, 
men att skillnaderna var så stora 
jämfört med dagens cirkus kring 
löpar- och friidrottsstjärnor var 
det nog ingen av oss som riktigt 
visste.

Efter dagens föreläsningar 
fanns utrymme för en stunds eget 
strosande i Vara alternativt vidare 
överläggningar på respektive bo-
ende. Kvällens återsamling med 
middag, prisutdelning och mu-
sikunderhållning ådrog sig återigen 
på konserthuset, nu klädd i vacker 
upplyst aftonskrud. En mycket god 
middag avnjöts i  trevligt sällskap. 

Jag tror att många goda grogrun-
der för kontakter och samarbeten 
mellan kommuner knöts under 
kvällen inom borden och borden 
emellan. Ofta är nog den här typen 
av otvungna informella möten och 
diskussioner nog så viktiga som 
själva föreläsningarna och det man 
får med sig hem utav dem.

Under kvällen var det också dags 
för prisutdelning i olika kategorier 
(se separat ruta med alla pristagare) 
där bl a årets fritidsförening skulle 
utses. Tyvärr fanns inte delegater 
för PULSEN från Sundsvall på 
plats och kunde motta priset, Mo-
nica Stolts, ny styrelseledamot i 
KAF, mottog priset för PULSENS 
räkning. Delar av KAF:s styrelse 
har besökt PULSEN i efterhand 
om vilket du kan läsa i ett särskilt 

reportage på sidan 10. Under kväl-
len utsågs också årets logotype 
som även denna utmärkelse tillföll 
PULSEN, tala om full pott!! Det 
överlämnades pris till bästa del-
tagande kommun i tävlingen Vår-
ruset och Tjejloppet som även i år, 
blev MIF från Örebro.

Under kvällen fick vi också 
god musikunderhållning och den 
som ville fick chans att prova på 
en sväng om på dansgolvet. Kväl-
len avslutades vid midnatt med 
samordnade busstransporter till 
respektive boende.

Utvilade och stärkta av inspira-
tion och ny kunskap från gårdagen 
återvände vi till Konserthuset för 
ytterligare en dag av spännande 
föreläsningar. Naturfilmaren och 
fotografen Stefan Quinth gav oss 

forts. sid 7
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en spännande inblick i sin vardag på fältet i exotiska 
miljöer med andemeningen ”Naturen, ett värdefullt 
verktyg för livskvalitet”. Stefan som rest runt i världen 
och betraktat framförallt naturen genom kameralinsen, 
vet hur viktig naturen är, såväl för honom personligen 
som för de befolkningar, stammar och djur han besökt 
och skildrat. Lika viktig är naturligtvis naturen på hem-
maplan oavsett om det är i Vara, Göteborg, Hedemora 
eller på andra sidan jordklotet. Stefans berättelser och 
bilder gav många aha-upplevelser och eftertanke till 
kärnvärdena i livet. Vad som egentligen är viktigast för 
överlevnad, välmående och utveckling.

Efter en kortare 
fikapaus äntrade 
energiknippet, om-
världsanalytikern, 
copywritern, stå-up-
komikern, ja han har 
fler strängar på sin 
lyra än de flesta, Jan 
Bylund scenen och 
gav oss en omtum-
lande timma med 
många skrattsalvor 

men samtidigt många sanningar. En timma med Jan 
Bylund är verkligen som en energiboost som räcker i 
flera veckor. Jan skickade också med en del tankar i 
föreläsningens rubrik ”våga fråga, våga vara korkad”, 
att våga för att utvecklas, att våga för att föra framåt 
och inhämta kunskap och klokhet.

Konferensen knöts ihop av Varas fantastiska arrang-
örsgrupp med en kortare sammanfattning och presen-
tation av deras upplevelse av dagarna tillsammans med 
de utvärderingar som inkommit på plats. Vara skickade 
stafettpinnen vidare med en önskan om att få åka norr 
över till nästkommande konferens 2009. En god lunch 
avslutade konferensen och jag vill på alla sätt tacka ar-
rangörerna, Vara kommun och alla deltagare som var 
med under dessa dagar. Vara och alla som var med, och 
gjorde konferensen möjlig, på ett alldeles särskilt vis. 
Fina lokaler, intressanta föreläsningar, god mat, glada 
miner och ett perfekt arrangemang där allt klaffade 
minutiöst. Stort TACK! 

Jag tror att vi alla har något att lära av Vara. Käns-
lan, framåtandan, innovationskraften, fritidsförening-
ens engagemang, synergieffekterna kring konserthus/
gymnasieskola eller något helt annat, men något har 
vi nog alla med oss från två givande och inspirerande 
dagar. Jag hoppas att även ni tog Vara på ert besök.

Naturfilmaren och fotografen Stefan Quinth

Ordförande i KAF, Lars Olof Lindholm skriver 
checken till PULSEN
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Efter att ordförande Birgitta Ahlberg hälsat alla 
välkomna informerade kommundirektör Gert Norell 
bl.a. om vad som händer i kommunen. Han pratade 
om de tre hörnstenarna kultur – internationalisering 
- kompetens. Gert pratade om hur Varas Konserthus, 
där konferensen var förlagd, växt fram. Samtidigt 
som det 5-åriga Konserthuset har över 50 000 besö-
kare under året är det på dagtid Lagmansgymnasiets 
aula och lokaler för konferenser. Den andra hörnstenen 
internationalisering handlade inte bara om hur Vara 
samverkar med de övriga Nordiska länderna och flera 
orter i Europa utan också med både Indien och Kina. 
När Gert pratade om den tredje hörnstenen passade 
han på att avslöja att kommunpersonalens kompetens-
utveckling nästa år kommer att hållas i Prag. 

Direkt efter Gerts information var det dags att få 
en lektion i det västgötska språket av Carl-Magnus 
Bengtegård, folkhögskolelärare i Vara. Att västgöten 
säger ”sa” och ”sulle” visste nog många tidigare, men 

att det finns engelska influenser i västgötskan var nog 
nytt för många t.ex. ord som lätthänter (vänsterhänt), 
rätthänter (högerhänt), nettler (nässlor) och hors (häst) 
bär tydliga spår av engelska. En mycket uppskattad 
del i hans föreläsning var när han även gav en kort 
lektion i durspelandets konst. Enligt Carl-Magnus 
behöver man inte ens vara musikalisk för att lära sig 
spela durspel, fast det tvivlade nog många på. Som 
avslutning fick vi alla sjunga med i en klassisk sång, 
Hôl i vägga. 

Sen var det dags för lunch i Restaurang Legato som 
dessutom är gymnasie-skolans lunchmatsal. 

Eftermiddagens föreläsare var löparsveriges grand 
old lady Evy Palm och hon berättade mycket inspi-
rerande om sitt löparliv.  Intressant var att höra att 
hon hela tiden hade kunnat arbeta som vanligt trots 
tävlingar inom och utom landet. Vid frågan vilken 
seger som betytt mest hade hon inget direkt svar utan 
betonade istället hur mycket träningen betytt för att 

Den 7 – 8 oktober stod Vara kom-
muns Fritidsförening värd för Årets 
Konferens. Den hölls i konserthuset 
och bjöd bl.a. på blandade föreläs-
ningar för drygt 100-talet deltagare 
som tagit sig till Vara. 

Text: Evacaisa Arvidsson
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hon på det sättet kunnat uppleva naturens växlingar 
under de olika årstiderna.

Vara saknar flera större hotell och de som inte hade 
boende i centralorten blev därför sedan bussade till 
Bjertorp slott, Qvänum Mat & Malt och Lumber & 
Karle  i  Kvänum, en bit utanför Vara.

På kvällen samlades alla åter i konserthuset för att 
njuta av en god trerätters middag. Under tiden spelade 
det lokala bandet Step by Step. Efter maten var det så 
dags för KAF:s prisutdelning. Kvällen avslutades med 
dans fram till midnatt.

Första föreläsare under onsdagen var naturfilmaren 
Stefan Quinth från Vedum, utanför Vara. Han visade 
vackra naturbilder och filmer samt berättade om olika 
upplevelser han haft i naturen, bl.a. nära möten med 
krokodiler, elefanter, ormar och björnar. En fråga som 
ställdes var om han inte blivit rädd i samband med att 
ställas öga mot öga med en krokodil, men eftersom 
han under två års tid försökt att fånga krokodiler på 
bild på nära håll menade han att han mest blev lycklig 
och inte kände någon rädsla då. 

Efter kaffepaus var det så dags för konferensens 
siste talare och det var ståuppkomikern Jan Bylund 
som pratade under rubriken Våga fråga, våga vara 
korkad. Han uppmanade oss att ställa frågor om det 
vi inte förstår och lockade till många skratt genom att 
berätta om sånt som många kände igen sig i. 

Allra sist på programmet stod sammanfattning av 
de båda dagarna. Alla gavs möjlighet att diskutera 
och utbyta erfarenheter. Alla arrangörsmedlemmar 
kom upp på scenen för att kunna svara på eventuella 
frågor och tacka alla deltagare för konferensdagarna.  
Många av gästerna framförde positiva synpunkter 
om dagarna bl.a. representanter från Kristianstad och 
Orust personalföreningar. 

Stafettpinnen har nu gått vidare till vinnarna Sand-
vikens kommun. Vi från Varas fritidsförening gratule-
rar dem till vinsten och önskar dem lycka till med att 
ev. arrangera nästa års konferens.

Efter en avslutande lunch kunde medlemmarna i 
Vara Kommuns Fritidsförening pusta ut, nöjda och 
glada efter nästan ett års planering med allt vad det 
innebär. Nu ser alla fram emot nästa års konferens.
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Utgångspunkt för årets tävling
Juryn hade fastställt förutsättningen för årets tävling. 
Den var följande:

”Årets fritidsförening” skall kunna visa upp en bred 
verksamhet inriktad på friskvård ur alla aspekter. Den 
skall också kunna visa på vilket sätt denna verksamhet 
har utvecklats samt hur man samverkat med arbetsgi-
varen, fack och övriga närstående organisationer för 
att medlemmarna skall kunna aktiveras till friskvård 
i alla dess former. Verksamheten skall vara öppen för 
alla anställda i kommunen.

Juryn bestod av representanter från Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet, SKTF och Kommunanställ-
das Fritidsförbund.

Anmälda föreningar
Åtta föreningar, vilket är lika många som i fjol, hade 
sänt in den förtryckta anmälningsblanketten, verksam-
hetsberättelser och övrigt material om år 2007. Dessa 
åtta var: 

Personalföreningen Markiserna, Marks kommun
Personalföreningen – Nyköpings kommun
Sandvikens kommuns personalförening Pulsen
KOMIK – Täby kommun   
Personalföreningen SPORREN – Umeå kommun
Kom An – Varbergs kommun
AXET – Vetlanda kommun
Vänersborgs kommuns personalklubb

Något om personalförening PULSEN
Sandvikens kommun har ca 37 000 innevånare och 
3000  kommunalt anställda. Personalföreningen är fri-
stående från kommunen. Anställda och förtroendemän 
ansöker om medlemskap och betalar medlemsavgift. 
Föreningen erhåller utöver dessa medlemsavgifter ett 
bidrag från kommunen och samverkande kommunala 
bolag. Intäkterna var år 2007 ca 2,2 miljoner kr och 
resultat ett plus på ca 76 tusen.

Antalet medlemmar är i dag ca 2800. Med andra ord 
över 90% av personalstyrkan.

Personalföreningen Pulsen hade år 2007 en omfat-
tande verksamhet med ett imponerande antal aktivi-

PULSEN – ÅRETS 
FRITIDSFÖRENING 2008

Ännu en gång har juryn tagit fram en 
synnerligen värdig vinnare av utma-
ning Årets fritidsförening nämligen 
PULSEN, som är hemmahörande i 
Sandvikens kommun. Det är en im-
ponerande verksamhet som gästri-
keklubben kan visa upp och den hårt 
arbetande styrelsen mottog beske-
det om utmärkelsen med största 
glädje. Förutom diplom erhöll man en 
check på 10 000 kronor.
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teter och utövare i förhållande till kommunens storlek 
och antal anställda. En ny medlem i föreningen ut-
tryckte det på följande sätt: – Ni har så stort utbud att 
min fritid har försvunnit och ändå finns det saker jag 
inte kan vara med på. 

Pulsen samarbetar med andra personalföreningar 
i kommunen. Den har utöver verksamhet för de an-
ställda även familjearrangemang. Föreningens intäk-
ter är medlemsavgifter, bidrag från kommunen och de 
kommunala bolag samt deltagarersättning vid de olika 
aktiviteterna. Egen mycket populär hemsida finns. År 
2007 erhöll den 3500 träffar, vilket är imponerande.

Av föreningens statistik framgår att antalet deltagare 
i Pulsens olika aktiviteter under verksamhetsåret 2007 
var nästan 4000. 1200 hade deltagit i motions- och 
idrottsaktiviteter. Lika många m. a. o. 1200 hade ge-
nom föreningens försorg fått njuta av teaterföreställ-
ningar och konserter. Andra fritidsarrangemang hade 
lockat 780 medlemmar och föreläsningar 30. Resor till 
skidorter, golfanläggningar och mässor m.m. samlade 
380 personer. Familjearrangemangen, som juryn an-
såg särskilt lovvärda, drog 400 deltagare. Utöver detta 
samarbetade Pulsen med Inspiration, Bokia, Leklust 
och Team Sportia om särskilda rabattkvällar.  Genom 
egen försorg sålde man dessutom 40 st. yoga-mattor, 
3200 biobiljetter och ett stort antal golfbollar. 

En stolt ordförande, Marcus Nilsson, skriver i för-
ordet till årsberättelsen följande:

När man tittar på vad som hänt under året blir man 
faktiskt lite stolt över vilket utbud som finns och vilket 
jättearbete som styrelsen lägger ner med oförtröttlig 
entusiasm för att få detta att hända.

Priset till Årets fritidsförening meddelades på Årets 
konferens i Vara den 7 oktober och delades ut vid en 
ceremoni på Stadshuset i Sandviken den 29 oktober 
2008. 

Årets logotype 2008
Personalföreningen Pulsen blev vid detta tillfälle 
dubbelt uppmärksammad i och med att man också 
tilldelades priset för Årets logotype 2008.
Se sidan 12.

Personalföreningen SPORREN från Umeå kommun 
utsågs i oktober till värdig andrapristagare i tävlingen 
Årets fritidsförening 2008. Korpen Svenska Motions-
idrottsförbundet och fackförbundet SKTF hade näm-
ligen tacknämligt skänkt ett pris, som man döpt till 
”Arbetsglädje”.  Syftet med detta pris var att ge perso-
nalen utbildning med fokus på framgångsfaktorer

En viktig faktor för hälsa, arbetsglädje och pre-
station är att trivas och känna samhörighet i arbets-
gruppen. Grunden för ett bra samarbete har visat sig 
vara att diskutera och reflektera kring arbetsglädje 
och framgångsfaktorer, att synliggöra det som fung-
erar bra och vad som kan utvecklas för att skapa och 
bibehålla ett hälsofrämjande arbetsklimat.

Kontakta gärna!
Vill du veta mer om PULSEN och dess 

verksamhet, så ¨är du alltid välkommen 
att ringa föreningens ordförande Marcus 
Nilsson på tfn 026 – 24 12 19 eller Pulsens 
”Allt i allo” Annika Östling tfn 026 – 24 18 
64. Du kanske också vill veta mer om pla-
neringen inför Årets konferens, som går 
av stapeln i Sandviken, till hösten nästa 
år.

SPORREN utsedd till andra-
pristagare i tävlingen 
”Årets fritidsförening 2008”
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Priset omfattar en utbildningsinsats i samverkan 
med Korpen på två timmar vid två tillfällen. I utbild-
ningen blandas teori med diskussioner och kortare 
övningar. Innehållet i utbildningen består av:

• Frisk kommunikation
• Uppmuntran, stöd och feedback
• Möjlighetsfokuserat förhållningssätt
• Att vara varandras arbetsmiljö
• Hur blir två plus två lika med fem?
• Hur hittar vi glädje i vardagen?

Utbildningen kommer att äga rum i samband med 
Sporrens årsmöte

På KAF Nytts förfrågan meddelar friskvårdsutveck-
lare Birgitta Lilja hos Sporren att Korpens konsulent i 
Umeå informerat styrelsen om den kommande utbild-
ningen och att den kommer att äga rum i samband med 
årsmötet i mars 2009. Birgitta berättar vidare att denna 
första kontakt redan fått till följd att andra aktiviteter 
startat i samverkan mellan Sporren och Korpen. En 
positiv samarbetsanda har skapats med andra ord.

  

Glädjande är att tävlingen ”Årets logotype” 
lockar fler och fler att visa upp sina loggor. I år 
hela tolv förslag nämligen: 
- www.hjartat.nu - Halmstads kommuns 
 personalförening
- KOM ANN! – Heby kommuns 
 fritidsförening
- HUMOR – Hässleholms kommuns 
 fritidsförening
- Personalklubben RÅMEO - 
 Melleruds kommun
- Personalklubben – Olofströms kommun
- FRITIDEN – 
 Personalföreningen Orust kommun
- PULSEN – 
 Sandvikens kommuns personalförening
- TKFF – Tjörns kommuns fritidsförening
- KOMIK – Täby kommun
- Vara fritidsförening
- KOM LOSS – Vännäs kommun
- DAKAPO – Växjö kommun

Till Årets logotype utsåg juryn PULSEN från 
Sandviken med motiveringen:

Temat för 
tävlingen är redan 

fastställd. Sökande fritidsför-
ening skall då visa hur arbetsgivaren, 

facken, företagshälsovården och frids-
föreningen samverkar och tar till vara 
alla goda krafter för hälsofrämjande 
arbetsplatser och för att anställda och 
förtroendemän skall kunna aktiveras 
till bra friskvård i alla dess former.

2009 är ett viktigt år för Kommunan-
ställdas Fritidsförbund. Då fyller nämligen 
förbundet tjugo år. Inför jubileet önskar vi 
att många, många, fritidsföreningar visar 
upp sin verksamhet genom att delta i ut-
maningen ”Årets fritidsförening 2009”.

Årets logotype 
2008

Temat för nästa år

Loggan är enkel, snygg, välgjord och in-
formativ, den ger ett inbjudande intryck. 
Hjärtat ger en samhörighetskänsla, en 
önskan att vara med, att känna pulsen i 
föreningen.
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 Varför ett samarrangemang?

Anledningen till bytet av arrangör/tävlingsplats är 
framförallt tre:

- Tidigare arrangörsföreningen Orsa SK har inte 
ekonomiska möjligheter att fortsätta ansvara för ett 
arrangemang som redan 2008 innebar en ekonomisk 
förlust för klubben. Något kommunalt bidrag kunde 
inte betalas ut under 2008 och det finns inget i den 
kommunala ekonomin i Orsa som tyder på en föränd-
ring under 2009. 

- KAF och Korpen har i flera år diskuterat möj-
ligheterna till ett samarbete när det gäller våra arrang-
emang. Längd RM i samband med Vinter-Korpiaden 
blir ett ypperligt tillfälle att pröva om det verkligen 
finns en vinna – vinna situation på ett framtida samar-
bete. Om längdsamarbetet faller väl ut kan samarbetet 
utökas med fler grenar under kommande år. 

- Samarrangemanget skall förhoppningsvis ge 
ett fördubblat deltagarantal, jämfört med de senaste 
åren, då deltagarantalet legat på 75-125 startande/
arrangemang, vilket i sig leder till fylligare startfält i 
varje klass.

 Mycket blir sig likt…
Tävlingsklasser och sträckor har de senaste åren varit 
likartade i de två arrangemangen. Därför tror hoppas vi 
att såväl tidigare Korpendeltagare som RM-deltagare 
skall känna igen sig även i detta samarrangemang. 
Korpiadens prisbord kommer att kompletteras med 
RM-plaketter till platserna 1-3 i respektive klass.

Under lördag kväll arrangeras en korpiadfest för alla 
korpiaddeltagare. Något som av oss RM-deltagare tor-
de upplevas som en ”rejält uppdgraderad kamratfest” 
med väsentligt fler deltagare och därmed bland annat 
ännu större möjligheter att få svänga sina lurviga…

Kaf och Korpen står i grunden för samma syn på 
hälsa, friskvård och rörelse. Korpens ledord ”Livskva-
litet åt alla genom motion, rekreation och friskvård i 
gemenskap där alla platsar!” fungerar alldeles utmärkt 
som ledord även för KAF´s verksamhet. 

Längd RM 
i nya spår

Efter två år i Orsa Grönklitt så byter Kommun 
RM i längd nu tävlingsplats. 
2009 kommer Kommun RM att avgöras i Falun i 
samband med Vinter-Korpiaden den 31/1-1/2.
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…och lite förändras
RM i längd har traditionsenligt arrangerats fredag 
– lördag medan Vinter-Korpiaden arrangeras lördag 
– söndag. Om denna förändring innebär tapp eller ök-
ning av antalet deltagare återstår att se. Synpunkterna 
har hittills varit delade när det gäller vilka dagar som 
lockar/passar bäst. För deltagare från kommuner som 
hittills gett ”ledigt med lön” under fredagen kan säkert 
förändringen upplevas som en försämring – medan det 
för deltagare som tidigare fått ta semester kanske bytet 
av dag t.o.m. upplevs som en förbättring.

Vad är Vinter-Korpiaden?
Vinter-Korpiaden är ett arrangemang som är öppet 
för alla. Samtliga tävlingar äger rum i och runt Falun. 
Övriga grenar 2009 (som alltså inte har RM-status) 
är bowling, innefotboll, innebandy, rinkbandy, långs-
färdsskridsko, alpint och volleyboll. Det finns både 
lag och individuella grenar att delta i.  Vinter-Korpia-
den genomförs nu för fjärde gången i ordningen och 
tävlingen hittills har varit den populära mötesplats för 
tävlingar och sociala aktiviteter i sportens tecken som 
Korpen har inskrivet i sina ledord ovan. Deltagarna 
kommer från företag, fritidsförbund, korpföreningar 
och kompisgäng från hela landet. I 2008 års Vinter-
Korpiad deltog imponerande 1200 deltagare!

Vinter-korpiaden är ett samarrangemang mellan 
Korpen Svenska Motionsidrotts- förbundet och 
Visitfalun AB. Under 2012 kom-
mer korp-EM 2012 att arrangeras 
i Falun med deltagare från hela 
Europa.

Vi som skrivit artikeln av-
slutar med att hälsa både nya 
och gamla RM-deltagare 
varmt välkomna till Längd 
RM i Falun! 

Jenny Magnusson, 
Korpen

Lasse Liljedahl, 
KAF

Korpen erbjuder 
utveckling och 
aktiviteter 

I Korpen har vi bred kompetens och 
vana att arbeta med utbildning, aktivi-
teter och utveckling inom många områ-
den. 

Medlemsorganisationer i Korpen har 
möjlighet att ta hjälp av oss för att öka 
er kunskap, er motivation och förstås ha 
roligt. Våra hälsostrateger, föreningsut-
vecklare och aktivitetsledare är erfarna 
och efterfrågade, anlita oss ni också!   

Works shops för att skapa motivation 
och underlag för utveckling
Föreläsningar inom kost, prestation, 
glädje, stresshantering, nivåanpassad 
träning, funktionell styrka, hälsa som 
resurs mm
Samarbetsträning och aktiviteter för 
rupper/lag/föreningar
Utveckling av effektivare möten
Inspirationspass
Föreningsutveckling
Hjälp med arrangemang
Instruktörs- och inspiratörsutbildning
Hjälp vid uppstart av nya verksamheter

Stöd från oss kan vara i form av utbild-
ning, processledning, inspirationstillfäl-
len eller vägledning i verksamhetsupp-
byggnad. 
Fokus är välmående.

Hör av dig till oss för att diskutera vad 
som passar just er!

Jessica Lindqvist
Korpen Kompetens

jessica.lindqvist@korpen.se

mailto:jessica.lindqvist@korpen.se
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Helena Skoglund – numera 
före detta styrelseledamot

Helena Skoglund från Bollnäs har efter mångår-
igt arbete i KAF: s styrelse lämnat sina uppdrag i 
förbundet. Det skedde vid förbunds-
stämman i Vara. Helena var inte när-
varande, så en formell avtackning 
fick skjutas på framtiden. 

KAF Nytt vill med dessa rader 
erinra om alla de insatser som hon 
gjort för förbundet under åren.

Livsmedelsinspektör i Bollnäs 
kommun

Helena är livsmedelsinspektör, ett 
maktpåliggande arbete som kräver 
både yrkeskunskap och diplomati. 
Hon har varit Bollnäs kommun tro-
gen sedan hon började på dåvarande 
Miljö & Hälsa 1966. 

BKF
Under tidigt nittiotal engagerade sig Helena 

i den snabbt växande och aktiva Bollnäs kom-
muns fritidsförening – BKF. 1994 valdes hon till 
föreningens ordförande.  Kontakterna med KAF 
var då etablerade sedan länge tack vare BKF: 
aren Jimmy Österholm, som var en av förbundets 
grundare och aktiv styrelsemedlem från starten 
1989 till år 1996. 

Helena var pådrivande för att Årets konferens 
skulle komma till Bollnäs. Stadens slogan var: 

 Chansa inte – satsa på Bollnäs! och 
uppmaningen gick hem.  22 – 23 oktober 1998 
arrangerades Årets konferens på Bollnäs Folkes 
Hus och temat var – Kropp och själ inom 
friskvården. Året därefter var BKF åter på 
KAF-tapeten, som arrangör av 1999: års riksmäs-
terskap på skidor. Dessa mästerskap avgjordes i 
slutet av januari, då det var ovanligt kallt. Helena 
var naturligtvis på plats i egenskap av ordförande 
i arrangörsföreningen.

Invald i KAF:s styrelse 
År 2002 höll KAF sin åttonde förbundsstämma, 

denna gång på SKTF: s huvudkontor i Stockholm. 

Bland besluten var den att Helena invaldes i styrel-
sen och ersatte Ulrica Jansson, som hade företrätt 
Falu kommun, men bytt arbetsgivare till lands-
tinget. Mandatet var med andra ord kvar i Gävle 
– Dala- regionen. Helena efterträdde också Ulrika 
som medlem i RM - kommittén.

Bollnäs flitigt med på KAF-
kartan

I och med Helenas inträde i 
KAF: s styrelse fortsatte Bollnäs 
och BKF att ta på sig arrangörskap 
för olika arrangemang. På våren 
2002 bjöd man in till riksmäster-
skap i bowling. I reklamen talade 
man om: B som i Bollnäs, B som i 
bandy och B som i bowling. Senare 
detta år tog Helena och underteck-
nad initiativet till en regionalträff 
för samtliga kommunala fritidsför-
eningar i Dalarnas och Gävleborgs 
län. Ett tjugotal deltagare ställde 
upp på mötet, som hölls på Bollnäs 

Folkhögskola 5 september 2002.

Den 8 februari 2003 arrangerade BKF ännu en 
gång riksmästerskap i pimpelfiske och Helena var 
naturligtvis med och hälsade deltagarna välkomna. 
Samma tävling kom åter till Bollnäs 2006, men då 
hade Helena lämnats ordförandeskapet i fritidsför-
eningen, vilket skedde i mars 2004. Detta år sva-
rade man med Helena som en av tävlingsledarna 
för värdskapet på RM i boule I kräftans och mån-
skenets tid den 21 augusti. Samma tävling återkom 
till Bollnäs 2006, denna gång den 19 augusti. 

Många KAF - uppdrag
Helena har verkligen ställt upp, när det har be-

hövts. Hon har representerat förbundet vid många 
olika riksmästerskap och då i synnerhet när något 
av dessa arrangerats norr om Dalälven. Vi i KAF 
glömmer heller inte de fint arrangerade planerings-
dagarna, som styrelsen genomförde på Lenninge 
Herrgård utanför Bollnäs vintern 2006.     

Ett stort tack för allt du har gjort för KAF 
under åren, Helena! 

Olle Wegner                           
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När jag satt och lyssnade 
till Janne Bylund på Vara 
Konserthus kom jag att 

tänka på Kerstin Bäck. Samma 
stämning. Samma skrattsalvor. 
Samma intensiva kontakt mellan 
aktör och publik, som den gången 
i Täby hösten 2005. Och jag vill 
definitivt inte rangordna de båda. 
Det är bara dumt. Två minnen från 
två av alla dessa fantastiska Årets 
konferenser sedan 1989. Vilken 
glädje dessa möten har givet, 
och vilken inspiration de har gett 
oss, vi som har haft förmånen att 
vara med. Tack Vara kommuns 
fritidsförening för Årets konferens 
2008! Den blev den framgång som 
förstärker omdömet att ni är en av 
Sveriges allra bästa kommunala 
fritidsföreningar. 

Appropå Janne Bylund. En av 
de bilder han åskådliggjorde var, 
när han åt lunch med SE – bankens 
allra högsta kritstrecksrandiga 
bonusstinna direktörer med VD: n 
Annika Falkengren i spetsen. Efter 
lunchen frågade hon Janne om han 
ville ha kaffe. - Nej tack, sa Janne. 
- Jag dricker inte kaffe. Då blev An-
nika ställd och morsan inom henne 
vaknade, varför hon spontant frå-
gade: – Vill du ha saft istället? 

Alla vi som uppskattar Årets 
konferens ser förstås fram emot 
nästa år och nästa konferens. Då 
bär färden av till Gästrikland och 
den fina bandy- och stålstaden 

Sandviken, för så kommer det nog 
att bli och om jag har hört rätt så 
hamnar vi på det berömda Högbo 
Bruk. Ni vet där kocklandslaget 
höll till förr och där den fina 
sportanläggningen står och väntar. 
Alltså, något att se fram emot!

Stafettpinnen från Vara har 
med andra ord tagits upp av Årets 
fritidsförening, PULSEN från 
Sandviken. En förening väl värd 
det fina priset, med en uppsjö av 
aktiviteter och över 90% av alla 
anställda som medlemmar. Grattis 
till utmärkelsen!

År 2008 har för KAF:s del varit 
si så där. Att bedriva förbundsverk-
samhet blir svårare och svårare. 
Deltagarantalet på våra riksmäs-
terskap står och stampar. Årets 
konferens var en fullträff, men fler 
deltagare hade fått plats i Vara. 

Tid och möjlighet att bedriva 
ideellt arbete inom fritidssektorn 
blir allt mindre. Nya generationers 
kommunanställda kräver andra sätt 
att arbeta på. Den stora frågan är hur 
och på vilket sätt KAF skall kunna 
fortleva. Finns det något liv för vårt 
förbund efter 20 år? Förvisso! Men 
det gäller att fånga upp alla nya 
strömningar, som dyker upp i vårt 
föränderliga samhälle. Att satsa på 
friskvård är inne, även som nu, i 
sämre tider. Nya friskvårdskonsu-
lenter anställs i kommunerna, en 
del inom företagshälsovården, andra 
på personalenheterna. Kopplingen 
friskvårdfunktion och fritidsfören-
ing är given. Men var kommer då 
KAF in? Är det via Årets konfe-
rens, Årets fritidsförening, Årets 
logotype, tidningen KAF Nytt eller 
riksmästerskap? Eller hur och vad 
mer? Var finns de nya grenarna på 
KAF- trädet, som vi kan utveckla? 
Är det att åter få ett samarbete med 
Vasaloppet eller vidareutveckla 
Vår Ruset, Vikingarännet och Kor-
piaden?

Vi saknar en diskussion om 
dessa saker med er medlemmar!

Styrelseledamöterna i KAF 
gör, tro mig, ett fantastiskt ar-
bete, helt ideellt och utan minsta 
arvode. God sammanhållning och 
gott kamratskap har hållit ihop för-
bundet i snart 20 år. Men tid och 
pengar räcker inte alltid till för allt, 
som förbundet vill göra. 

Viktigast just nu är att rekrytera 
fler KAF- medlemmar. Alltför 
många har försvunnit. Till stor del 
kan det bero det på, att vi inte nått 
fram till rätt person i kommunen. 
Information och faktura på med-
lemsavgift hamnar fel. Hur når vi 
den rätte? Har du tips, hur vi kan 
gå tillväga, så hör av dig!

Jubileum
Den 17 mars 1989 bildades 

Kommunanställdas Fritidsförbund 
vid en konstituerande stämma i 
Kommunförbundets dåvarande lo-
kaler i Stockholm. Nästa år är det 
med andra ord 20-årsjubileum. Of-
ficiellt firande kommer att äga rum 
på Årets konferens, men förbundet 
hoppas, att hela året skall präglas 
av nya ansatser inför framtiden. 
Det planeras dessutom en 20- års-
skrift med bilder och texter från de 
gångna åren. 

Olles krönika KAF snart 20 år!

forts nästa sida
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Ett gott jubileumsår ser vi därför 
fram emot med många trevliga mö-
ten. Prova på Korpiaden i Falun i 
månadsskiftet januari/februari. Håll 
tummarna för att det blir is, som 
håller för Vikingarännet. på Mä-
laren. Ladda för golfspel i vackra 
Västerbergslagen (Smedjebacken) 
och möt upp på Årets konferens i 
Sandviken. Inte att förglömma alla 
andra riksmästerskap och jubi-
leumsaktiviteter 2009. 

Hur gick det för Sigtuna?
Trogen KAF- Nytts läsare undrar 
förstås hur det gick för Sigtuna 
kommuns personalklubb. Klubben 
som utmanade alla övriga Sveriges 
kommuner på hur många kommu-
nanställda, som kunde ställa upp i 
året alla Vår Rus och Tjejmilen. Jo 
då, det gick bra, men man blev inte 
bäst. Det blev MIF i Örebro. Deras 
satsning på Vår Ruset är enorm, 
men Sigtuna blev tvåa! Det var en 
av klubbens målsättningar. Grattis 
säger vi till Melle & Co i Märsta 
för ett finfint jobb med att få ut så 
många tjejer till att röra på sig!

Vi syns och hörs under 
jubileumsåret 2009!

Hälsningar från Olle i Rosersberg 

Välkommen till KAF:s styrelse 
hälsar KAF Nytt till Monica 

Stoltz från Hudiksvall. Monica 
efterträder Helena Skoglund, som 
efter många trogna år och omfat-
tande insatser lämnat sina uppdrag 
i förbundet. Helena representerade 
Bollnäs och då är det inte fel, att 
hon efterträds av en annan Häl-
singeflicka.

Lärare på Idenorsko-
lan och ordförande 
i Hudiksvalls frisk-

vårdssektion
Monica är 44 år fyllda och lärare 
för årskurs 4 och 5 på Idenorsko-
lan i Hudiksvall. Favoritämnen är 
Ma och NO. På fritiden, när den 
nu finns, så är det friluftsliv som 
gäller. Hon ägnar sig åt skidåk-
ning på vintern och löpning resten 
av året. Det är det intresset som fört 
Monica till ordförandeskapet i Hu-
diksvalls friskvårdssektion, som så 
sent som i september arrangerade 
riksmästerskap i terränglöpning 
för kommunanställda. Monicas 
andra intressen är fotografering 
och målning.

Namnet Hudiksvalls friskvårds-
sektion är något missvisande, 
tycker Monica. Därför är en av 
hennes många idéer att utlysa en 
namntävling. Det blir spännande 
att se om ”Glada Hudik” kommer 
med i någon form!

Förste lärar-
representanten i 
KAF:s styrelse

Monica är den första representan-
ten för lärarkåren i KAF: s styrelse, 
vilket är mycket positivt. Det är 
viktigt för KAF att fånga upp 
denna yrkesgrupp i fritidsförening-
arnas arbete. Hon är full av idéer inte 

minst inom KAF:s roll som kommu-
nikatör ut mot medlemsföreningarna. 
Monica har erfarenhet från ett stort 
antal RM-arrangemang. Det är en 
erfarenhet som hon kommer att ta 
med sig in i styrelsearbetet, där hon 
är ledamot i RM-kommittén.

 Årets konferens
Monica har haft glädjen att ha fått 
delta i de två senaste Årets konfe-
renser, den i Kalmar och i Vara. Så 
här säger hon om det: - Vilka fan-
tastiska konferenser. Blir bara glad, 
när jag tänker på dem. De ordnade 
med givande föreläsningar, trevligt 
boende och jag kunde mingla och 
träffa intressanta personer på 
kvällsmiddagarna. Extra minnes-
värt var Kalmars lilla teaterspel 
vid slottet.

RM meriter
Monica tillhör de i RM-samman-
hang så berömda Hudiksvallsflick-
orna, som under åren kammat hem 
mängder av titlar i skidåkning och 
terränglöpning både individuellt 
och i lag. Senast Monica deltog 
var på det egna arrangerade mäs-
terskapen i löpning och på skid- 
RM i Orsa. 2007 var hon med och 
vann vandringspriset POKALEN i 
vinterparadiset Grönklitt på detta 
års skid - RM. 

Monica Stoltz – 
ny styrelseledamot, 

full av idéer
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Sandviken är den allra sydligaste kommunen 
i Gävleborgs län. Centralorten med samma 
namn är uppbyggd kring den världsberömda 

järnkoncernen Sandvik. Hela bygden var förr en del av 
Österbergslagen med många små vallonbruk, som var 
anlagda under 1600- och 1700-talen runt vattendragen 
i Gästrikland och norra Uppland. En av bruksägarna 
i trakten var Göran Fredrik Göransson. Han lyckades 
som förste svensk i mitten av 1800-talet tillämpa 
den så kallade bessemerprocessen vid stålframställ-
ning. Han lät 1862 anlägga ett nytt blivande stålverk 
i Högbo socken vid Storsjön och i anslutning till den 
nyöppnade Gävle-Dala Järnväg (1859). Den nya or-
ten, Sandviken, växte snart till en ansenlig tätort och 
med 6000 innevånare var den vid sekelskiftet större 
än flertalet städer. 1927 blev Sandviken köping och 
1943 stad. 

Näringsliv och offentlig förvaltning
Sandviken kommun har i dag ca 38 000 innevånare. 
Utöver centralorten finns några mindre tätorter varav 
Storvik är den största. Kommunens näringsliv do-
mineras av Sandvik AB. Andra tillverkningsföretag 
finns i anslutning till centralorten och i järnvägsknu-
ten Storvik. 

Kommunen är en av de största arbetsgivarna med 
ca 3 100 tillsvidareanställda och 300 vikarierande 
medarbetare. 40% av samtliga anställda arbetar inom 
barn- och ungdomsförvaltningen. Lika många inom 
Vård och Omsorg. Annan intressant statistik visar att 
den genomsnittliga tjänstgöringsgraden är 95% och att 
andelen kvinnor i kommunförvaltningen är 84%. 64% 
av kommunens medarbetare hade 100 % frisknärvaro 
vid mätningen andra kvartalet 2008.

Kultur
Runt om i kommunen finns välbevarade kulturmiljöer 
dels inne i centralorten men också i bruken Gysinge 
och Gästrike Hammarby. Den mest intressanta är dock 
Högbo Bruk, 5 km norr om stadskärnan. Högbo är en 
unik kombination av natur, aktiviteter och kulturhis-
toria. Herrgårdarna, de röda längorna, smedsstugorna, 
kvarnen, stallet och bruksparken ger bruket dess ka-
raktär och minner om det som varit. Järnhanteringen 
har gamla anor. Bergsmanshamrarna började utvecklas 
till ett bruk i mitten av 1600-talet.

Kulturellt är Sandviken också känt för sin berömda 
storbandsorketer och för den årliga jazzfestivalen, som 
äger rum under tre dagar i slutet av juni varje år. En 
årlig kammarmusikfestival arrangeras också. 

Idrottsstad
Sandviken är och har varit en idrottsstad av rang. 
Bollsporterna har dominerat. I mitten av förra seklet 
hade staden två framgångsrika fotbollslag med all-
svenska meriter, Sandvikens AIK och Sandvikens IF. 
Den senare har 21 allsvenska säsonger under åren 1929 
– 61. Helt dominerande i dag är bandyn, där SAIK un-
der åren vunnit ett stort antal svenska mästerskap och 
fostrat många av Sveriges största bandyprofiler. 

Ett bandytempel är under uppbyggnad. Det är en 
jätteanläggning och som döpts till Göransson Arena. 
Den kommer förståss att innehålla bra mycket mer 
än bandyplan och byggs i anslutning till nuvarande 
Jernvallen. Invigning planerad i år.

I idrottssammanhang på något lägre nivå kan KAF 
Nytt erinra om personalföreningen PULSEN: s fram-
gångar på otaliga riksmästerskap under åren, dels på 
skidor, terränglöpning och golf.

Faktaruta Sandviken
Antalet innevånare 31.12 2007 ....36 804
Yta...........................................1 165 km2

Kommunfullmäktiges partier:
M........................................   9 ledamöter
C..........................................................   5        
Fp .......................................................   3
KD.......................................................   2
S ..........................................................23
V..........................................................   5
Mp.......................................................   1
NO.......................................................   3

NO = Ny ordning – partipolitiskt obundet
Majoritetspartier: S+ C

SANDVIKEN
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Årets terränglopp genomfördes i de 
vackra Hälsingeskogarna. Hudiksvalls 
IF:s skidsektion anlitades till RM:et att 

lägga banor, ansvara för tidtagning, listor och 
hålla med speaker. 

Detta genomförde de på ett utomordentligt 
sätt med hjälp av sina duktiga funktionärer.  

11 kommuner tampades i de förhållandevis 
krävande terrängbanorna. Tävlingarna började 
med hurtiga deltagare i motionsklassen och 
fortsatte med övriga tävlingsklasser. Sträck-
ningen inleddes med en slinga ut mot Maln-
områdets tallmo för att sedan klättra upp en bit 
mot Sisselbergets topp. Banorna avslutades med 
ett långt upplopp in mot mål där alla deltagare 
välförtjänt bjöds på kaffe, smörgåsar, kexchok-
lad, bananer och Fagerströms karamellstrutar. 

Som spindeln i nätet försåg den eminente 
speakern, Lasse ”Blixten Jonsson”, deltagarna 
med matnyttig information samt övrigt trevligt 
kringprat. En extra begivenhet var att deltagarna 
erbjöds massage till billig penning i målområ-
det samt gratis utprovning av sulor av lokala 
företag.

Direkt efter tävlingarna hölls prisutdelning 
där medaljer delades ut till de tre främsta i 
varje åldersklass. Det applåderades och hur-
rades fröjdigt. Därefter drog sig deltagarna till 
Malnbadens camping, där de flesta tillresande 
kommunerna huserade. 

De flesta återsågs på kvällen för kamratmid-
dag på Radjos, en vackert belägen restaurant 
vid Lillfjärdens strand. Där bjöds deltagarna 
på underhållning, stort prisbord, mat och dans 
kvällen lång. Ett roligt och spännande inslag 
var utlottningen av en MTB- cykel. Alla del-
tagande löpare från dagens RM fick varsin lott 
när de anlände till middagen. Cykeln vanns av 
en Mjölbylöpare som i stundens iver lovade att 
cykla hem, nästföljande dag. 

KAF:s representant, Christer Eriksson, de-
lade ut det obligatoriska standaret till Hudiks-
vallsarrangörerna. Kommunens personalklubb-
sordförande Carl-Axel Larsson inledde med ett 
trevligt välkomsttal. Som politisk representant 

RM i terränglöpning i Hudiksvall 
12-13 september 2008

Stilstudie av Karl-
Gunnar Boman/

Ludvika i H55 när 
han spurtar in mot 

mål.

Deltagarna i motionsklassen 
samlas inför starten.

Lotta Nyberg/Mjölby 
pustar ut efter ett väl 
genomfört 5 km:s lopp.
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för kommunen höll Daniel Pettersson ett 
kort anförande och Lasse ”Blixten” Jons-
son fyllde på med lite lokal historia om 
Hudiksvalls stad, namnet ”Glada Hudik” 
och önskade alla deltagare välkomna till 
kommande dags stafetter runt Lillfjärden.

Lördagens stafetter genomfördes i svalt 
men fint väder runt ovan nämnda fjärd som 
är en liten insjö centralt belägen vid Hu-
diksvalls stadskärna. Runt sjön går en 2 km 
delvis asfalterad gångbana som även kallas 
”Kärleksstigen”. Alla stafettlagen startade 
samtidigt och det var en extra krydda att 
kunna se deltagarna under merparten av 
sträckan. 

Det var klara segrar i samtliga stafettklas-
ser. Mixedklassen med 5 deltagare (varav 
2 damer eller fler per lag) vanns av Gävle 
kommun. Damklassen med tre deltagande 
damer vanns av Mjölby kommun och Krist-
anstads herrlag bestående av tre kvicka her-
rar tog hem segern för herrlagen.

Avslutningsvis kunde konstateras att det var trevliga 
tävlingar, i fina miljöer, bra löparväder och mycket 
positiva deltagare. Många röster hördes som alla enigt 
menade att det var synd att inte fler kommuner deltog. 
Terräng-RM är ett bra forum där kommunernas delta-
gare enade kämpar mot och med andra kommuner, och 
samtidigt knyter nya kontakter när banorna, loppen, 
mjölksyran och andra trevliga anekdoter diskuteras 
under kamratmiddagen. För terräng-RM:s fortlevnad 
önskar vi som arrangör att fler kommunanställda fick 
upp ögonen för detta trevliga arrangemang.

Hälsningar från Friskvårdssektionen i 
Glada Hudik 

Ett glatt gäng D60.Fr. v. 1:a Ing-Marie Persson/
Mjölby, mitten 2:a Eva Widelund/Hudiksvall och t.h. 
3:a Yvonne Holmkvist/Gävle.

I H60 såg de tre medaljörerna 
nöjda ut vid prisutdelningen. 
Vinnaren Hans Jansson/
Nordanstig svarade en av de 
mest gångbara tiderna under 
RM:et. 20.09 min på 5 km. Slå 
det den som kan! 
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Världens största långfärdsskrid-
skolopp, Vikingarännet, genom-
förs den 8 alternativt 15 februari 
- 2009
Samtidigt arrangeras också Riksmästerskap på 
långfärdsskridskor för kommunanställda i samarbete 
med Sigtuna kommun. 

I genomsnitt åker 3000 personer årligen denna för 
alla långfärdsskridskoåkare klassiska sträcka. 

Det är 11:e gången Vikingarännet arrangeras.  
Tyvärr så fick vi ställa in arrangemanget 2008 p.g.a. 
isbrist. 2007 gick det trots en kort vinter att åka hela 
sträckan från Uppsala till Hässelby (Stockholm). 

Tack vare den bästa isen hittills åkte segraren Jo-
han Håmås de 8 milen på 2 timmar och 40 minuter. 
Vill du inte åka 80 km finns det också 50 km (Vi-

kingaturen) och 20 km (Vikingarännet kortis) att an-
mäla sig till. Nytt för i år är att vi kan anpassa loppet 
efter vinden så att vi så långt möjligt får medvind. 

Anmäl dig och betala på hemsidan: 
www.vikingarannet.com där du också hittar all infor-
mation du behöver samt israpporter och nyheter.
Vikingarännet arrangeras av Friluftsfrämjandet 
och Svenska Skridskoförbundet i samarbete med 
Uppsala, Knivsta, Sigtuna, Håbo, Upplands Väsby, 
Upplands-Bro och Järfälla kommuner samt Stock-
holms stad.

Upplev Vikingarännet - 
världens största långfärdsskridskolopp 
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Vikingarännet och Sigtuna kommun 
hälsar dig välkommen till 

Riksmästerskap på långfärdsskridsko för kommunanställda 
8 alternativt 15 februari - 2009

Plats: Sigtuna
Start preliminärt i Uppsala. Mål preliminärt i Hässelby
Gratis bussar går till start och från mål för riksmästerskapets deltagare.

Tävlingsklasser: Individuella sträckor
Vikingarännet 80 km: herrklass och damklass (valfritt ”med eller utan pik”)
Vikingaturen 50 km: herrklass och damklass (valfritt ”med eller utan pik”)
Lag:
Vikingarännet 80 km 3 i varje lag (mixat)
Vikingaturen 50 km: 3 i varje lag (mixat)

Kortare lopp utan tid: Vikingarännet kortis ca 20 km: motionslopp utan tidtagning. 
OBS!  Anmälan endast i samband med starten!

Anmälan:
Anmäl dig på Vikingarännets hemsida www.vikingarannet.com 
som vanlig deltagare senast 1 februari. Notera att i kommunmästerskapen är det valfritt att åka med eller utan 
pik. Trots detta ska alla deltagare i kommunmästerskapen anmäla sig i klassen ”med pik”. Du måste också 
under alla omständigheter längst ner på anmälningssidan i rutan för ”Internt” ange KAF + den kommun du 
representerar.

Anmälningsavgift:
Vikingarännet och Vikingaturen: Anmäler du dig och betalar senast 31/12 kostar det 300 kr (100 kr rabatt). 
Då ska du betala det till pg 584521-9 och på talongen ange det id-nummer du fått när du anmält dig på hemsi-
dan och skriva;
KAF + den kommun du representerar.
Anmäler du dig och betalar efter 31/12 kostar det 450 kr 
Då kan du betala på samma sätt eller via hemsidans betalfunktion
Ska du åka Vikingarännet kortis kostar det 200 kr
Ta med en kopia av ditt anställningsbevis till starten i Sigtuna
Där anmäler du dig och betalar.
Information  www.vikingarannet.com eller  08-556 312 45
Första start  08.30 individuell start och tidtagning   
Nummerlappar Nummerlapp eller nummerlappsbevis skickas ut ca en vecka innan

Prisutdelning
Ca 14.00 vid Vikingarännets mål sker prisutdelning både för de individuella tävlingarna och 
lagtävlingarna  

Logimöjligheter
Stora Brännbo: erbjuder boende, frukost och middag på lördagen till ett pris av 800 kr inkl moms. 
Boka på info@storabrannbo.se. Du kan också ringa dit; 08-59257500. Ange att det gäller kommun-
mästerskapen och ditt namn och telefonnummer.

Uppladdningsmiddag
Pastamiddag serveras på Stora Brännbo om tillräckligt stort intresse finns. Anmäl dig särskilt till 
middagen på info@storabrannbo.se. Du kan också ringa dit; 08-59257500. 

Inbjudan 
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Korpiaden har sin grund i 
Korpens ledord:

”Livskvalitet åt alla genom motion, rekreation och 
friskvård i gemenskap där alla platsar!” 

Vinter-Korpiaden är öppen för alla! Korpiadens 
tävlingar äger rum i och runt Falun, och alla kan 
delta – både i lag och individuella grenar.

Vinter-Korpiaden kommer att genomföras för 
fjärde gången i ordningen och är en populär 
mötesplats för tävlingar och sociala aktiviteter i 
sportens tecken. Deltagarna kommer från före-
tag, fritidsförbund, korpföreningar och kompis-
gäng från hela landet. I 2008års Vinter-Korpiad 
deltog ca 1200 deltagare från hela landet.

Vinter-Korpiaden bygger på gemenskap, motion 
och rekreation.Under lördag kväll arrangeras en 
korpidfest för alla korpiaddeltagare. 

Några deltagare passar på att ta med sig hela 
familjen till Falun över helgen för att ta del av det 
utbud som finns, medan andra ser det som ett 
ypperligt sätt att åka iväg med arbetskamraterna 
och ha en konferens eller bara motionera och 
umgås tillsammans vid sidan av jobbet. 
 
Arrangör av Vinter-korpiaden är Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet och Visitfalun AB. 

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och Vi-
sitfalun AB kommer att arrangera korp-EM 2012 
i Falun med deltagare från hela Europa.

MIF i Örebro bäst!
MIF – Örebro kommun var bäst även i år i 
tävlingen om flest antal deltagare per anställd i 
Vår Ruset & Tjejmilen 2009.  
Resultatet 1 328 startande är mer än impone-
rande. Tyvärr har informationen om tävlingen 
inte uppmärksammats, trots reklam och upp-
maningar i KAF Nytt. Detta har inneburit att 
alltför få sänt in sina resultat. Dock förtar det 
inte Örebros insats. Grattis till ert välförtjänta 
pris, som delades ut under konferensmiddagen i 
Vara den 7 oktober.

Resultat: 
Deltagare per totalt antal anställda
1. MIF – Örebro kommun ........ 13,2 % 
2. Sigtuna kommuns PK ........... 11,1 %
3. Visam – Gislaveds kommun ..  6,7 %
4. Höörs kommun.......................  6,5 %
5. Marks kommun ......................  5,7 %
6. Varbergs komun .....................  2,5 %
7. Gävle kommun.......................  2,4 %

Tack Jenny Moberg!
Ett stort tack riktar vi till Jenny Moberg för 
hennes fyra år i KAF: s styrelse. Jenny var en 
av alla dessa duktiga Kristianstadstjejer i KA-
RISMA: s styrelse och som 2004 också valdes 
in i vårt förbund. Hon kom som en  ungdom-
lig fläkt och med fräscha idéer. Jenny 
ingick i PR-gruppen och var ledamot i 
Kommunvasans skidklubb. Barnledig-
het satte dock tillfälligt stopp för fort-
satt aktiv medverkan i styrelsearbetet. 
Vid återkomsten till Kristianstads kom-
mun efter ledigheten väntade karriären. 
Arbetsbördan blev för stor för fortsatta 
engagemang inom KAF. Vi beklagar 
detta, men vill samtidigt passa på att 
önska Jenny lycka till på karriärstegen.  
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SMEDJEBACKENS KOMMUN
Välkommen till
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Geografiskt hittar du 
oss

i Södra Dalarna

Årets Riksmästerskap i golf kommer att  spelas på
två av Dalarnas bästa banor. Hagge GK och Säters GK 

med banor som är något kuperade skogs- och parkbanor med spännande vattenhål. 
Båda banorna är vackert belägna vid sjöarna Haggen respektive Ljustern.

Mer information om mästerskapen, boende, anmälan, pris, bankett och annat praktiskt kommer 
att finnas from 15 februari 2009 på

www.smedjebacken.se

Smedjebackens kommun erbjuder
�������� 	
�������������

RM-Boule i Uppsala
2008-08-23 

Lördagen 23/8 spelades RM i boule. Vädret 
visade sin allra soligaste sida. Lika soligt och 

varmt mottagande fick jag av Margot o Monica 
som höll i det mesta i tävlingarna. Antalet deltagere 
var mycket bra. Stämningen mellan deltagarna var 
som det brukar mycket glatt och trevligt.

Örebro Kommun deltog med flera lag, vilket 
ledde till att ett av lagen vann A-finalen. 

Jag hoppas Örebro nu ställer upp som värdar 
för nästa års RM. Kvällen bjöd på en väldigt trev-
lig samvaro med glada och trevliga tillrop mellan 
deltagarna.

Jag vill med dessa rader framföra ett STORT 
TACK från KAF för väl genomförda tävlingar. 

Vid pennan Chrster Ericson.

RM-Orientering i Avesta 
2008-09-12,13 

Lördagen 12/9 var vädret som bäst för oriente-
ring, lagom kallt och väldigt syrerikt enligt mitt 

tycke. Jag vet inte vad de tävlande veteranerna 
tyckte.

På grund av olika saker kunde jag ej närvara i 
Söndagens tävlingar, men morgonen bjöd på frukt-
tansvärt väder, snöblandat regn o snö samt väldigt 
blåsigt, men jag hoppas det gick vägen både för 
de tävlande och arrangörerna. 

Angåede nästa års RM har jag varit i kontakt 
med Rättviks Kommun men har i skrivande stund 
ej fått något besked.

Sist men inte minst vill jag från KAF:s sida 
framföra vårt tack till Avesta Orienteringsklubb 
och Avesta Kommun. 
Vid pennan Christer Ericson. 

Hej alla KAF medlemmar.

Här kommer en inbjudan från Stockholm Vatten VA AB angående RM i Bowling,  
under maj månad 2009

Vi hoppas så klart på ett stort deltagande. I år är nämligen 40 år sedan första RM i bow-
ling gick av stapeln, just i Stockholm

Dessutom infaller detta jubileum med Svensk Bowlings 100-års jubileum.
Det blir ett stort pådrag för oss bowlingutövare.



KAF-       Nytt              KAF-       Nytt

26 27

Bilder från
 Vara
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