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Plan för RM-tävlingar 2007
Gren

Arrangör

Skidor

Orsa

Pimpelfiske

Malung

Badminton

Arrangör saknas ännu

Bowling

Halmstad

Boule

Datum

Kontaktperson
Lars Liljedal
Bosse Wallin

0250/552210 (a), 070/6947707 (m)
0250/552155

Karin Andersson

0280/18670 (a)

12 - 13/5
17 – 20/5

Gert Karlsson

035/137742 (a), 070/3221471(m)

Halmstad

18/8

Sten-Eric Svensson

070/ 6999815 (m)

Golf

Halmstad

17 – 18/8

Thomas Bergdahl

035/137751 (a), 070/675769 (m)

Terränglöpning

Halmstad

7 – 8/9

David Wendel

035/101792 (a), w0703/675769 (m)

Orientering

Arrangör saknas ännu

Jenny Magnusson

023-82047

17/3

Övriga arrangemang
Korpiaden
Lugnet-Falun
Alpint, längdåkning och långfärdsskridskor
2 – 4 februari
SSIF/KAF-Spelen
Badminton, bordtennis
innebandy, inomhusfotboll
o tennis
Årets Konferens

Tidpunkt och plats ännu inte bestämd

I Kalmar, tidpunkt ännu ej bestämd

denna gång!
En ny KAF: styrelse har valts med nya positiva
idéer inför framtiden . Det är intrycken från
förbundsstämman och en välorganiserad och
lyckad Årets konferens i Borås 9 till 10 november. Detta och mycket annat är innehållet i sista
numret av KAF Nytt år 2006. Vi puffar ordentligt för att så många som möjligt skall passa på
att åka RM i skidor vid Grönklitt i Orsa i slutet
av januari nästa år. Missa inte heller att informera om Pimpel – RM, som avgörs 17 mars i
Malung. Mycket i nästa års KAF-Nytt kommer

att handla om Halmstad och Kalmar. I Halmstad
avgörs flertalet av nästa års riksmästerskap. Se
annons i tidningen. Vi kommer även att skriva
mycket om Kalmar, därför att Aktiv Fritid blivit
utsedd till ”Årets fritidsförening 2006” och
för att föreningen står värd för nästa års ”Årets
konferens.” Vi börjar rapporteringen om Kalmar
i detta nummer.
Slutligen vill vi önska er alla en
riktigt God Jul
och ett
Gott Nytt 2007!
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Design för den goda fortsättningen…
Årets Konferens 2006 är slut och
därmed är ”Design för det goda livet”
passé, åtminstone som konferensrubrik. Förhoppningsvis fortsätter dock
frasen, och tankarna omkring, klinga
i huvudet på många personal- och fritidsklubbsföreträdare länge till.
Låt oss titta i backspegeln och ta det från början.
MerKraft vann 2005 års utmärkelse ”Årets fritidsförening” vid konferensen i Täby och fick därmed äran
och erbjudande om att arrangera 2006 års konferens.
Det var då inte helt utan tvekan som vi tackade ja till
uppdraget. Arbetsinsatsen och den ekonomiska aspekten diskuterades, men inblandade parter tog ett beslut
om att ”köra”, vilket vi är väldigt glada för idag. Visst
är det en hel del arbete med att planera en konferens
av den här storleken och visst fanns det fortsatt en viss
oro för den ekonomiska aspekten, men resan har varit
fantastiskt givande, utvecklande och väldigt rolig.
När den arbetsgrupp som jobbat med konferensen
sattes samman valde vi att tillfråga människor med
kompetenser som vi trodde skulle vara viktiga i sammanhanget, oavsett om dessa var eller tidigare varit
delaktiga i MerKrafts arbete. Detta visade sig var en
succé, då många bitar på det viset föll på plats på ett
långt mycket enklare sätt än vi kunnat drömma om
från början. Ett sådant samarbete gav också många
nya spännande kontakter över förvaltnings- och verksamhetsgränserna, fördjupade kunskaper om andra

4

Ibland kan slutet vara början på fortsättningen och nu börjar designen för
den goda fortsättningen, att tillvarata
alla nya intryck, erfarenheter och idéer
som uppkommit under konferensen
och i kontakten med er andra.

KAF- Nytt
kommunala verksamheter och synergieffekter i det
fortsatta arbetet på respektive arbetsplats. Det har
redan genomförts ytterligare samarbeten, som ligger
utanför konferensens sfär.
Temat på konferensen ”Design för det goda livet”
var något som föll på plats på ett tidigt stadium. Idén
med att temat dessutom skulle genomsyra allt var
också ett viktigt inslag i planeringen, en röd tråd i allt
från föreläsare, konferenslokal, övriga lokaler till mat
och kringarrangemang växte fram. Att Elfsborg kammade hem SM-guldet strax innan konferensen, med
tillhörande visning av Borås Arena, är kanske svårt att
tillmäta vår planering, men håll med om att det kom
ganska lägligt!

När allt så var planerat gick broschyrer för konferensen ut. Anmälningarna började så sakta trilla in,
till en början väldigt sporadiskt men mot slutet mer
frekvent och även långt efter det ursprungliga sista
anmälningsdatumet. Totalt gästades konferensen av
ca 130 gäster, ytterligare ett 70 tal från Borås Stad
besökte föreläsningen med Lennart Björklund och
drygt 500 totalt gästade friskvårdskvällen på Viskastrandsgymnasiet.
När man så här i efterhand summerar arbetet,
händelserna under två hektiska och spännande dagar,
samt reaktionerna och kommentarerna efteråt är det
ren och skär lycka. Det har varit väldigt kul, och de
positiva reflektionerna kring konferensen har haglat
in via mail och telefon. Men! Det var inte fritt utan att
en viss tomhet infann sig under fredagseftermiddagen
efter konferensen. Jaha? Och nu då? Som tur var överbryggades den känslan efter hand mot en tilltro och
styrka inför det fortsatta arbetet inom MerKraft, inom
Borås Stad och dess arbete med främjande åtgärder
för hälsoutveckling på arbetsplatserna och MerKrafts
delaktighet och insatser i KAF:s framtida utveckling.

styrgrupp som trodde på vårt arrangemang och lät oss
genomföra konferesen. Nu designar vi den goda fortsättningen och ser fram emot att under 2007 få gästa
Kalmar under spännande konferensdagar.
Anders Kihl,
MerKraft, Borås Stad

Avslutningsvis vill vi rikta vårt varmaste tack till
alla deltagare som gästade Borås. Vi vill också tacka
KAF och då Olle Wegner i synnerhet som med gedigen kompetens och erfarenhet guida oss under planeringsfasen. Ett tack också till Borås Stad och den
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Design för det goda livet –
några reflektioner kring ett tema
Text: Olle Wegner

Slår man upp ordet design i ordboken får man veta att det betyder
konstnärlig formgivning. Det framgår också att betydelsen ursprungligen kommer från franskans desseing ”plan, mönster” och från latinets
designare, vilket kan översättas till
”utmärka”.
Design för det goda livet var temat för Årets konferens
2006 i Borås. Om man då utgår från den ursprungliga
betydelsen av ordet design, kan temat tolkas som det
mönster som utmärker det goda livet. Det lockar mig
att beskriva det på detta sätt.

lan. Och vad det innebär att vara ensambarn. Och vi
nickade, skrattade och kände igen oss från barndomen. Bildkonstnären PK Mahanandia berättade om sitt
fantastiska levnadsöde från djungelbyn i södra Indien
till Delhi och vidare på cykel till Borås med kärlek
som drivkraft. En oförglömlig historia. Lågmält och
humoristiskt berättat och framfört med enkla uttrycksfulla gester. Så Jim ”Wow” Thuresson, f.d. tränare för
Sveriges basketherrar, gymnastiklärare i Borås och föredragshållare om Energi och goda tankar. En aldrig
sinande positivist, som helst talade om frisk än risk.
Varje morgon sträcker han upp sina armar i luften och
ropar – Wow. Äntligen en ny dag med massor av spännande saker att uträtta! Denne boråsare från Brämhult
sken mer än solen eftersom Elfsborg tidigare i veckan
vunnit SM-guld i fotboll.

Det goda livet är inte
bara hög lön, bra bostad,
dyr bil och många prylar.
Det är så mycket mer än
materiella ting. Det goda
livet är att må bra, att
ha goda relationer och
att kunna utvecklas som
människa. En bra miljö
och fred i landet är en
av flera förutsättningar.
Man skall kunna säga,
vad man innerst inne
tycker. Inte minst är det
viktigt att var och en av oss blir sedda och att man tar
ansvar för sitt liv.

I det goda livet
ingår också att då
och då få skratta. På
samma sätt som vi i
fjol fick skratta ut ordentligt under Kerstin
Bäcks föreläsning i
Täby, så fick vi även
denna gång pröva
skrattmusklerna.
Undrar bara om Jim
Thuresson förstod vår
spontana salva, när
han berättade, att han
var storebror. Vi visste
ju. För Lennart Björklund hade ju talat om för oss vad
det innebar att vara storebror. Wow!

Konferensen handlade om just detta. Om hur man
skapar möjligheter att nå det goda livet och vad som
påverkar vår strävan. Det var det, föreläsarna och
MerKraft berättade om och visade upp.

Fritidsföreningarnas roll

Föreläsningarna
Torsten Hild, inredningsarkitekt, talade om design
och estetik. Han chockstartade med att säga att vi inte
tänker med hjärnan utan med magen. Han hade också
en alldeles egen tolkning av design nämligen allt det
vi är rädda för att vi inte skulle vara. Psykoterapeuten
Lennart Björklund förde in oss på ett nära plan, där vi
alla vet, var vi är. Han redogjorde nämligen för hur
vår placering i syskonskaran påverkat våra liv. Om
vi är storasyster, lillebror eller han/hon mitt emel-
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Kan verkligen en fritidsförenings arbete ha någon roll
i vår strävan att nå det goda livet. Tjugofem års erfarenhet av utvecklingen inom vårt område säger oss att
visst är det så.
Våra fritidsföreningar skapar möjlighet för individer att utvecklas utanför arbetets gränser. Man får och
tillåts ta egna initiativ. Det ger möjlighet för andra att
synas genom den verksamhet som skapats. Tillsammans får var och en chans att må bättre oavsett om
det är genom motion, kulturaktiviteter eller enbart
social gemenskap. Detta påverkar i sin tur de relationer man har i familjen och på jobbet. o.s.v. Så bidrar

KAF- Nytt
fritidsföreningarna till vår strävan att nå det goda livet.
Det är denna utveckling, som under Årets konferens i
Eskilstuna år 2001, döptes till KAF-rörelsen.

MerKraft
Borås stads personalklubb – MerKraft gav under konferensdagarna en utmärkt illustration av ovannämnda
påstående. Man berättade om hur man tillsammans
med hälsoutvecklare arbetar intensivt ute på varje
arbetsplats och låter personalen själv inventera friskvårdsfaktorer på arbetsplatsen. Nya idéer anammas.
Friskvårdsombud rekryteras och utbildas. Sexhundra
ombud har genomgått grundutbildning och olika temautbildningar t.ex. i stress, om motion och en metodkurs
i att inventera friskfaktorer. Gemensamma aktiviteter
som alla anställda kan anmäla sig till arrangeras. Årets
mest hälsosamma arbetsplats utses.
Det kanske mest imponerande är MerKrafts Friskvårdskvällar. Alla anställda med familjemedlemmar
inbjuds till dessa arrangemang, som anordnas två
gånger per år. De innehåller uppvisningar, miniseminarier, kulturaktiviteter, hälsomarknad och förtäring.
Till dessa friskvårdskvällar kommer ca 500 besökare
varje gång.
På MerKrafts agenda står också:
– En gemensam stor aktivitet per månad
exempelvis Linnémarschen.
– Tipspromenad i Borås Djurpark.
– Ett kulturarrangemang per månad.
– Sånguppträdande av Merkraftskören.
– Stegtävlingen Borås – Köpenhamn
ett lagarrangemang med 2400 deltagare

Ett stort tack!
Jag tror, jag kan göra mig till tolk för samtliga
deltagare på Året konferens 2006, när jag här
framför ett stort tack till arrangörerna MerKraft
i Borås stad. Tack för föreläsningarna och uppvisningen av er Friskvårdskväll. Tack för maten
och underhållningen på konferensmiddagen bland
museeföremålen på Textilmuseet. Och tack för att
ni höll traditionen vid liv och det fina initiativet
att överlämna en stafettgåva till nästa års arrangör,
Aktiv Fritid i Kalmar.
PS! Hur kunde ni i MerKrafts styrelse veta att
Elfsborg skulle ta guld söndagen före konferensen? Vilken timing!

Faktaruta Borås

Antal innevånare: ................100 115
Landareal:..... 973 km2 (inkl. vatten)
Antal kommunanställda: 8 972 (nov 05)
Ledamöter i kommunfullmäktige: 73
M ................................................ 19
Fp ................................................. 6
C .................................................. 4
KD ................................................ 5
S ................................................ 26
V .................................................. 6
Mp ................................................ 3
Övriga partier .............. 3 (Vägvalet)
Majoritet:
6 partimajoritet bestående av M, Fp, C,
KD, Mp och Vägvalet
Kommunalskatt ...................... 31:94
Stadsrättigheter från: ............. 1621

Avslutande rapport om kommunanställdas deltagande i Vår Ruset 2006
KAF Nytt har fått in ytterligare uppgifter om
kommunanställdas deltagande i Vår Ruset år.
Det är Ovanåker som rapporterar in 39 deltagare,
Hässleholm 81, Växjö 440, Sollentuna 85,
Varberg 185 och Falkenberg 248.
Hela listan på till KAF Nytt redovisade deltagare
i Vår Ruset år 2006 är följande:
Göteborgs stadsdelsförvaltningar
2 084
HKIF - Härryda
317
KOMiFORM - Kungsbacka
170
Partille kommun
392
MIF – Örebro
1 300
HKFF – Höganäs
110
KommunAkuten – Härjedalen
7
BKF – Bollnäs
192
vilket motsvara 8% av samtliga anställda
Ovanåker
39
HUMOR - Hässleholm
81
DAKAPO -Växjö
440
SLIM - Sollentuna
85
Fågelfri.- Falkenberg
248
VKPF – Varberg 149 i Göteborg, 36 i
Halmstad
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Årets fritidsförening 2006
Till uttagningen av utmärkelsen
Årets Fritidsförening 2006
hade 17 kommunala fritidsföreningar anmält sig från
Umeå i norr till Höganäs i
söder.

S

amtliga hade lämnat uppgifter om sin
verksamhet, ekonomi, samarbetspartners och
stöd från arbetsgivaren på förtryckt ansökan.
Juryn bestod av representanter från Korpen,
SKTF, Fritidsvetarna och Kommunanställdas
Fritidsförbund. Den hade även denna gång en
grannlaga uppgift att utse pristagare eftersom
föreningarna uppvisade en sådan imponerande
verksamhet.
Till Årets fritidsförening 2006 utsåg juryn Aktiv
Fritid i Kalmar. Föreningen har en omfattande
verksamhet med ett stort antal aktiviteter och
utövare inom områdena motion, kultur, friluftsliv
och gemensam samvaro. Juryns motivering till priset
är:
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Aktiv Fritid har genom egna frivilliga insatser
och med ett gott stöd från arbetsgivaren i Kalmar
kommun åstadkommit en verksamhet, som
underlättat för individen, arbetet och familjen
att skapa förutsättningar för ”det goda livet”.
Verksamheten har präglats av en helhetssyn på det
hälsobefrämjande arbetet.
Priset till Årets fritidsförening delades ut på Årets
konferens i Borås den 9 november 2006.
Vid detta tillfälle utsåg också Sandvikens
kommuns personalförening Pulsen till ”Årets
Uppstickare 2006”.
Till Årets logotype 2006 hade, bland åtta insända
förslag, utsetts den från SPORREN Umeå kommuns
personalklubb.
Juryn hänvisar i sin motivering till följande:
Logotypen är framtagen i samarbete med elever vid
Midgårdsskolan i Umeå.
Den skulle bygga på begreppen harmoni, gemenskap, glädje, kunskap, njutning, välbefinnande, lust,
känsla, lyhördhet, inspirerande, nöje o nytta, frisk
o kry, hälsa genom upplevelse. Logotypen skulle
passa till personalföreningens attityd, en sinnenas
personalförening.
Mer information om Årets fritidsförening
kan ges av Olle Wegner, tfn 08-590 358 07;
olle.wegner@minpost.nu

KAF- Nytt

Fakta och information om

Aktiv Fritid

i Kalmar

Alla anställda i Kalmar kommun,
Kalmarsunds Gymnasieförbund,
Kalmarsundsregionens Renhållare
och samtliga kommunala bolag
är medlemmar i föreningen Aktiv
Fritid. Detta gäller även anställdas
familjemedlemmar, som tillhör
hushållet.

F

öreningens syfte är att verka för medlemmarnas
livskvalitet genom att skapa möjlighet för alla
att delta i hälsobefrämjande aktiviteter som t.ex.
motion, friluftsliv, kultur och idrott.
Verksamheten inom Aktiv Fritid har präglats
av föreningens syfte, en helhetssyn på det
hälsobefrämjande arbetet. Ett rikligt utbud av
aktiviteter inom motion, friluftsliv, kultur och
idrott. Även familjemedlemmar har kunnat få del
av detta utbud under förutsättning att varje anställd
aktiverar sitt medlemskap genom att själva begära ett
medlemskort.
Föreningen har under år 2006 aktivt deltagit i
två hälsobefrämjande kampanjer i Kalmar genom
samverkan med Centrum för Idrott och Hälsa. Man
samverkar också i nätverk med fem andra KAFföreningar i södra Sverige.
Informationsverksamheten har utvecklats under
2006 genom egen hemsida www.aktiv-fritid.se via
artiklar i kommunens personaltidning Strömmen,
via egen tidning: www.aktiv-fritid.se samt genom ett
upparbetat e-postnätverk som når alla anställda med
e-postadress (f.n. drygt 6000 e-postadresser). I detta
nätverk går information om alla nya aktiviteter och
händelser ut i Nyhetsbladet ”Nytt på gång…”.
Verksamheten drivs av en styrelse och ett antal
sektioner. Aktiv Fritids arbete bygger på dessa
sektioners initiativ och skapas av medlemmar med
kunskap om och intresse för en viss fråga eller aktivitet.
Deras uppgifter och ansvar har dokumenterats.
Exempel på nuvarande sektionsindelning är:
Innebandy, fotboll, cykel, golf, friluftsliv, kultur,
minigolf, kanot, squash, riksmästerskap och
långfärdsskridskor/skidor/löpning.

Under år 2006 har Aktiv Fritid arbetat för att utöka
antal fördelaktiga avtal för föreningens medlemmar.
Man har också genom styrelsen genomfört ett antal
egna arrangemang. Ett är kampanjen Rulla och vinn.
Det hela gick ut på att med egen kraft, i tremannalag,
rulla sträckan från Kalmar till Östersund under maj
månad. Kilometrarna rullades på ”hemmaplan”,
summerades ihop och rapporterades in vid olika
etappmål. Tillåtna färdmedel var cykel, inlines,
rullskidor och rullstol. Hela 86 lag deltog! Samma
koncept gällde för kampanjen Promenera och vinn i
september. Här deltog 223 tremannalag. Med andra
ord 669 personer. Andra egna arrangemang var
kransbindning, bilmek för tjejer och stavgång. Oerhört
populärt har också varit att utnyttja föreningens
rabatter till svenska slottsmässors julmarknader (767
st.) och till trädgårdsmässan på Kalmar Slott.
Vid KAF:s årskonferens i Täby år 2005 blev Aktiv
Fritid utsedd tillsammans med Vänersborgs kommuns
personalklubb till ”Årets uppstickare”.
Vid KAF:s årskonferens i Borås år 2006 blev Aktiv
Fritid utsedd till ”Årets Fritidsförening”.
Föreningen har egen expedition beläget i Kalmar
kommuns ”Föreningskanslihotell” i Idrottens Hus,
Stagneliusgatan 31.
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----------------------------------------------------------------

Välkomna till Halmstad och
RiksMästerskapen i
boule, bowling, golf och
terränglöpning
2007!
2007 fyller Halmstad 700 år
-en aktningsvärd ålder och något som naturligtvis skall firas.
-Jubileumsfestligheterna utgörs av fyra huvudingredienser, Vågspel födelsedagsfirandet den 31 maj – 3 juni, Halmstads Marinfestival med Baltic
Sail den 19 - 22 juli, golftävlingen The Solheim cup 14 - 16 september och
därutöver en rad mindre och större aktiviteter spridda över hela 2007
Välkomna till vårt jubileum!
www.halmstad700.halmstad.se

-----------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------RM i bowling
Avgörs under den 12 – 13 maj samt 17 – 20 maj 2007 i Rejmes bowlinghall med 16
banor.
Kontaktperson: Gert Karlsson tfn 035-13 77 42, 070322 14 71
E-post: gert.karlsson@halmstad.se

------------------------------------------------------------------------------------------------

RM i golf
Avgörs den 16 – 17 augusti 2007 på Bäckavattnets och Haverdals golfbanor.
Kontaktperson: Thomas Bergdahl tfn 035- 13 77 51, 070 655 57 57
E-post: thomas.bergdahl@halmstad.se eller

Thomas Grafton 035- 13 86 56, 070 770 97 76
E-post: thomas.grafton@utb.halmstad.se

------------------------------------------------------------------------------------------------

RM i boule
Avgörs lördagen den 18 augusti 2007 i och kring Ståhlhallen, den särskilt byggda
boulehallen i Halmstad med 16 banor inomhus och 60 banor utomhus.
Kontaktperson: Sten-Eric Svensson tfn 070 699 98 15 eller
Christer Andersson, tfn 035- 13 75 15, 070 333 35 88
E-post: info@boulecentrum.se

------------------------------------------------------------------------------------------------

RM i Terränglöpning
Avgörs den 7 – 8 september 2007 på Galgberget i centrala Halmstad.
Kontaktperson: Niclas Blyh tfn 035 10 17 92, 073 330 17 92
E-post: niclas.blyh@ifkhalmstad.se

-------------------------------------------------------------------------------------------------För mer information kontakta Halmstads Turistbyrå tfn 03513 23 20
www.halmstad.se/turist

Vi ses i Halmstad!

-----------------------------------------------------------------
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Det historiska Kalmar

å städer i detta land är så förknippat med vårt
lands historia som Kalmar. Den i särklass
viktigaste händelsen inträffande för över 600
år sedan då Erik av Pommern, endast 15 år gammal, kröntes till konung över de tre rikena Danmark,
Sverige och Norge. Denna kröning blev tillblivelsen
av Kalmarunionen och ägde rum den 17 juni 1397.
Hela Norden hade på detta sätt samlats under en hatt.
Drottning Margareta av Danmark, även kallad Kung
Byxlös, var den som hade organiserat tillkomsten av
detta nordiska rike utan blodspillan. Erik var son till
Margaretas systerdotter, och hon blev också den unge
Eriks förmyndare. Därmed kunde Drottning Margareta fortsätta att regera, men nu över hela Unionen.
Orsaken till att kröningen skedde i Kalmar var dess
strategiska läge vid Östersjön.
Namnet Kalmar innehåller enligt nationalencyklopedin det dialektala ordet kalm (=stenröse) och
mar (=vik). När staden kom till är okänt, men den
första bebyggelsen är troligtvis från början av 1200talet. Hansan hade till en början stort inflytande och
majoriteten av invånarna var tyskar. Staden omgavs på
1300-talet av en ringmur och den befästa borgen var
en av Sveriges starkaste. Under 1500-talet senare hälft
omvandlades den till renässansslott under överseende
av Gustav Vasa och hans tre söner Erik XIV, Johan III
och Karl IX. Slottet är ett av de det vackraste och bäst
bevarade i landet. Ett oslagbart varumärke i dagens
marknadsekonomi.
Kalmar utsattes under senmedeltiden för flera
anfall och belägringar. Staden behöll sin betydelse
som gränsstad fram till freden i Roskilde 1658, då
Blekinge, Halland och Skåne blev svenskt. Den fick
ett nytt uppsving liksom under frihetstiden, i och med
att sjöfarten expanderade. På 1770-talet var invånarantalet 3 500.
Fanerdun Projektet
Under 1800-talet tappade Kalmar sin betydelse.
I stadshierarkin föll man från fjärde till tjugofemte
plats. Industrialiseringen kom relativt sent. I dag har
trenden vänt, tillkomsten av Ölandsbron har gjort sitt.
De senaste årens intensiva kontakter med det expansiva Kina gör att staden nu kokar av optimism. Bakom
detta ligger det s.k. Fanerdun Projektet, ett internationellt handelscentrum mitt i Östersjöregionen.
Ett 70 000 m² stort handelscentrum skall byggas upp,
där i första etappen 1 100 företag från Kina och Europa
ska visa upp sina produkter. Förutom butiker, kommer det att finnas service i form av bostäder, hotell,
restauranger, spa-anläggning, banker och resebyrå.
Till butikerna ska europeiska inköpare komma för att
slippa resa till Kina för att köpa kinesiska produkter.
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Aktiv Fritid
Att Fanerdun kommer att få sin plats i historieböckerna är givet, oavsett om det blir en succé eller fiasko.
Om Aktiv Fritid hamnar där är mer ovisst. Kalmar
kommuns utomordentligt fina fritidsförening har
onekligen visat upp sig som en av Sveriges bästa. Det
är därför med stor nyfikenhet och stora förväntningar
som vi ser fram emot att besöka Kalmar i samband
med Årets konferens 2007. Inte minst med hänsyn till
stadens alla historiska minnesmärken.
Vi återkommer till Kalmar och Aktiv Fritid många
gånger i KAF-Nytt nästa år.
Trevlig läsning önskar vi nu och senare.
Olle Wegner

Med Kalmar i namnet

Kalmar ingår i namnet för flera historiskt viktiga dokument och överenskommelser, samt på ett mycket känt
örlogsfartyg, nämligen:
- Kalmarunionen – den nordiska trestatsunionen
som fullbordades genom unionsmötet 1389 och i
princip varade till Gustav Vasas kröning år 1523
- Kalmar recess – unionspolitiskt aktstycke som
antogs i Kalmar år 1483
- Kalmar stadgar – dokument som utställdes år
1587 av Johan III för att stadfästa personunionen
mellan Sverige och Polen under kung Sigismund
- Kalmar Nyckel – svenskt tolvkanoners örlogsfartyg som avseglade till nuvarande Delawareviken
i Nordamerika, där kolonien Nya Sverige grundades
år 1638

Faktaruta Kalmar

Antal innevånare.........................61 239
Landareal..................................962 km²
Antal kommunanställda ............ ca 4500
Ledamöter i KF: ....................... Totalt 61
M ......................................13
Fp ......................................4
C ........................................5
KD ......................................4
S ......................................27
V ........................................3
Mp ......................................3
SD ......................................2
Majoritet:..................s+v+mp
Kommunalskatt:...........32:95

RM

KAF- Nytt

på skidor 2006

Text: Stig Lundberg

T

ävlingarna kunde genomföras med snö- och
temperaturförhållande som var utmärkta.
Banorna var väl preparerade och lagom krä-

vande.
Mästerskapen i Bergs kommun (Åsarna) samlades
inte på långa vägar det antal åkare som förväntades av
arrangörerna eller av KAF. Det kom endast löpare från
17 kommuner. Bottenrekord och en klar besvikelse. Vi
saknade en hel del skidåkarkommuner. Bland annat
Dalakommunen Malung, som var initiativtagare till
premiärtävlingen 1988. Många undrade också varför
Umeå och Nora, som båda har inteckningar i det
ståtliga vandringspriset, inte deltog med några åkare.
Vi saknade mycket de glada flickorna från Gällivare,
Ingrid och Dessan.
När Bergs kommun 1991 arrangerade RM på skidor
startade 378 åkare från 47 kommuner. förutom längdåkning ingick också storslalom i RM-programmet.

Hudiksvall bästa poängplockare
Genom två klassvinster och flera framskjutna placeringar kunde Hudiksvall plocka poäng för ytterligare
en inteckning i Kommunförbundets magnifika vandringspris. Hudiksvall samlade 149 poäng. Närmast
efter kom Gävle 87, Orsa 80 och Huddinge 77 poäng.
När man studerar resultatlistan kan man konstatera att
klassvinnarna (17) är fördelade på 13 kommuner. Hudiksvall, Huddinge, Eskilstuna och Orsa toppas med
två guldmedaljer vardera.

Sekundstrid bland veteranerna
I klassen H65 var Jouko Vaaranmaa från Sundsvall
snabbast. Jan-Eric Ericson, som tävlar för Strömsund,
blev distanserad med endast 4 sekunder. Strömsundsåkaren tillhör verkligen veteranerna när det gäller RM
på skidor. Hur många starter han gjort, vet han förståss
själv. Kanske kan han avslöja det i KAF Nytt. I den
klassen fick Jan Erik Lindén från Gävle nöja sig med
en bronspeng trots att han endast var 10 sekunder
långsammare än klassvinnaren.
Bland H55-åkarna hade Karl Erik Eriksson från
Borlänge bästa tiden. Han var dock endast 12 sekunder
snabbare än tvåan, Karl Gunnar Boman, Ludvika.
Sekundstrid blev det också i klassen D60 där Solveig Svahn, som tävlar för Ockelbo, distanserade Eva
Widelund, Hudiksvall, med 17 sekunder. Eva vann
klassen D60 i Sandviken 2005. Vid samma RM 2005
blev Solveig mästare i klassen D55.

Snabba damer
Majlis Wikström från Hudiksvall, som vann klassen
D45, har under de tre senaste RM:en visat stor överlägsenhet. Hennes segermarginal har pendlat mellan
2 1/2 – 3 minuter.
Anneli Jungland, Orsa, som var snabbast i klassen
D35, håller fortfarande god fart. Jämförelse kan göras
med klassen H55 som också åkte 10 km. I klassen
D21 utkämpades en spännande duell mellan Cecilia
Johansson, Eskilstuna, och Mia Forsberg, Sandviken.
Segermarginalen för Cecilia var endast 27 sekunder.

Herrarnas uppgörelse
Här noterar vi ombytta roller i jakten på guldmedaljerna i klassen H40. Inblandade var Lars Liljedal, Orsa
och Björn Albinsson, Mora. Nu vann Lars med över
3 minuter. Vid senaste mötet i Söderhamn 2004 tog
Björn guldet. Han var då en dryg minut snabbare än
Lars. Vi kan notera att Olle Yttermo från Huddinge
fortfarande visar fin snabbhet på skidorna. I nästan
utklassningsstil vann han H45. Segermarginalen till
Bengt Morén, Ludvika, blev något över 4 minuter.
Notabelt är också att Lars Åke Thor, Falköping,
vann klassen H60 och att Henrik Johnsson, Eskilstuna,
tog guld i klassen H35.

Stafetterna
Här hade hemmalagets herrar i klassen H21 – 40 överlägset bästa tiden. I den mixade klassen vann Ludvika
med Hudiksvall närmast. Segermarginalen blev något
över 2 minuter.
Klassen H45 – 60 avslutades med en spännande duell mellan Huddinge och Borlänge. Efter två sträckor
hade Borlänge ledningen med närmare 1 1/2 minut.
På tredje sträckan gjorde Olle Yttermo, Huddinge,
en suverän åkning. Han gick förbi Borlänges Rolf
Ström och passerade mållinjen med 14 sekunders
försprång.

Ett stort tack
Avslutningsvis lyfter vi på vinterkepsen och saluterar
Bergs kommun för utomordentligt fint genomförda
RM – arrangemang. Vi noterar några av den närmaste
ansvariga som var bland annat Urban Hallqvist, Staffan Lidén och Olle Nord. I samband med kamratmiddagen hälsade Orsa kommun genom Lars Liljedal alla
skidåkarkommuner välkomna till RM på skidor 2007.
1998 arrangerade Orsa RM-tävlingarna i vinterparadiset Orsa- GrönKlitt.
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RM i Pimpel 2007
Malungs Kommun kommer att arrangera riksmästerskapet i pimpel.
Datum är spikat till lördag den 17
mars 2007.
Malungs fiskeklubb, FK Skinnkroken
kommer att vara medarrangörer.
Kappsjön i Malung är känt för sitt fina fiskevatten,
snittvikterna brukar ligga runt 4-5 kg en tävlingsdag.
En och annan kilos abborre brukar
alltid komma upp under tävlingar. Många av er deltagare har säkert prövat lyckan i Kappsjösystemet,
där Skinnkroken har arrangerat ett flertal SM-tävlingar. Abborre, mört, gädda är den vanliga fisken,
någon enstaka öring kan komma upp, ingen brax el.
id.

Inbjudan kommer att läggas ut på kommunens
och på KAF:s hemsida i december.
www.malung.se - Malungs Kommun
www.skinnkroken.se - Malungs Fiskeklubb
www.malungsfiskecenter.se - Jockes Zoo & Fiske
AB
Kontaktperson
Karin Andersson, 0280-186 70
Näringslivsenheten, Malungs kommun
E-post: karin.andersson@malung.se
Mvh Karin Andersson, 0280-13621 (hem tf)

Boendetips
Vallerås Turistgård,
STF Vandrarhem ................................0280-140 40
Bullsjöns Camping .............................0280-186 50
Öje Turistgård o. Vandrarhem ............0280-701 90
Myckelbyns Gästgiveri ......................0280-410 93
Natur & Fritidscenter i Malung AB ...0280-412 90
Vargheden Islandshästar & Logi ........0280-131 87
Värdshuset Lugnet .............................0280-420 00
Hotell Skinnargården ......................0280-59 32 00

Efterlysning!

RM – arrangörer

Halmstad firar 700 år, 2007. Med anledning av detta kommer Halmstads kommun att arrangera
riksmästerskap i boule, bowling, golf och terränglöpning. Orsa kommun blir värd för riksmästerskapen på skidor och Malung för Pimpel-RM. För övriga riksmästerskap detta år jagar RM-kommittén
arrangörer. Det gäller bland annat följande mästerskap:

Orientering, Badminton, Bridge och eventuellt anda grenar.

– Vilken kommun vill och kan svara för arrangemanget?
För ytterligare upplysningar kontakta:
Christer Eriksson
0142 – 852 48 (a), Per-Anders Löthman 0470-414 76 (a)
Helena Skoglund
0278 – 256 10 (a)
Visa upp er kommun och er förening! Det gör man bäst genom att arrangera ett riksmästerskap för
övriga Sveriges kommunanställda.
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KAF:s tionde förbundsstämma
Den 9 november 2006 ägde den tionde
förbundsstämman för Kommunanställdas
Fritidsförbund rum i Borås under ledning
av Lars Dahlén, kommundelsnämndsordförande i Brämhults kommundel. Ett
tiotal representanter för KAF: s medlemsföreningar var närvarande.

•

•

De viktigaste besluten
Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under mandatperioden
åren 2004 och 2005. Det var ett av de viktigaste
besluten på stämman.. Ett annat var att inte höja
årsavgiften för åren 2007 och 2008. Den ligger kvar på 900 kr. Liksom i fjol kommer dock
styrelsen att gå ut till samtliga medlemmar och
vädja till. att de som har råd och möjlighet, kan
skänka ytterligare 600 kr för att stärka förbundets ekonomi. Förslaget till verksamhetsplan för
2007 antogs.

•

Stig Lundberg, som har tillhört KAF:
s styrelse sedan starten 1989 och som i
princip hela denna period varit ordförande för RM-kommittén. Stig tillhörde
före pensioneringen, personalklubben
SPORREN i Umeå.
Per Nilsson, som har tillhört styrelsen
från tidigt 90-tal och varit förbundssekreterare från och med förbundsstämman
år 2000. Per har tidigare varit ordförande
i KARISMA i Kristianstad men tillhör
numera HUMOR i Hässleholm.
Tommy Öhman, som har tillhört styrelsen sedan 1996, då han var ordförande
för Kiruna kommuns fritidsförening.

Protokoll från förbundsstämman finns att läsa
på vår hemsida www.kafinfo.nu

Många nya ansikten i styrelsen
Hela fem nya styrelseledamöter valdes in nämligen Ewerth Johannesson från Aktiv Fritid i
Kalmar, Lars Carlsson från KARISMA i Kristianstad, Lars Liljedahl från Orsa kommun,
Carina Storck – Täck från DAKAPO i Växjö
och Anders Kihl från MerKraft i Borås. LarsOlof Lindholm från CORPUS i Nacka kommun omvaldes som förbundsordförande liksom
Christer Ericson, som styrelseledamot. Christer
representerar KoMpis i Mjölby.

Fler exemplar av KAF Nytt
Önskar din förening fler exemplar av KAF
Nytt?
Tala i så fall med KAF-kansliet,
tfn 044 - 13 51 52 eller Lars Carlsson
tfn 044 – 13 56 13.
Priset är: 400 kr för 5 extra tidningar och år
samt 700 kr för 10 extra tidningar och år.

Ett stort tack till avgående
styrelseledamöter!
Den nyvalda styrelsen riktar ett stort tack till
alla avgående styrelseledamöter för deras arbete
inom styrelsen. Tack till:
• Anna Holmsten – aktiv i personalföreningen PULSEN, Sandviken kommun.
• Catarina Köhler – Kaufmann, tidigare
föreningskonsulent hos Eskilstunaföreningen EKAF, numera bosatt och arbetar i
Nyköping.
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D

u har säkert hört talas om Björnparken, Europas största, med våra skandinaviska rovdjur
varg, lo, järv, räv, fjällräv, beguv och givetvis
björnar. Små och jättestora nallar, till exempel de två
Kamtjatkabjörnarna Sofia och brorsan Peter. Den sistnämnde en riktig bjässe. 310 cm stående. Ingen nalle
Puh precis…
Du vet säkert också att Grönklitt är Siljansområdets
i särklass största alpina anläggning, med 22 nedfarter
och 11 liftar. Här finns något för alla smaker.
Men visste du att Grönklitt dessutom är rikskänt för
sina längdskidspår?
Området är mycket snösäkert (Grönklitt ligger på
en högplatå, cirka 500 meter över havet) och är därför
en pålitlig ort för tävlingsarrangörer. Hela sex mil
välpreparerade spår, varav 9 km är elbelyst och 4,2
km är konstsnöbelagt.
Flera populära skidtävlingar arrangeras varje vinter, till exempel Grönklitt Ski Marathon, som är seedningsgrundande för Vasaloppet. Årets Kick-off var
Kanonloppet den 15 november med Daniel Tynell
och Elin Ek, som segrare i respektive klass.
Till säsongen 2007/2008 planeras längdpremiären
till Allhelgonahelgen!
Normalt pågår skidsäsongen i Grönklitt till långt in
i april månad.
Grönklitt bjuder på mysigt boende i fjällstugor,
bekvämt placerade med gångavstånd till backar,
skidspår och wärdshus. Välj mellan vandrarhem eller
komfortboende med lyxservice. I Limbygården, som
invigs första veckan i mars 2007, kan man njuta av ett
förstklassigt, toppmodernt boende i Sveriges största
och mest exklusiva pistnära uthyrningsstuga. 520 kvm
med plats för 24 gäster i en magnifik timrad byggnad
med panoramautsikt över Siljan och Orsasjön. Bubbelpooler, panorama-TV, bar, musikanläggning, relaxavdelning och till och med egen helikopterplatta!
Torgny Mogren huset är en rustik, timrad stuga
byggd i samarbete med skidkungen med samma namn.
Här kan du bo flott och samtidigt få en liten inblick i
hans fantastiska karriär.
Den nya, stora Sportshopen i Grönklitt invigdes den
18 november. Här finns allt du kan önska för skidåkning. Både att köpa och hyra. Dessutom är Sportshopen Testcenter för Salomon och Fischer, vilket innebär

16

en unik service för både längd- och alpinskidåkare.
Som ett bevis på att Grönklitts satsningar på längdskidåkning är uppmärksammade och uppskattade, har
anläggningen åter utsedd till Officiellt Vasaloppscenter.
Ja, Grönklitt är verkligen ett skidparadis och det
faktum att hela 98% av gästerna gärna rekommenderar
Grönklitt som resmål, är ett kvitto på att alla satsningar
verkligen ger resultat. Fler och fler väljer att förlägga
semestrar, träningsläger, konferenser eller skolresor till
den lilla Dala-orten högt upp bland bergen ovanför
Orsasjön.
Enbart utsikten är värt resan!

Grönklitt i Orsa,
ett riktigt
skidparadis!
Inbjudan bilägges separat med tidningen.

KAF- Nytt

Strålande
arrangemang
men få deltagare i
riksmästerskapen
i orientering

!På gång nästa år!

U

nder konferensdagarna i Borås lyssnade jag
spänt på vad den nya styrelsen hade att säga om
framtida uppgifter och verksamhet. Det jag fick
höra var idel positiva tongångar. Många av de idéer
som lyftes fram, kommer att diskuteras ytterligare, när
styrelsen träffas i Stockholm för planeringsdagar i slutet av januari 2007. Det gäller i första hand följande:

Hemsidan

O

rienteringsgymnasiet och Hallsbergs kommun
var arrangör för riksmästerskapen i orientering 29 och 30 september i år. Tävlingarna
avgjordes i Klevet, söder om Hallsberg.
Hela arrangemanget ingick som ett projekt på orienteringsgymnasiet i Hallsberg
Emil Johansson och Anton Östlin är två elever i
årskurs tre på orienteringsgymnasiet i Hallsberg. Dessa
två hade fått uppdraget att som projektarbete arrangera KAF:s riksmästerskap i orientering. Till sin hjälp
hade de tränaren Håkan Carlsson. Uppdraget utfördes
till alla deltagares stora belåtenhet. Enligt KAF:s representant vid mästerskapen, Christer Ericson, skötte
sig ungdomarna till 100%. Att stämningen var god
framgick tydligt, enligt Christer, när deltagarna enligt
tradition resonerar vid kartorna efter fullbordat värv.

Få deltagare
Tyvärr har deltagarantalet för dessa riksmästerskap
krympt år för år. Enligt Anders Holm, som hade huvudansvaret för arrangemanget, så påverkas det av
konkurrensen med nationella tävlingar, som är många
under höstarna. I år startade ca 70 deltagare per dag.
Något fler deltog under sista dagens tävling. Många
presumtiva medaljörer gick tyvärr miste om sina
medaljer eftersom deras föreningar/kommuner inte
var medlemmar i KAF.
Anders Holm var, trots det låga deltagandet, nöjd
med arrangemanget. Eleverna hade gjort ett utmärkt
projektarbete. Det enda deltagarna klagade på var kartorna, som var, tyckte många, svåra att läsa, eftersom
de var fotokopior av original. Eleverna vid gymnasiet
har inga svårigheter med det, men som äldre kan det
ibland vara svårt att se detaljer på dessa kartkopior.
Tack för ett utmärkt bra arrangemang hälsar Christer Ericson och övriga inom styrelsen för Kommunanställdas Fritidsförbund.

Vår hemsida www.kafinfo.nu måste mer och mer bli
ett aktivt kommunikationsforum och informationsbank. En ny utformning är så gott som klar. Tanken är
att fler skall kunna hjälpa till att fylla dess innehåll.

Lista på lämpliga föreläsare
På hemsidan skall det finnas en lista på föreläsare
som kan anlitas i våra föreningar. Den skall innehålla
förutom, hur man tar kontakt, också föreläsarens inriktning och kompetens.

Utökad hjälp att bilda nya eller få fart i
avdomnade fritidsföreningar
Denna tjänst att hjälpa till att bilda ny fritidsförening
skall utökas. Även kurser och föredrag kan tänkas.
Innehåll och kostnad skall presenteras.

Informera om Korpens utbud av utbildningar
och andra tjänster
Korpen har en mängd utbildningar och tjänster, som
kan vara till hjälp och nytta i en fritidsförenings arbete.
Information om detta utbud skulle kunna hamna direkt
i våra föreningars e-post.

Samverkan med andra organisationer
Många av våra föreningar har ringt och undrat, varw
Kommunvasan blev av. En ettårig blomma eller finns
det någon möjlighet att finansiera en fortsättning? Kan
samarbetet med Stockholm Marathon om Vår Ruset
fortsätta? Hur kommer samverkan mellan SSIF och
KAF att se ut 2007?
Dessa och andra frågor kommer att diskuteras i
Stockholm den 29 och 30 januari. 2007. Läs om resultatet av överläggningarna i nästa nummer av KAF
Nytt.
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.

Annonsera i KAF Nytt

Företag och organisationer som på något sätt
vill sponsra Kommunanställdas Fritidsförbund
och dess verksamhet kan göra det bland annat genom en annons i KAF Nytt. Priset för
en helsida är 8 000 kr, en halvsida 4 000 kr
och en kvarts sida
2 000 kr.

Protokoll

Samtliga protokoll från
• Förbundsstämman den 9 november 2006
• Styrelsesammanträde den 9 november 2006
• Konstituerande styrelsesammanträde den 10 november 2006
finns nu att läsa på vår hemsida
www.kafinfo.nu. Gör det!

Låt inte inbjudningarna och KAF-Nytt bli
liggande.
Sprid dem till de berörda!!
Glöm heller inte att sända över aktuell
adress på er kontaktperson, e-postadress m.m. till
Kansliet på karisma@kristianstad.se.
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Information/material till
marknadsgruppen

Vi har i tidigare nummer av KAF Nytt
berättat om vår marknadsgrupp. Den tar
gärna emot information/material från er
medlemsföreningar för att kunna sprida
vidare exempelvis via ”Kvartalsinformationen”.
Gör det till: lars.carlsson@kristianstad.se
Marknadsgruppens sammansättning är:
Lars Carlsson; tfn 044 – 13 56 13 (a) –
lars.carlsson@kristianstad.se
Per-Anders Löthman; tfn 0470 - 414 76 –
per-anders.lotsman@kommun.vaxjo.se
Brita Nilsson; tfn 044 – 13 51 52 –
brita.nilsson@kristianstad.se

Medlemsenkät

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, e-postadress 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 skicka den till KAF´s kansli, KARISMA,
291 80 Kristianstad. Gå in på vår hemsida
www.kafinfo.nu och hämta blanketten.

KAF- Nytt

Årets logotype 2006
Till Årets logotype 2006 har, bland åtta insända förslag, utsetts den
från SPORREN - Umeå kommuns personalklubb. Juryns hänvisar i sin
motivering till följande:
”Logotypen är framtagen i samarbete med elever vid Midgårdsskolan i
Umeå.
Den skulle bygga på begreppen harmoni, gemenskap, glädje, kunskap,
njutning, välbefinnande, lust, känsla, lyhördhet, inspirerande, nöje o
nytta, frisk o kry, hälsa genom upplevelse. Logotypen skulle passa till
personalföreningens attityd, en sinnenas personalförening.”
Mer information om Årets logotype kan ges av Lars Carlsson,
tfn 044-135613; lars.carlsson@kristianstad.se

Övriga tävlingsbidrag

Ge inte upp, nästa år kan det vara din förening som vinner. Skicka in
ert bidrag till
Lars Carlsson - lars.carlsson@kristianstad.se
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