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Gren
Korpiaden

Plan för RM-tävlingar 2006
Arrangör
Lugnet-Falun

Alpina grenar
Längdåkning
Långfärdsskidskor

Datum

Kontaktperson

4/2
4 – 5/2
4/2

Jenny Magnusson
”
”
”
”

023-82047

0250-39200

KommunVasan

Vasaloppet

24/2

Vasaloppskansliet

Pimpelfiske

Bollnäs

11/3

Helena Skoglund 0278/25610 (a)
0278/16465 (b) 0705/345795 (mobil)

Skidor

Berg

24 – 25/3

Sune Johansson

0687/16126 (a)

Badminton

Arrangör saknas

Bowling

Oxelösund
14 - 29/5
Vissa dagar enl. inbjudan

Gösta Backlund
016/24491(b)

0155/38383(a)

Golf

Söderhamn

24 – 25/8

Nisse Boman

0270/75148 (a)
0270/320 038(b)

Boule

Bollnäs

19/8

Yngve Lindgren

0278/9838 (b)
070/5387081(m)

Terränglöpning

Falun

22 – 23/9

Thomas Andersson 023/82554 (a)
070/4163675 (mobil)

Orientering

Hallsberg

29 – 30/9

Anders Holm

SSIF/KAF-Spelen

Katrineholm

okt. el nov.

Johan Svenningsson 016/103613 (a)
0150/17701 (b)

Badminton, bordtennis, innebandy, fotboll inomhus o tennis

0582/12700 (a)
070/4163675 (mobil)

KAF-Nytt har följande
utgivningsplan för 2006.

denna gång!
KAF Nytt denna gång!

KAF Nytt nr 4 – 2005 innehåller reportage från
”Årets konferens” liksom från riksmästerskapen
i golf och terränglöpning. Vi berättar också kort
om tävlingen Årets fritidsförening Mer Kraft.
Vi gör också reklam för Bergs kommun, som är
arrangör av nästa års riksmästerskap på skidor.
Till tidningen medföljer en deltagarlista på alla
som har anmält sig till Kommunvasan 2006.

................... Annons- och manusstopp
Nr 1 Mars 2006.................... 15 januari
Nr 2 Juni/Juli 2006.................... 15 maj
Nr 3 September 2006 ..........15 augusti
Nr 4 December............... 15 november
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MerKraft –ng 2005!
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Grattis säger vi till MerKraft,
som har utsetts till Årets fritidsförening 2005.
Motiveringen är:
”Mer Kraft har utses till Årets fritidsförening
2005 på grund av en verksamhet som på ett
föredömligt och medvetet sätt är integrerat
med arbetsgivarorganisationens personalpolitik och hälsofrämjande verksamhet. Genom
tät samverkan med kommunens hälsoutvecklare, Korpen, Gymex, m.fl. har klubbens
verksamhet präglats av meningsfullhet inom
många olika intresseområden som är öppen
för alla anställda inom Borås stad”.

Glada mottagare av prischecken

Borås MoIF är en gammal och meriterad fritidsförening för anställda i Borås stad. För något år sedan bytte
man namn till MerKraft med syfte att bland annat
bredda sin verksamhet.
Arton kommunala fritidsföreningar från Umeå i norr
till Växjö i söder var med i uttagningen. Samtliga
hade lämnat uppgifter om sin verksamhet, ekonomi,
samarbetspartners, stöd från arbetsgivaren o.s.v. på
förtryckt ansökan.
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Text: Olle Wegner

DIPLOM
till

Årets Fritidsförening
2005

Borås stads
personalklubb
MerKraft

Olle Wegner

Lars-Olof Lindholm

De arton var följande föreningar
BKF – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bollnäs kommun
Mer Kraft – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borås stad
BOKA PF – . . . . . . . . . . . . . . Botkyrka kommun
Fågelfri – . . . . . . . . . . . . . .Falkenbergs kommun
VISAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . från Gislaved
Personalklubben i . . . . . . . . Jönköpings kommun
Aktiv Fritid – . . . . . . . . . . . . . . Kalmar kommun
NONSTOP – . . . . . . . . . . . . . Ljungby kommun
KoMpis – . . . . . . . . . . . . . . . . . Mjölby kommun
GNISTAN – . . . . . . . . . . . . . Mönsterås kommun
Personalföreningen i . . . . . Nyköpings kommun
PULSEN – . . . . . . . . . . . . . Sandvikens kommun
KOMIK – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Täby kommun
Personalföreningen SPORREN – Umeå kommun
KomAn – . . . . . . . . . . . . . . . . Varbergs kommun
AXET – . . . . . . . . . . . . . . . . . Vetlanda kommun
Vänersborgs . . . . . . . . . kommuns personalklubb
DAKAPO – . . . . . . . . . . . . . . . . Växjö kommun
Juryn, som bestod av representanter från Korpen
Svenska Motionsidrottsförbundet, SKTF, Fritidsvetarna och Kommunanställdas Fritidsförbund hade även
denna gång en grannlaga uppgift att utse pristagare.
Samtliga föreningarna uppvisade en imponerande
verksamhet.
Priset till Årets fritidsförening delades ut på Årets
konferens i Täby den 28 oktober 2005. Vid detta tillfälle utsågs också AKTIV FRITID, Kalmar kommun
och Vänersborgs kommuns personalklubb till ”Årets
Uppstickare”.
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Mer kraft i Borås under 2006
Mer kraft är sannerligen vad Borås
Stads personaklubb MerKraft fått
under sina vingar. Med utmärkelsen
“Årets fritidsklubb 2005” i ryggen
spänner man nu musklerna inför verksamhetsåret 2006 och satsar utvecklande, framåt och på bred front

D

et är med stor glädje och stolthet vi mottagit priset
som “Årets fritidsklubb” säger ordförande Niels
Bredberg unisont, tillsammans med sina medarbetare
Marie Schörling, Mari Hedin och Anders Kihl. Det
sporrar oss i utvecklingen av MerKraft som personalklubb och ger oss en bra grund i marknadsföringen av
våra aktiviteter samt för diskussioner med samarbetspartners utanför den kommunala sfären.
Man hade kanske kunnat tro att vi lutar oss tillbaka
nu och vilar på våra lagrar, men inget är som bekant
så bra att det inte kan göras bättre. Vi ser ett ökat engagemang med utvecklingspotential och nytänkande
inför det nya året.
En gång om året arrangeras en stor friskvårdskväll
med uppvisningar, föreläsningar, uställningar m m. I
samband med årets upplaga genomfördes en enkätundersökning för att få idétips till nya verksamheter,
utvärdera de befintliga och inte minst säkerställa informationskanalerna för att nu ut med information om
arrangemang.
En inte alldeles enkel uppgift i en kommun med
närmre 11.000 anställda. Borås Stad är uppdelat i kommundelsnämnder som i sin tur är geografiskt spridda
på ett större område – ju längre ut i organisationen
man kommer desto svårare är det att få informationen
att nå fram och desto längre tid tar det. Vi har arbetat
mycket under hösten med att utveckla rutiner för informationsspridningen och har också börjat utveckla
ett utökat webbstöd vad beträffar anmälningar och
informationsutskick till de olika arrangemangen.
Utöver den breda befintliga “arrangemangsfloran”
kommer MerKraft under 2006 att satsa på kultur.
I samarbete med Kulturkontoret satsar vi på ett
tillskott av verksamheter av “icke idrottslig” karaktär
men som ändå vävs in MerKrafts målsättning att ar-

Text: Anders Kihl

beta förebyggande med friskvård och trivsel. Kulturarrangemangen blir ett separat program och erbjuder
månatliga arrangemang som teaterbesök, bio med kvalitetsfilm på vårt anrika Röda Kvarn, skaparverkstäder
m m. Året inleds med en musikalresa till Göteborgsoperan och föreställningen Kiss me Kate, vilket redan
visat sig vara en mycket populär satsning.
MerKraft har ett nära samarbete med Gymmix i
Borås och genom detta erbjuds sex olika typer av gympass varje vecka, utan kostnad för de anställda. Det är
alltifrån Chi Ball till Powergympa och BodyCombat.
Under de första veckorna på året slår Gymmix upp
portarna för ett helt nybyggt träningscenter där flera
av passen kommer att husera vilket ytterligare ökar
attraktionskraften kring denna verksamhet.
Under 2006 medverkar MerKraft också i en central
storsatsning som drivs av kommunledningskansliet,
personal och utveckling. Mari Hedin som är hälsoutvecklare har en central roll i denna satsning och har
även en betyande roll i MerKraft.
Vi har tidigare provat storsatsningar av den här typen som är enkla för samtliga medarbetare att delta i.
Vi har tidigare varit med i bl a “Ett steg i rätt riktning”
men kände nu att vi var mogna att projektera och driva
ett arrangemang av den här storleken på egen hand.
“Ta Steget” heter 2006 års satsning och syftar till att få folk att
gå minst 7 000 steg (vilket är det
“hälsosamma antalet” steg) eller
fler om dagen. Vid ett lag om
fyra deltagare kommer det samlade antalet steg i laget räcka till
Köpenhamn tur och retur.
Vi använder oss av den metaforen för att synliggöra
framstegen och hur långt man verkligen kan komma

Forts sid 6
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bara genom att ta ett par extra steg i sin vardag, det visar att det behövs lite för att göra skillnad. För vissa yrkesgrupper kommer det här naturligtvis att bli en enkel
match men då blir istället utmaningen att nå ett högre
antal steg totalt i gruppen. Det rör sig inte om någon
tävling i egentlig mening utan snarare om en utmaning inom gruppen. Deltagarna kommer att förses med
stegmätare och utöver den karta (Borås-Köpenhamn)
där de kan fylla i sina framsteg kommer de också att
erbjudas att rapportera i sina resultat via webben för att
få fram grafer och jämföra med snittvärden. Hela arrangemanget inleds med en upptaktsträff och avslutas
med en marsch, eller vandring om man så vill, som vi
kallar målgången. Vi välkomnar deltagarna “tillbaka
till Borås” med en prisutdelningscermoni.

Fr v Mari Hedin, Marie Schörling, Niels Bredberg och
Anders Kihöl från personalklubben MerKraft

Det finns naturligtvis många aspekter i det här. Dels
får man en ökad medvetenhet om hur mycket eller lite
vi rör på oss i förhållande till det hälsosamma antalet
steg när resultaten visualiseras på det här sättet. Förhoppningsvis får många en tankeställare och förändrar
sina vanor. Det är också en rolig och enkel aktivitet
att delta i och när man “arbetar” tillsammans i lag är
det enklare att få upp motivationsnivån och svårare
att ge upp.
Naturligtvis fortsätter också alla de tidigare löpande
arrangemangen under året, det blir golfmästerskap,
stadsvandringar, simkampanj, brännbollsturnering,
inomhuscuper i fotboll och innebandy, cykelkväll,
tipspromenader och mycket mycket mera.

Fistad Linedancers

Slutligen vill vi naturligtvis tacka KAF för utmärkelsen samt erbjudandet om att arrangera kommande
“Årets konferens”, något beslut har dock ännu inte
tagits i den frågan.

Gymmix

Välkommen till Korpiaden i Falun!
Intresset för Korpiaden i Falun har varit stort. För grenarna längdskidor, alpina skidor och långfärdsskridskor kommer nu ett generöst erbjudande. Sista anmälningsdag är framflyttat till torsdagen den 26 januari 2006. I mån av plats kan man också efteranmäla sig ända fram till dagen
före tävling i dessa grenar.
Observera att du kan vara licensierad i någon idrott och ändå delta i Korpiaden, så länge du inte
tjänar några pengar på din idrott.
Om du har några frågor om Korpiaden, ta kontakt med projektledaren Jenny Magnusson på
jenny@visitfalun.se eller 023-820 47.
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orås är Västsveriges nästa största stad med i
det närmaste 100 000 innevånare i ett av vårt
lands mest expansiva områden. Stadens kärna
är uppbyggd kring Viskan, som lade grunden till den
kraft som behövdes för textilindustrins utbyggnad
under 1800-talet. År 1944 fanns här 243 textilfabriker. På 1960-talet drabbades dock Borås av den stora
textilkrisen. Välkända företag som Algots och Eisers
flyttade utomlands. I dag är denna kris ett minne blott.
Nya mer varierande industrier har kommit i stället.
Många postorderföretag har sitt säte i Borås. Mest
välkända är Ellos AB, Haléns Postorder AB och Josefssons Postorder AB. Lägg där till en högskola med
över 12 000 studenter och Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut.

Knalleland
Borås hade knappast funnits idag om inte knallarna
hade bosatts sig där. Inte heller, om inte knallarna
hade funnits. De var fattiga bönder och småbrukare,
som drygade ut sina små inkomster med att förfärdiga
hantverk av trä, järn och textilier. Man drog sedan ut
i landet som gårdfarihandlare för att sälja sina produkter. Denna näringsgren har rötter ända från 1500talet, även om verksamheten länge var förbjuden.
Gustav II Adolf försökte lösa dilemmat genom att år
1621 grunda en stad, som fick namnet Borås efter en
gård Bueråås – ”bodarna vid åsen”. Han påbjöd att
alla knallar skulle mantalsskivas i staden. Även detta
misslyckades. Då erhöll i stället alla boråsare genom
ett kungabrev 1624, ett unikt privilegium att utöva
gårdfarihandel i hela landet.
Knallar har beskrivits otaliga gånger i biroller i
äldre litteratur. Exempelvis i Selma Lagerlöfs ”Kejsaren i Portugallien”. Det röda klänningstyget, som
Jan i Skrolycka köpte till sin dotter Klara Gulla av en
gårdfarihandlare ”med stor säck på ryggen”, fick stor
symbolisk betydelse i boken.
I dag är ”Knalleland” inte bara en beskrivning av
Borås med omnejd utan också ett stort köpcentrum
med ett 90-tal butiker.

Text: Olle Wegner

Elfsborg och Ingvar Carlsson
Säg Borås och man tänker på fotbollslaget Elfsborg
eller på vår före detta stadsminister, Ingvar Carlsson.
Den senare, född i staden, är ju som bekant en stor supporter till de gul/svarta. Fotbollslaget är för övrigt i dag
ett riktigt ”Svenssonlag” med landslagspelaren Anders
i spetsen och med två övriga Svensöner. Hemmaplan
heter numera inte Ryavallen utan Borås Arena.
Idrottsligt är Borås en framgångsrik stad inte bara
i fotboll. Harry Snell, en av Sveriges bästa cyklister
genom tiderna, var boråsare. Han blev bland annat
världsmästare på 18 mil 1948. Andra gamla kända
idrottsprofiler från Borås är bordtennisspelaren Hans
Alsér och friidrottaren Ulla-Britt Wieslander. Alla minnen från deras och andras idrottsliga bedrifter finns att
beskåda på Borås Idrottshistoriska Museum.

Kultur- och evenemangsstad
Borås stad har tagit på sig en kulturgärning av stora
mått genom att bevara och rusta upp en av Sveriges
äldsta biografer ”Röda Kvarn”. Det vackra vita kulturhuset innehåller stadsteater, konstmuseum och
bibliotek. Kulturskolan har en stor och omfattande
utbildning för ungdomar.
Borås Djurpark är Västsveriges största med stora
afrikanska djur men även inhemska rovdjur som varg,
björn och lo.
Nyinvigda Borås Arena är inte bara ett fotbollsstadium utan också en perfekt anläggning för mindre
kongresser upp till 500 deltagare. Det finns också
många bra hotell för boende i alla prislägen.

Personalklubben MerKraft och
Årets konferens 2006
Blir Borås arenan för Årets konferens 2006? Det är
vad vi inom KAF hoppas och vad personalklubben
MerKraft just nu funderar på. Sant är att Borås har
alla förutsättningar att erbjuda allt det en konferens
behöver.
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Årets konferens – nostalgi

1988

Någon gång under 1988 fick interimsstyrelsen för
bildandet av Kommunanställdas Fritidsförbund företräde hos dåvarande förbundsdirektören på Svenska
Kommunförbundet, Jan-Åke Björklund. Uppgiften
var att presentera planerna för det nya förbundet. En
av dessa var att arrangera en årlig friskvårdskonferens.
Jan-Åke, som var synnerligen positiv till bildandet, var dock skeptisk
till den tänkta konferensen. ”Lycka
till!” sa han. ”Men tänk på att konkurrensen är stenhård”.
Den 17 mars 1989 bildades Kommunanställdas Fritidsförbund och
i oktober samma år arrangerades
den första ”Årets konferens” på
Kommunskolan Stora Brännbo i
Sigtuna. I år har den sextonde konferensen just avslutats på Täby Park
Hotel. Dags för lite minnesnostalgi.

1989

Den första ”Årets konferens” hölls alltså på konferensanläggningen Stora Brännbo. Bland föreläsarna fanns
förbundsdirektörerna för både Kommunförbundet och
Korpen. Den som de flesta dock minns bäst var Kerstin
Dellert. Hon berättade om sitt engagemang i slottsteatern Confidencen vid Ulriksdal. Dag två innehöll
två studiebesök, dels på SAS huvudkontor och deras
friskvårdsanläggning vid Frösundavik och dels på
Idrottsfolkhögskolan Bosön.

1990

Konferens nummer två hölls på konferenscentret
Bergsmannen i Örebro. Den fick en dramatisk början.
När kommunalrådet Gisslén skulle hålla inledningsanförandet kom ingen mindre än Jarl Bossén in på
scen och börja sopa. Han kunde förstås inte hålla tyst,
utan höll en monolog om hur eländigt det var att vara
kommunalarbetare. En av föreläsarna var nuvarande
biskopen på Gotland, Lennart Koskinen. Då utsågs
också, för första gången, Årets Fritidsförening, som
blev Sigtuna kommuns personalklubb.

1991

besökte ”Årets konferens” Skövde och Billingehus.
Det var första gången deltagare från landstingsföreningar var med. Det största intrycket bland föreläsaren
gjorde onekligen entusiaströr Holger Björklund från
Nacka. Dag två innehöll bland annat miniseminarier
och en uppskattad exkursion på Billingen.
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1992

Detta år var det tänkt att konferensen skulle gå av
stapeln i Sundsvall på Tonhallen, med Kjell Lönnå
som det stora dragplåstret. Men han kunde inte
vara med p.g.a. utlandssemester och antalet deltagare blev så lågt att konferensen måste ”ställas in”.

1993

Flest med deltagare hittills var det år
1993 då ”Årets konferens” kom till
Sunne och Selma Lagerlöf Hotell &
Spa. Många av oss minns och ryktes
med av Per Ragnars magnifika föredragskonst. Dag två gjordes bl.a. ett
besök på ett frostbitet Rottneros.

1994

bar det av till Västerås och stans fina
Congresscenter. Denna konferens hade bland annat tre
namnkunniga föreläsare, nämligen idrottsprofessorn
Björn Ekblom, den kände Lapplandsdoktorn, dansken
Bosse Henricson och guldmedaljören m.m. Anders
Gärderud. Dag två åkte vi till Skultuna och besåg
Messinasgjuteriet där.

1995

Djupt in i Bergslagsskogarna bar det av1995, nämligen
till Loka Brunn. Två kända läkare, Mart Jürisoo och
Leif Wallin var föreläsare liksom doktoranden i hälsopedagogik, Jan Winroth. Före konferensmiddagen bjöd
Jimmy Österholm och Helena Rohlin på lättsam lek
i form av ”Tjugo fyra karat”. Jimmy från Bollnäs var
en av grundarna när KAF bildades. Dag två upptogs
av ett besök på Måltidens Hus i Grythyttan.

1996

I kanten av Stockholms Skärgård ligger konferensanläggningen Skåvsjöholm. Dit kom ”Årets konferens”
1996. Vi som var med minns särskilt AnnBritt Grünewald, som berättande om ”Den brottsförebyggande
idrotten”. Jimmy Österholm och Helena Rohlin stod
även detta år för en ”Lättsam underhållning” före
konferensmiddagen. Dag två upptogs helt av ett besök på Idrottshögskolan i Stockholm med föredrag av
studieledare Staffan Hultgren.

1997

Vara KFF erhöll 1996 utmärkelsen ”Årets fritidsförening” mycket beroende på sitt aktiva arbete i projektet
”UtvecklingsVara”. Det var därför naturligt att ”Årets
konferens” 1997 drog sig till denna framgångsrika
Västgötakommun. Från den minns vi särskilt den nu
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framlidne komikern Mats Ljung, som först inte kom,
men som sedan vi ringt efter honom, kom och gjorde
succé. Det magnifika slottet Bjerrtorp var platsen för
konferensmiddagen. Dag två innehöll bland annat ett
studiebesök på Hälsoäventyret Oasen, en av Varas
många framgångsrika nysatsningar.

intogs i den magnifika stadsfullmäktigesalen på Stadshuset. Dag två flyttade konferens över till Munktell
Arena, som är en omgjord idrotts- och fritidsanläggning i f.d. industrilokaler. Seminarier och studiebesök
stod på programmet.

1998

Detta år bar det av till Västergötland och residensstaden Vänersborg vid Vänern. Kommunens personalklubb och landstinget dito stod för arrangemanget.
Huvudföreläsare var Torbjörn
Nilsson, fotbollspelare, krögare
m.m. samt Stefan Lundström, som
talade om ”Lönsam friskvård”.
Intressant var också att höra f.d.
fullmäktigeordföranden Gunnar
S. Pettersson berätta om bland andra Birger Sjöberg under rubriken
”Mitt Vänersborg”. Det bjöds på
konferensmiddag på Kanalhotellet
med dans och spontant historieberättande under pausen. Intressanta
seminarier under dag två.

drog ”Årets konferens” till Hälsingland, närmare bestämt till Bollnäs och ett fint och välutrustat Folkets
Hus. Här var det första gången datatekniken med datorer, sladdar och
bildskärmar kom till användning.
För detta stod föredragshållaren,
stressforskaren Bo von Schele.
Jimmy Österholm stod åter, så här
på hemmaplan, för den lättare underhållningen innan konferensmiddagen. Dag två innehöll ett flertal
möjligheter till studiebesök och
miniseminarier.

1999

fyllde KAF 10 år och ”Årets konferens” hade jubileum
i Nyköping med Gästabud på Nyköpingshus. Själva
gästabudet med konferensmiddag blev en dundersuccé, men inte att förglömma var Ulla Bjerkhaug
och Eva Cedervalls föreläsning om ”Att finna kraften
och glädjen i vardagen”. Dag två innehöll uppskattade miniseminarier och kulturbesök på bland annat
Nyköpingshus.

2000

Fritidsföreningen FÅGELFRI i Falkenberg var först
med att arrangera Årets konferens helt i egen regi. I
slutet av oktober 2000 for vi med andra ord till fantastiska Hotel Strandbaden på Skrea strand. Med ett
öga ut mot Kattegatt och ett annat mot podiet fick vi
del av många intressanta föredrag bl.a. av den kände
föreläsaren Ole Bundgaard från Varbergs Kutort.
Konferensmiddagen bestod, som sig bör, av en västkustbuffé som inte gick av för hackor. Dag två bestod
av föreläsningar och semiarier.

2001

EKAF från Eskilstuna anmälde sig i Falkenberg att
man gärna tog över stafettpinnen för ”Årets konferens”. Det gjorde man med sång. EKAF-sången
på melodi ”YM.C.A.” följde oss dagar två. En vi
minns var konferenciern, entusiasten och rektorn för
Tegelviksskolan i Kvicksund, Ulf Carlsson. Det var
han som myntade beteckningen ”KAF-rörelsen” om
kommunala fritidsföreningar och dess utveckling. Huvudföreläsare vid konferensen var Johan Holmsäter,
grundare av ”Friskis och Svettis”. Konferensmiddag

2002

2003

Fantastiska Växjö med fantastiska personalklubben
DAKAPO (Årets fritidsförening 2002) var platsen för
den minnesvärda konferensen 2003. Den höll till i det
vita fina konserthuset. På programmet stod vad Växjö
kunde erbjuda av kända namn och föreläsare. Konferencier var ”miljonmannen” Nils Åkesson. Bland
föreläsarna fanns landshövding Lars-Åke Lagrell och
f.d. förbundstränaren i tennis, Calle Hageskog. Bland
underhållarna fanns DAKAPO:s egen Per-Anders
Löthman. På kvällen första dagen äntrade vi bussar
för utflykt till Kosta Glasbruk och matrik ”hyttsill”. På
programmet dag två stod intressanta föreläsningar av
teaterchefen Ingrid Kyrö och kommunchefen Marita
Svensson. Som pricken över ”i:et” avslutades konferensen med att Nils Åkesson intervjuade Carolina
Klüft, då nybliven världsmästare i sjukamp.

2004

Det var glans över Jönköping när ”Årets konferens”
kom till staden vid Vätterns södra strand. Kommunens
personalklubb bjöd in till föreläsningar och fest på
magnifika Stora Hotellet. Stadens bibliotekschef, Erik
Lindfeldt, var med sin kända radioröst konferencier.
Johan Plate var huvudföreläsare. Konferensmiddagen
i den ståtliga festvåningen med anor från 1863, innehöll förutom utsökt mat, även underhållning på temat
”tändstickskungen Ivar Kreuger”. Dag två innehöll ett
uppskattat erfarenhetsutbyte och föreläsningar med
Linda Ullmå eller Michael Ostrelius
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Succé för Kerstin Bäck
på Årets konferens
Det är gott för själen att få skratta. Man säger
också att ”ett gott skratt förlänger livet”. Stunden
med Kerstin Bäck den 28 oktober var en sådan.
En del i Kerstins fantastiska förmåga som föreläsare är att få åhörarna att känna igen sig och se
det komiska i tillvaron och detta helt utan moraliska pekfingrar. På ”Årets konferens” i Täby öste
hon ur sin livserfarenhet. Hon gav exempel på
hur det var att växa upp i en bruksort, om hur det
var att arbeta som traversförare vid Domnarvets
Jernverk och om hur det var att stiga i karriären.
Vi fick skratta och känna igen oss. Konferensen
fick den start ett lyckat arrangemang behövde.
Tack Kerstin för det!
Visavi
När Kerstin Bäck äntrade podiet i den magnifika hörsalen på Täby Park Hotel hade dock ”Årets konferens”
redan kommit igång med en programpunkt. Före lunch
föreläste och berättade Erik Menckel om ”Mental friskvård” och hur Visavi arbetar för att erbjuda anställda
i kommuner och företag hjälp i krissituationer. I den
efterföljande diskussionen visade konferensdeltagarna
stort intresse för behovet av denna verksamhet.
Välkommen till Täby
Först blev dagens konferencier, Björn Widman,
introducerad. Björn är en välkänd röst i Täby kommun, aktiv i KOMIK sedan många år och medlem i
planeringsgruppen för ”Årets konferens”. Han första
uppgift var i sin tur att introducera Sofia Paulsson,
som är ett av Täbys kommunalråd. Hon berättade om
kommunens utveckling från en liten förort till en av de
mest välmående i Sverige. Hon talade varmt om KOMIK: s förtjänstfulla friskvårdsarbete för kommunens
anställda och gladde sig åt att Årets konferens detta år
kommit till Täby.
Årets konferens
För alla som inte känner till bakgrunden, vill jag
berätta att ”Årets konferens” är KAF: s och dess
medlemmars årliga träff för kundskapsinhämtning,
erfarenhetsutbyte och trevlig samvaro. Den har traditionellt ägt rum i oktober sedan starten år 1989. Från
och med år 1991 har dessutom landstingens idrottsoch fritidsföreningar varit inbjudna att delta.
”Årets konferens” har befunnit sig runt om i vårt
avlånga land. I år alltså i Täby. Mycket beroende på
att KOMIK erhöll utmärkelsen Årets fritidsförening
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Kerstin Bäck

Text: Olle Wegner
2004. Arrangör var KOMIK och KAF i samverkan,
ett samarbete som varit både utvecklande och givande.
Något tema sattes inte upp. Däremot talade planeringsgruppen hela tiden om att ge deltagarna möjlighet att
utbyta erfarenheter, lära sig något nytt och ha trevligt
tillsammans.
Konferensanläggningen Täby Park Hotel är av första klass med utmärkt service, bra rum och god mat.
Beläget i storstadsregionen är dock priserna höga,
vilket kanske inverkade på antalet deltagare.
Presentation av KOMIK – Årets fritidsförening 2004
Efter Kerstin Bäcks bejublade framträdande var det
Ingemar Javemos tur att berätta och visa bildspel om
Täbys framgångsrika klubb KOMIK. Han fick också
bidra med lite tankegymnastik i väntan på nästa föreläsare, som drog ut på tiden. Det var Korpens generalsekreterare, Bo ”Bosse” Andersson som mycket riktigt
dök upp så småningom med andan i halsen efter att ha
hamnat i bilköer på väg från arbetet inne på Idrottens
Hus vid Stockholms Stadion. Väl på scen kom Bosse
igång och berättade med sedvanlig entusiasm om ”Det
nya Korpen” och vad Korpen i dag kan erbjuda KAF:s
och SSIF:s medlemsföreningar.
Konferensmiddag
Deltagarna hade nog lite till mans frågat sig, varför
man fick en namnbricka där det stod exempelvis
”Hönan ” och ens eget namn och inte varifrån man
kom. Svaret gavs sedan Bosse Andersson avtackats.
Alla var indelade i bordsgrupper, där ett av borden var
”Hönan”. Gruppen skulle sedan hålla ihop även dag
två under programpunkten ”Erfarenhetsutbyte”. Ett

KAF- Nytt
synnerligt lyckat drag av arrangörerna. Middagen gick
i indonesiskt tecken. Underbart vackra och skickliga
dansare uppträdde både före och under maten, som
var en asiatisk buffé. Både uppträdandet och maten
var mycket uppskattat.
Priser delades ut till ”Årets uppstickare”, två
denna gång (Aktiv Fritid i Kalmar och Vänersborgs
kommuns personalklubb) och till Borås stads personalklubb – MerKraft, som hade utsetts till Årets
fritidsförening 2005.
Därefter vidtog dansen och enmansorkestern Janne
Y. fick fart på konferensdeltagarna så det stod härliga
till. Succé för Janne, som höll igång till fram på
småtimmarna.
Programmet den 29 oktober
Programmet innehöll erfarenhetsutbyte och miniseminarier. Det var livlig diskussion och många berömmande ord om seminarieföreläsarna. Rose-Marie
Lundblad Krantz, som är KOMIK: are och lärare i
Täby, föreläste om och lät deltagarna prova på riktigt
fin mörk choklad. Per Broberg från Korpidrott pratade
om ”Korpen – din coach till en roligare och friskare
arbetsplats”. Petra Almquist och Therese Roupé från
Itrim i Täby talade om och visade att ”Den bästa motionen är den som blir av”. KAF hade ett eget seminarium, där man diskuterade förbundets arbetsuppgifter
och framtid. Slutligen bjöd Vasaloppet på ett mycket
uppskattat seminarium med idrottsfysiolog Jakob
Lind, som talade om ”Den livsfarliga inaktiviteten”.

Janne Y

Petra Almquist och
Therese Roupé från Itrim
i Täby

Avslutningen
Det blev som det brukar på Årets konferens, nämligen
ett fint avslutningstal av ett kommunalråd, denna gång
Mats Hasselgren. Flera andra spontana tal förekom.
Alla verkar glada och nöjda och dessutom smakade
avslutningslunchen riktigt bra. En och annan sa sig
dock ha ”ont i fötterna” efter dansen kvällen innan.
Efteråt har många e-postat till undertecknad och
tackat för en bra konferens. Det känns bra!
Slutligen vill jag i min tur tacka
- Gill Blomberg och co i planeringsgruppen för det Det var vi som planerade Årets konferens,
fr.v. Rose-Marie Lundblad Krantz, Björn Widman,
fina samarbetet.
Ingemar Javemo, Amy Lasut, Gill Blomberg, samtliga
- Amy Lasut för underhållningen med de indonesiska från Komik, samt Olle Wegner - KAF
dansarna.
- alla andra medverkande
- och sist men inte minst Täby
Deltagande föreläsare och gäster
14
kommun, Malte Matsson &
Deltagare från arrangörsföreningen KOMIK i Täby
8
Vasaloppet och NCC för deras
Deltagare
från
KAF:s
styrelse
7
sponsring av Årets konferens
Deltagare
från
SSIF:s
styrelse
8
2005.

Statistik från Årets konferens 2005

Övriga anmälda deltagare
88
Inbjudna deltagare från Täby kommun (endast 28.10 e.m.) 93
Summa deltagare:
218
Anmälda frånvarande deltagare
5
Deltagande föreningar
36
varav från KAF
30
från SSIF
6
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Läs mer om fritidsvetenskap!
Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier/
Fritidsvetarna är en tankesmedja kring livskvalitet och välbefinnande. Vi hjälper företag, förvaltningar och organisationer att finna svaren på
frågan hur vi skapar goda, sunda och harmoniska
människor - i samhället och på arbetsplatsen.
Vi utvärderar och analyserar verksamheten.
Genom utbildningar höjer vi personalens kompetens. Vi föreslår och stöder utveckling av verksamheter. Som vetenskapskonsulter knyter vi an
till relevant vetenskaplig teori och empiri, vilket
höjer kvaliteten i våra förslag.
Genom Fritidsvetenskaplig Bokhandel, informerar vi om den aktuella forskningsfronten inom
folkbildning, friluftsliv, föreningsliv, kultur,
idrott, turism, ungdom.
Mer information finns på vår hemsida:
www.fritidsvetarna.com

RM i terränglöpning
Minns i november den sköna september! Vackert väder, fina banor och ett välordnat arrangemang. Vad mer
kan man begära? Inte mycket, ansåg de över etthundra
löparna som samlats på Hemlingby utanför Gävle 9
och 10 september för de traditionsenliga mästerskapen
i terränglöpning. Lägg därtill en mycket uppskattad
kamratfest med dans och ett bra boende för deltagarna.
Ett stort tack vill KAF och dess representant vid
tävlingarna, Christer Ericsson, riktat till tävlingsledningen med Per Åke Thorsell i spetsen. Christer var
som vanligt med och sprang i motionsklassen men
utan sparring denna gång av ”kombattanten” Christer
Jansson, som låg sjuk hemma i Örebro. Som vanligt
hade KoMpis från Mjölby chartrat en buss för färden
till Gävle och ställde upp med 36 deltagare i de olika
klasserna. Bussen kom väl till användning, inte bara
för Mjölbyborna, utan också för övriga deltagare att
kunna ta sig från staden till och från tävlingarna och
kamratfesten.
Nästa år avgörs RM i terränglöpning på Lugnet i Falun
22 och 23 september. Något att se fram emot.
Anteckningar från telefonsamtal med
Christer Ericsson den 23 november 2005.
Olle Wegner
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Välkommen till
Bergs kommun!

I

mars nästa år arrangerar Bergs kommun 2006 års
riksmästerskap på skidor. Det blir, hoppas vi, ett kärt
återseende för många av våra trogna aktiva skidåkare.
1991 arrangerades nämligen det tredje riksmästerskapet på skidor i Åsarna, en av Sveriges mest namnkunniga skidorter. Hela 243 individuellt startande ställde
upp, nästan lika många som rekordet i Malung 1988,
då antalet var 263.
Välkommen till riksmästerskapen på
skidor 2006!
För att alla skall känna sig välkomna vill jag först
citera vad kommunalrådet Monica Hallquist skriver
på kommunens hemsida:
”Du skall känna att vi som bor i Bergs kommun vill
att flera skall få uppleva den livskvalitet som finns i vår
kommun. En kommun som ser möjligheter trots kärva
ekonomiska tider.
I Bergs kommun är människan, individen i centrum.
Den kommunala verksamheten är anpassad till kommuninnevånarnas behov. Vi kan erbjuda en bra barnomsorg och skola upp till gymnasienivå, där vi satsar
på att bevara våra byskolor och hålla en hög kvalité
på all skolverksamhet. Det finns ett rikt fritids- och
kulturliv där det finns plats för alla olika intressen.
Vi vill ha stort engagemang och medverkan från både
enskilda personer, företag och föreningslivet”.

Bergs Kommun
Kommunen är belägen i södra delarna av Jämtlands
län, mitt i Sverige. Dess slogan är ”Möjligheternas
kommun”.
Antalet innevånare ca. 8.000 på en yta av ca 5.600
km2. Kommunen är historiskt sett en typisk jord och
skogsbrukskommun. I mitten av femtiotalet arbetade
nära 60% av arbetskraften i dessa näringar. I dagsläget
sysselsätter de endast ca 7% av arbetskraften. Jord och
skogsbruket har dock aldrig producerat så mycket som
man gör idag och är väldigt viktiga för det ”öppna
landskapet”, som är en viktig del av turismen.
Viljan och målsättningen i kommunen är idag
att bredda näringslivsstrukturen och på det sättet
kompensera den stora strukturrationaliseringen som
gjorts inom jord och skogsbrukssektorn. Ett antal
tjänsteföretag har tillkommit. Dessa är oerhört personalintensiva. En annan växande och personalintensiv
näring är turismen, där nya små företag kan växa fram.
Kommunen är attraktiv både vad gäller vinter- som
sommarturism.

Text: Olle Wegner
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Infrastruktur
Infrastrukturen är väl uppbyggd med bl.a. inlandsvägen, väg 45, som skär kommunen från norr till söder.
Inlandsbanan följer inlandsvägen. Järnvägen används
idag mestadels för frakter och charterturism. Kommunen har ett 10-tal bussförbindelser med Östersund
varje dag .
Avståndet till flygplats i Östersund är mellan 0,5
- 1,0 tim. Där finns direktflyg till Stockholm 7 gånger
per dag.

RM i Golf 2005

Sigtuna kommuns personalklubb bjöd upp
till sitt andra riksmästerskap i golf den 11
och 12 augusti 2005 på Arlanda Golfs
berömda två banor. Det var regnigt och
blött första dagen. Vädret slog om lagom
till kamratfesten och dag två var strålande
med sol och gott humör bland deltagarna.

Levnadsvillkor
Bergs Kommun kan idag erbjuda förhållandevis låga
levnadsomkostnader och god livskvalitet. Här finns
ett antal skidbackar och golfbanor inom räckhåll.
Samt stora möjligheter till jakt och fiske. Det finns i
förhållande till kommunens storlek ett stort kulturellt
utbud och möjlighet till idrott hos våra många idrottsföreningar.

Idrott
Skidklubben Åsarna har varit en av de mest dominerande föreningarna inom den traditionella skidsporten.
Otaliga svenska mästerskap, olympiska medaljer och
världsmästerskap har skidåkare som Tomas Wassberg,
Torgny Mogren skrapat ihop under de senaste decennierna. I Åsarna finns ett intressant skidmuseum värt
ett besök under mästerskapsdagarna.

Bergs kommunvapen
Bergs kommunvapen symboliserar de
gamla hantverksyrkena timmerman och
bössmed, vilka har gamla traditioner inom Bergs
kommun. Elden på kommunvapnet visar hur man
förr tände så kallad vårdkase på Hoverbergstoppen
om fara närmade sig bygden.

Faktaruta om Bergs kommun

Folkmängd (04-12-31)
7 779 innevånare
Landareal
5 753 kvkm
Innevånare per kvkm
1,4
Skattesats
33:02
Mandat i kommunfullmäktige:
M
2
C
7
Fp
1
KD
2
Mp
1
S
8
V
2
Bergspartiet 16

Försök med spel i mitten av augusti
Personalklubben i Sigtuna var djärva nog att försöka
lägga golfmästerskapen lite annorlunda än tidigare.
Riksmästerskapen har nästan alltid avgjorts i början av september. Med avsikten att locka fler lärare
att anmäla sig, la man nu tävlingarna före teminsstarten. Jag frågade Anita Lindgren, en av flera i
tävlingsledningen, om klubben fick något svar på
om försöket utföll positivt. - Inte direkt! svarade
Anita. Visserligen var deltagarantalet relativt bra.,
det var hela 250 anmälda, men någon ökad tillslutning märktes inte. Ändå tror hon att man inte bör
lägga tävlingarna alltför sent (läs = september) med
hänsyn till vädret. Avgörandet är förstås beroende
av när de tänkta tävlingsbanorna är lediga för spel.
Bra med erfarenhet
Senast personalklubben i Sigtuna arrangerade Golf
RM var för fem år sedan. Man lärde sig mycket av
det arrangemanget. Då gick tävlingarna växelvis på
två banor, vilket innebar problem med transporterna.
Senast fungerade också inrapporteringen av resultaten på en av banorna dåligt. I år gick det ”på räls” tack
vare Arlanda Golf: s professionella medverkan.
Det är en oerhörd fördel att ha två banor med
samma utgångspunkt. Deltagarna blir nöjdare
och stämningen bättre. Enligt Anita var det få
som klagade på banorna och övriga arrangemang. Visst gny förekom om att spelet tog tid.
Sponsorsgolf
Tävlingarna gick ekonomiskt ihop tack vare att
personalklubben lyckats få många bra sponsorer att ställa upp. Ett stort tack till dem! Som
en erkänsla var samtliga sponsorer inbjudna till
den traditionella ”sponsorgolfen”, som avgjordes
den 10 augusti i en trevlig avslappnad atmosfär.

Forts på sidan 17
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ResultatbörsenResultatbörsenResultatbörsen

Riksmästerskap i terränglöpning
9 – 10 september i Gävle
Klass K21 – 4 startande
1. Sara Pettersson, Sala
2. Wiola Larsson, Kalmar
3. Elin Matsson, Sandviken
4. Jenny Norgren, Sala

30:47
34.34
35:32
39.26

Klass K35 - 2 startande
1. Bitte Ottoson, Kristianstad
2. Catharina Nyberg, Kristianstad

47.21
52.28

Klass K40 – 6 startande
1. Birgitta Pettersson, Gävle
2 Monica Hänäläinen, Hudiksvall
3. Monica Stoltz, Hudiksvall
4. Lena Tideman, Mjölby

22.28
23.57
26.13
28:43

Klass K45 – 6 startande
1. Jill Olsson, Mjölby
2 Ingela Rotter, Hudiksvall
3. Lotta Nyberg, Mjölby
4. Lena Larsson, Sala

22.14
22.32
22.51
23.03

Klass K50 – 4 startande
1. Anneli Wiklund, Bollnäs
2. Yvonne Levinovitz, Stockholm
3. Saini Ekman, Mjölby
4. Inga-Lena Andersson, Mjölby

23:42
27.10
29:45
29.58

Klass K55 – 2 startande
1. Britt Eriksson, Sala
2. Karin Kambler, Mjölby

25.13
30.21

Klass K60 – 3 startande
1. Ing-Marie Persson, Mjölby
2. Inger Borg, Gävle
3. Eva Abrahamsson, Gävle

26.26
27.00
28.30

Motion (K) – 26 startande
1. Pernilla Bredin, Sandviken
2. Helena Stropp, Gävle
3. Maria Åhström. Mjölby
4. Inger Wennberg, Gävle
5. Elin Andersson, Gävle
6. Gunilla Karmstrand, Gävle
7. Hanna Adolfsson, Mjölby
8. Carina Andersson, Mjölby
9. Ingela Bengtsson, Sala
10. Camilla Hagblad-Blomqvist, Sala

25.30
26.11
26.25
26.54
27.04
27.25
30.10
30.25
30.39
30.39

M21 – 8 startande
1. Niklas Johansson, Gävle
2. Joakim Önnemar, Söderhamnm
3. Jon Svensson, Sala
4. Robert Manatunga, Kristianstad
5. Björn Steffen, Ljusdal

38.10
38.27
40.38
41.44
41.57
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M35 – 4 startande
1. Jörgen Jilka, Sandviken
2. Sören Fasting, Gävle
3. Fredriks Eriksson, Sandviken
4. Johan Eriksson, Sandviken

41.14
41.43
41.46
44.47

M40 – 6 startande
1. Anders Isaksson, Bollnäs
2. Tony Wahlund, Gävle
3. Bengt Jansson, Örebro
4. Peter Bladh, Kristianstad

38.51
42.02
43.32
47.56

M45 – 6 startande
1. Micael Alm, Gävle
2. Stefan Furubom, Söderhamn
3. Per Rudin, Mjölby
4. Lars Åkesson, Kristianstad

42.16
44.06
44.21
44.56

M50 – 6 startande
1. Dan Zakrisson, Bollnäs
2. Kenneth Persson, Kristianstad
3. Karl-Gunnar Boman, Ludvika
4. Anders Johansson, Sala

30.23
30.54
31.54
32.19

M55 – 2 startande
1. Hans Jansson, Nordanstig
2. Lars-Erik Johansson, Mjölby

31.22
45.47

M60 – 2 startande
1. Elis Åberg, Sandviken
2. Anders Stolt, Sala

19.47
26.36

M65 – 1 startande
1. Göran Schültz, Mjölby

25.15

Motion (M) – 13 startande
1. Tommy Blomqvist, Sala
2. Henrik Danielsson, Sala
3. Bo Hallberg, Mjölby
4. Dan Ageborn, Gävle
5. Rune Ragnarsson, Heby
6. Magnus Johansson, Mjölby
7. Christer Ericsson, Mjölby
8. Rickard Andersson, Heby

23.37
26.34
28.35
29.25
29.48
31.42
38.33
40.02

RM i golf på Arlanda Golf i
Sigtuna kommun
11- 12 augusti
AD-klassen Klass B:
Spelform: Slagtävling – 32 startande
1 Gunbritt Nikolausson Österåker
2 Agneta Petersson Strängnäs kommun
3 Katrin Holmberg Lidingö stad
4 Madeleine Lundström Gislaved
5 Anne Åkerlöf Sandviken

143
150
151
153
153
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ResultatbörsenResultatbörsenResultatbörsen
6 Birthe Stobbe Gislaved
7 Inger Sandås Umeå kommun
8 Ewa Lundgren Sigtuna kommun
9 Auli Puustinen Nacka kommun
10 Lisbet Littorin Torsby
11 Anna Kristina Hedlund Bollnäs kommun
12 Majsan Bensing Kalmar
13 Anna-Lena Jonsson Ovanåker
14 Anna-Lena Ericsson Bollnäs

154
160
162
162
162
162
164
164
164

BH-klassen Klass: - 78 startande B
Spelform: Slaggolf
1 Mikael Sjödin Sigtuna kommun
2 Allan Fjellvind Haparanda stad
3 Mikael Bergh Smedjebacken
4 Mats Öquist Söderhamns kommun
5 Sören Lindgren Umeå kommun
6 Kenneth Eriksson Bollnäs
7 Lars Pettersson Kristianstad
8 Patrik Jonsson Falkenberg
9 Arne Stenberg Ovanåker
10 Tommy Fredriksson Hudiksvalls kommun
11 Oskar Rommel Sigtuna kommun
12 Anders Goop Borlänge

144
145
145
146
148
150
150
150
150
151
151
151

AD-klassen Klass: A
Spelform: Slagtävling – 32 startande
1 Christina Erlander Söderhamn
2 Annika Östling Sandviken
3 Britta Nord Järfälla kommun
4 Carin Jonsson Uppsala Kommun
5 Elisabet Eriksson Enköpings Kommun
6 Mona Sonefors Bollnäs kommun
7 Lena Kullberg Skövde kommun
8 Marita Holappa Skövde Kommun
9 Carina Eriksson Uppsala Kommun
10 Gunilla Zetterlund Sollentuna
11 Catarina Ek Sundbyberg
12 Eva Tegård Hässleholms kommun

147
148
150
152
154
155
156
156
157
157
157
158

AH-klassen Klass:A
Spelform: Slagtävling – 96 startande
Rondresultat:
1 Andreas Fredin Bollnäs
2 Anders Åberg Sigtuna kommun
3 Tommy Andersson Söderhamn
4 Sören Åkerman Enköpings kommun
5 Fredrik Mössler Kristianstad
6 Lars Sjöström Halmstad kommun
7 Gunnar Hoas Huddinge
8 Bo Gustavsson Kalmar
9 Tommy Olsson Södertälje kommun
10 Folke Karlsson RENOVA AB
11 Mats Andersson Hudiksvalls kommun
12 Lars-Börje HellbergHudiksvalls kommun

142
143
145
145
145
145
146
146
146
147
147
147

Forts från sidan 15
Hur gick det då i tävlingarna?
Jag vandrade runt lite på banorna och kunde konstatera att det var många som var nöjda men inte
med sitt eget spel. Sigtunas kommunalråd Anders
Johansson var grymt besviken efter första dagen,
men något gladare dag två. För övrigt tyckte han
att allt var trevligt och bra, men han förvånade sig
över varför inte fler politiker ställde upp. I sitt tal på
kamratmiddagen på Eurostop berättade han bland
annat om vad han fått lära sig av spelkamraterna ute
på banan t.ex. om Haparanda kommuns utveckling
och det nya IKEA-varuhuset där uppe.
Utbytet mellan deltagare från olika kommuner är
också en del av RM-deltagandet.
Även Anita Lindgren var djupt besviken på sitt spel.
När hon kom till raststugan sista dagen gick hon in
på toan. Ställde sig framför spegeln och sa: – Nu
Anita, gäller det! Om du inte skärper dig, så är detta
din sista golfrunda! Och Anita gick ut och spelade
strålande sina sista hål. För inför ett sådant hot fanns
det inget val.
Hur gick det för övrigt? Se under rubriken ”Resultatbörsen på denna sidan.”.
Välkomna till Söderhamn 2006!
Nils-Erik Bohman från Söderhamn var med och
spelade på Arlanda Golf. Han gjorde också fin reklam för riksmästerskapen 2006 under kamratmiddagen. Dessa tävlingar avgörs i samarbete mellan
Söderhamn och Bollnäs. Lycka till önskar KAF och
personalklubben i Sigtuna!
Ett stort tack!
KAF vill passa på att rikta ett stort tack till Sigtuna
kommuns personalklubb och dess golfsektion för ett
mycket väl genomfört riksmästerskap i golf 2005.

Text: Olle Wegner
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s m å t 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:
olle.wegner@minpost.nu.

FriSK i Strängnäs kommun
Ewa Lundgren, sekreterare i nystartade FriSK i
Strängnäs har hört av sig i samband med att föreningen anmälde två deltagare till Årets konferens. Så
här skriver hon:
”Det har varit en intensiv höst så här långt, fullt med
olika uppgifter. Vi i styrelsen i föreningen har fullt
upp med ordinarie jobb men försöker ändå dra igång
verksamheten så gott det går. Men det tar lite tid. Vi
har ännu inte fått ordning på kontot och pengarna
– banken var inte nöjd med vår formulering
i protokollet. Men vi ger oss inte.
Vi har kommit igång så smått med några aktiviteter;
Dansgrupp för nybörjare- modern, gammal och
bugg. ”Prova-på” styrketräning, Stavgångsgrupp,
Promenadgrupp Aktivitetskort för kvartalet okt - dec.
(Har fått lite tips från Borlänge/Helena)”

Några synpunkter på KAF
KAF blir vad vi medlemsföreningar gör den till.
Det finns många livaktiga föreningar med engagerade
och idérika personer som var och en på sitt håll gör
fina insatser och kanske ibland i samarbete inom ett
nära geografiskt område.
KAF kunde vara en förmedlande länk eller ett forum
där alla medlemsföreningar kan mötas och utbyta erfarenheter och idéer, samarbeta och samverka. Kan vi
få KAF att fungera på detta sätt så bör medlemsantalet
kunna öka och därigenom skapa en bättre ekonomi
och en starkare organisation med allt vad det för med
sig.

Hur ska vi uppnå detta?
Skapa en tydlig och hållbar verksamhetsidé med
en klar definition av begreppet friskvård.
Förmodligen har de flesta medlemsföreningarna idag
en betydligt bredare inriktning
än vad som speglas i KAF:s verksamhet. Från att tidigare mest innehålla motions aktiviteter så har synen
på friskvård alltmer kommit att präglas av en helhetssyn på begreppet.
Detta framkommer även i KAF:s målsättning och
uppgift:
Främja verksamhet och utveckling av såväl friskvårdssom kulturaktiviteter för anställda inom kommuner och
kommunägda bolag. (anm. varför särskilja kulturaktiviteter från friskvårdsaktiviteter)
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Många kommuner har
definierat vad som menas med friskvård och
även upprättat en friskvårdspolicy, ex Umeå
(även Huddinge har
samma beskrivning av
vad friskvårdsarbetet
ska bidra till):
God hälsa och ökad livskvalitet
Goda sociala relationer
Ökad trivsel och vi-känsla
på arbetsplatsen
God självkännedom och
självförtroende
Ökad kreativitet, effektivitet och arbetsglädje
Höjd kvalitet och lönsamhet i verksamheten
Minskad sjukfrånvaro,
mindre behov av rehabilitering och färre arbetsskador
Skapa en mötesplats
för medlemsföreningarna.
Det är viktigt att de
föreningar som ingår i
KAF har en fungerande
mötesplats
där erfarenheter, idéer,
mm kan torgföras.
Konkret innebär detta en
hemsida som präglas av
aktuell information och
en dialog mellan medlemsföreningarna .
Lägg ner tidningen KAFNytt eftersom information är en färskvara och
snabbt blir inaktuell. Tidningen möjliggör inte den
snabba och frekventa
dialogen som kan finnas
på en hemsida.
Här kan föreningarna
snabbt och enkelt kommunicera och samverka
utan några geografiska
begränsningar.
Information, enkäter, mm

kan förmedlas snabbare
och till lägre kostnad för
alla parter än med den
traditionella pappershanteringen.
KAF:s framtida roll
Vilka behov kan kommunens personalföreningar
ha av en paraplyorganisation?
1. Den kan fungera som
en samordnare av konferenser, utbildningar,
arrangemang.
2. Den kan möjliggöra
och underhålla en mötesplats (hemsida) för
föreningarna.
3. Den kan hjälpa till med
omvärldsbevakning inom
friskvård.
4. Den kan vara “speaking- partner” med andra
organisationer.
5. Den kan ge stöd vid
bildandet och utvecklingen av personalföreningar.
Det är viktigt att KAF inte
fastnar i gamla mönster
utan hela tiden speglar
medlemsföreningarnas
verksamhetsinriktning.

Personalföreningen
Sporren (Umeå)
Sven-Olof Åström Ordf)
Email:
s-o.astrom@umea.se
Tel: 090-16 32 70

Passa på att ge
era synpunkter
på KAF och dess
verksamhet. Gå
in på vår hemsida
www.kafinfo.nu och
skriv i vårt Forum

KAF- Nytt

Sollentuna kommuns Idrotts- och Motionsförening - SLIM
Det blev ingen tävling om Årets logotyp. Det var
alltför få, som hade anmält sig. Synd tycker nog
Sollentuna kommuns Idrotts- och Motionsförening,
SLIM, som kom in med sitt, dock lite väl sent. Mary
Holma Fornander är föreningens ordförande. I sitt
brev skriver hon bland annat:
”… Bokstäverna SL står för Sollentuna, I för Idrott
och M för motion, d.v.s. SLIM. Lite lagom fyndigt,
tyckte vi för c:a 20 år sedan, när föreningen bildades.
Egentligen skulle jag också gärna sett oss vara med
och ansökt om utmärkelsen till ”Årets Fritidsförening
2005”, eftersom vi just i år haft stora framgångar i
förändringar av våra lokaler.

SLIM har c:a 2000 medlemmar och vi har i många år
bearbetat kommunens ledning och äskat pengar till
nya redskap till våra motionslokaler i kommunhuset.
Detsamma har vi gjort med Sollentunahem, som
”äger” motionslokalerna, men då har det rört sig om
ny golvbeläggningen till lokalerna. De vi haft hitintills
är en tunn plastmatta på betonggolv. Alldeles för
stumt att utföra gympa, hoppa rep, spela pingis på
o.s.v. I år blev det bingo på alla fronter! Vi har kunnat
skaffa ett 10-tal nya, bra motionsredskap, samt fått
en bra matta som är lämplig för ovannämnda aktiviteter. SLIM har ett 10 – 15-tal olika utbud till sina
medlemmar, som de kan deltaga i”.

Efterlysning! RM – arrangörer
Som vi tidigare ”tjatat” om så är det oerhört viktigt att vi
har aktuella och korrekta uppgifter om er förening. Vi
gör det på nytt. Sänd in er adress, telefonnummer, epostadress och eventuell hemsida. Men också namn
på er ordförande, sekreterare och kassör samt, viktigast av allt, den kontaktperson, till vilken vi skall sända
vår information och tidning. Hjälp oss med det! Fyll
i ”Medlemsenkät” och sänd den omgående i retur till
KAF´s kansli, 291 80 Kristianstad. Gå in på vår hemsida www.kafinfo.nu och hämta blanketten där.

För riksmästerskap 2006 jagar RM-kommittén arrangörer.
Det gäller bland annat mästerskap på:
Pimpelfiske
Boule
Orientering
Terränglöpning
Badminton
Bridge
Eventuellt andra grenar.
Sanktionerade mästerskap 2006 är:
Skidor i Åsarna (Bergs kommun),
Golf RM i Söderhamn och
bowling i Oxelösund.

Annonsera i KAF Nytt

Gällivare kommuns fritidsförening
– GKFF

Medlemsenkät

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.

I programmet ”God morgon Sverige” (TV 1)
fanns ett reportage den 14 september om Gällivare kommuns friskvårdsatsning för att få ned
sjukskrivningstalen. I detta skymtade GKFF
med sina motionsblad. KAF Nytt tar det som
att föreningen deltar aktivt i projektet. Grattis
till den fina reklamen!

Årets logotype 2006
2004 var det ”AXET” från Vetlanda
som tog hem priset. Nu är det
dags att börja fundera på om det
inte är just er förening som ska ta
hem priset för 2006. Tyvärr så fick
vi inte in så många förslag att vi
kunde utse någon vinnare för 2005.
Men ta nya tag inför 2006.
Skicka in er förenings logotyp till:
lars.carlsson@kristianstad.se

Fantastiskt Avesta – hela sextiofem anmälda
till Kommunvasan!

175 glada motionärer, varav hela 65 från Avesta kommun, hade
vid anmälningstidens utgång anmält sig till den första Kommunvasan, motionsloppet som avgörs den 24 februari 2006. 19 från
Ljusdals och 16 från Härryda kommuner kommer näst efter i
antalet anmälda.
Efteranmälningar tas emot direkt till Vasaloppskansliet,
tfn. 0250 – 392 00. Ange att ni vill anmäla er till ”Kommunvasan”.
Anmälningsavgiften vid efteranmälan är 465 kr.
Hela listan på samtliga anmälda bifogas.
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