2
0
0
7

Nr 4

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

e
r
Å

n
o
ts K

K
i
s
n
e
r
e
f

r
a
alm

KAF- Nytt

innehåll

Plan för RM-tävlingar 2008 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3
Fullträff för Kalmar - Årets Konferens ------------------------------------------------------------------- 4-7
VARA Årets fritidsförening 2007 ---------------------------------------------------------8
Årets Uppstickare, Årets Logotype ------------------------------------------------------------------------- 9
Full fart i Årets fritidsförening ------------------------------------------------------10-11
Vikingarännet - världens största längfärdsskridskolopp ------------------------- 12
Rapport från styrelsen -------------------------------------------------------------------- 13
Vårruset i Örebro --------------------------------------------------------------------------- 14
Jobbing --------------------------------------------------------------------------------------- 15
Inbjudan Vikingarännet ------------------------------------------------------------------ 16
Energi för en Aktiv fritid------------------------------------------------------------------- 17
RM i terräng i Halmstad ------------------------------------------------------------------ 18
Inbjudan RM i Golf 2008 ----------------------------------------------------------------- 19
Resultat Vår Ruset och Tjejmilen ------------------------------------------------------ 21
Jobbing ---------------------------------------------------------------------------------- 22-23
Läs KAF-Nytt på www.kafinfo.nu

VIKTIG INFO!
nr 4 december 2007
Redaktör och ansvarig utgivare:
Olle Wegner
tel 08-590 358 07

olle.wegner@minpost.nu

Layout: LoLa Design & Bild
tel 044-10 26 62

KAF´s kansli:
KAF 291 80 Kristianstad
044-13 56 13

2

Från och med nästa nummer
av KAF-Nytt är den enbart en
nättidning.
Skicka därför ett mail till
lars.carlsson@kristianstad.se,
om du vill ha tidningen via
e-post.
Skriv KAF-Nytt i ämnesraden.
Ange även Föreningsnamn och
kommun
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Plan för RM-tävlingar 2008
Gren

Arrangör

Datum

Kontaktperson

Skidor

Orsa

1-2 februari

Bosse Wallin

Pimpelfiske Härjedalen (Sveg)

Barbro Långström
0680 – 161 84 eller
Ann-Kristin Olofssontfn 0680 – 161 12

Badminton Arrangör saknas ännu
Bowling

Oxelösund

Boule

Uppsala

Golf

Östhammar
Öregrunds GK och
Örbyhus GK

Terränglöpning

Hudiksvall

Orientering
Korpiaden

Se separat annaon

070-522 41 32

Maj 2008

Jan Ågren, Oxelösundsbowlingcenter,
tel/fax 0155-38383
Sirkka-Lissa Bergkvist, tfn 0173-86111 el.
070-581 05 81; se även www.osthammar.se/rm2008

12 – 13 september
Övriga arrangemang

Falun

1 –3 februari

Jenny Magnusson

Vikingarännet Långfärdsskridskor Uppsala – Stockholm
10/2 alternativt 17/2
Anders Tysk

tfn 023-82047

tfn 08-556 312 45

Vår Ruset
Tjejmilen
Årets Konferens

denna gång!
I nummer 4 av KAF-Nytt handlar det naturligtvis om Kalmar och Årets Konferens.
Anders Kihl och Olle Wegner skriver om Vara fritidsförening som blev ”Årtes fritidsförening” och som har tackat ja till att arrangera nästa års konferens. Glöm inte att strecka i
almanackan för RM i Pimpelfiske och RM i terränglöpning, se annons i tidningen.
Vikingarännet - världens största längfärdsskridskolopp, ett nytt arrangemang och Riksmästerap för KAF:s medlemmar. Inbjudan till Golf-RM 2008, samt Korpiaden i Falun och
mycket, mycket mer/ Lars
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Fullträff
för
Årets
konferens
i Kalmar
träffades på sina årliga möten och så var det också
i Kalmar den 27 september 2007. Detta möte, som
sedan slutet av 80-talet helt enkelt har kallats Årets
konferens.

Text: Olle Wegner

D

et var flera fester i Kalmar sista
dagarna i september. Invigning
av projektet Fanerdun. Kalmar
FF blev svenska cupmästare i fotboll.
Årets konferens gick av stapeln på konferensanläggningen Brofästet och Kalmar slott. På Öland var det traditionell
Konstnatt & Skördefest.
Välkomnandet till Kalmar och
Årets konferens!

Vädret i slutet av september var inte det allra bästa
med kalla nordliga vindar över Kalmarsund, men vad
gjorde det. Stämningen vid incheckning på Hotell
Brofästet var som vanligt varm och förväntansfull.
Många igenkännande nickar, positiva handslag och en
och annan kram. Så brukar det vara när KAF-rörelsen

Imponerande antal utställare

Arrangören Aktiv Fritid med sina medarbetare fanns
på plats vid ”insläppet” och öppnade stora famnen
för alla oss deltagare. Välkomnandet förgylldes med
ett imponerande antal utställare som visade upp allt
från kulturarrangemang till friskvårdsutrustningar.
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet var där
liksom många av våra medlemsföreningar. Dakapo
från Växjö, Sporren från Umeå och givetvis Aktiv
Fritid från Kalmar. Även KAF visade upp vad som
gjorts de senaste åren och vad som var på gång.

4

KAF- Nytt
nens personaldelegation, sedvanligt hälsningsanförande. Han berättade om stadens utveckling, om
projektet Fanerdun, som skulle invigas senare denna
dag och om den nya stadsdel, som planerats med anledning av detta projekt. Fanerdun är enkelt uttryckt
en jätteanläggning, ett mässområde, där olika kinesiska företag visar upp sina produkter för europeiska
inköpare. Bertil Dahl redogjorde också för kommunens personalpolitik och prisade i samband med det
Aktiv Fritids oerhört viktiga arbete för kommunens
anställda.

Föreläsningarna den 27 september

Energi för en aktiv fritid – se dina
möjligheter

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

Första föreläsare var Anna Hallström, skådespelare på
Atelierteatern och improvisatör. Hennes 11⁄2 timmars
uppträde, var uppbyggd i form av två miniskådespel
där hon gestaltade scener ur vardagen. Efter varje del
öppnade hon för en dialog med publiken kring dessa
skådespel.

Ewerth är ordförande för Aktiv Fritid. Han lovade
att vi deltagare kommer att inspireras av föreläsare,
utbyta erfarenheter med kollegor från andra kommuner och landsting, samt få uppleva historiens vingslag
i ett gästabud på Kalmar slott. Så rätt han fick.
De fyra högt kvalificerade föreläsarna hade valts
med tanke på konferensens tema: Energi för en aktiv
fritid – se dina möjligheter.

Inledningsanförande av
kommunalrådet Bertil Dahl

Prog rammet innehöll fyra
föreläsningar. Men
först av allt
höll kommunalrådet
Bertil Dahl,
ordförande
i kommu-

Anna Hallström
Föreläsare nummer två var den kände näringsfysiologen Mats Pettersson från Västerås. Han har under
15 år arbetat med frågor som rör kost och motion och
arbetat med Tre Kronor, Sveriges Davis Cup lag, Himalayaexpeditioner med flera. Föreläsningen handlade
om våra kroppar och hur dessa reagerar på den mat
vi äter, de droger vi använder och den stress vi drar
på oss. Det blev mycket prat om dopamin, protein
och vitamin. Mats sätt att åskådliggöra sitt budskap
skapade många sköna igenkännande skratt. Tillsammans med Claes Hellgren och Axel Danielsson har
han sammanfattat sin forskning i boken ”Kom inte
och säg att du är gammal”. Den fanns att köpa efter
föreläsningen.
Mats recept på sin favoritfrukost finner du på
sidan 7!
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Mats Pettersson

Föreläsningarna den
28 september.

Magnus Persson

Magnus Persson var föreläsare nummer fyra.
Under två timmar berättade han om sin passion att
inspirera och utveckla människor och organisationer
och hur man kan få dessa att blomstra. Även denna
föreläsning präglades av igenkännande skratt och
eftertänksamhet.

Gästabud på Kalmar slott

Mikael Andersson
Mikael Andersson är född gravt handikappad. Ett
offer för hormoslyr, som var ett bekämpningsmedel
mot ogräs och lövsly på 70-talet. Mikaels mor drabbades oförskyllt av detta medel under en promenad i
Bergslagsnaturen under havandeskapet.
Mikaels föreläsning var en stark upplevelse. Vi
levde med i hans beskrivning om alla de svårigheter
han dagligen drabbas av, i för oss icke handikappade
rutinmässiga göromål. Vi insåg snart, vilken obändig
vilja han måste ha för att lösa alla vardagliga uppgifter, men det stannar inte med det. Mikael drar sig inte
för betydligt svårare projekt. Ansträngningarna har
till slut givit honom ett gott liv med egen familj och
en karriär som uppskattad föreläsare. Det gäller, menar Mikael, att våga språnget i livet och lära av både
misslyckanden och segrar. Detta ger självförtroende
och motivation att ta ännu ett steg framåt.
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På kvällen den 27 september förflyttades vi tillbaka till den svenska renässansen. Vi var nämligen
bjudna på gästabud till dess vackraste skapelse, nämligen Kalmar slott. Det var samling på borggården. I
halvdunklet hördes skarpa röster från slottens övre
våningar. Det var slottspigan som munhöggs med den
late slottsdrängen att ”nu fick han rappa på för slottet
hade fått fina gäster”. Strax efter kom slottsfrun ut
på trappan och hälsade oss välkomna. Hon bjöd oss
att smaka på slottets varma dricka gjort efter autentiskt recept från Vasakungarnas tid. Den smakade
ovanligt bra. Värmda till kropp och själ lotsades vi

KAF- Nytt
in till gästabudssalen, där en utsökt trerätters middag
serverades under slottsfruns noggranna övervakning.
Spelemän med klädsel och instrument från renässansen uppträdde tillsammans med pigan och drängen,
som gycklade till allas vår belåtenhet.

Fritids ordförande, Ewerth Johannesson, förärades en
unik löpsedel kring årets evenemang. En av alla glada
under kvällens fest var hedersgästen, kommunalrådet Bertil Dahl. Han missade visserligen cupfinalen i
fotboll på Fredriksslans, men kunde stolt meddela att
Kalmar FF under middagens gång slagit IFK Göteborg och blivit svenska cupmästare i fotboll. Slutligen
överlämnade Ewerth Johannesson en gåva från Kalmar till Årets fritidsförening 2007, Vara KFF. Detta
kan bli en tradition. Den som MerKraft från Borås
startade i fjol, när man gratulerade Aktiv Fritid till
deras utmärkelse år 2006.

Tack för ett jättefint arrangemang!

När gästabudet närmade sig sitt slut återgick vi
till nutid. Priserna till Årets fritidsförening, två
Uppstickare och Årets logotype delades ut. Korpen
lottade genom Anita Jaeger ut fina priser och Aktiv

Så var ännu ett kapitel skrivit i KAF: s historiebok
om alla dessa fantastiska konferenser, som arrangerats
från år 1989. Nu har samtliga länsstäder i Småland
(Växjö, Jönköping och Kalmar) utmärkt sig både
som pristagare till utmärkelsen Årets fritidsförening
och som fullfjädrade arrangörer av Årets konferens.
För min del vill jag inte rangordna de tre utan endast
och slutligen framföra ett stort tack till Ewerth och
hans kamrater i Kalmar för ett jättefint arrangemang
2007.

Mats Peterssons recept på frukost

Glada pristagare

Östersjökockens egen favoritfrukost
Gör en stor blandning som räcker en vecka,
av:
5 dl rågflingor
5 dl fiberhavregryn
1 dl krossade linfrön
1 dl skalad hirs
Per portion:
1 dl av blandningen ovan
2,5 dl vatten
lite salt
rivet äpple
1 dl lättmjölk
1 ägg
Låt gryn, vatten och salt koka på svag värme
i 6-7 minuter så blir gröten ännu nyttigare
och balanserar såväl energin som blodfetter.
Söta med ett rivet äpple. Servera med lättmjölk. Koka också ett ägg och drick ett stort
glas vatten.
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Vara KFF –
Årets fritidsförening 2007
V
ara är en mindre men på många områden framgångsrik kommun. Bland annat
utsågs Vara till Årets kulturkommun för
några år sedan.
Kommunen är belägen på den mäktiga och
bördiga Varaslätten i Västergötland. Den
bedriver ett omfattande personalutvecklingsarbete i vilket fritidsföreningen ingår som en
väsentlig del. För detta och hela sin omfattande
verksamhet utsågs Vara KFF till Årets fritidsförening 2007.

Mindre antal ansökningar till
tävlingen i år.

Åtta föreningar, vilket var nio mindre än i fjol, hade
sänt in den förtryckta anmälningsblanketten till tävlingen. Det är svårt att förklara, vad orsaken till att
antalet ansökningar minskat så markantast. En kan
vara att KAF inte ”puttat på” tillräckligt i år. Inte kan
det väl bero på rädslan för att man året efter utnämningen måste ta på sig uppdraget att arrangera Årets
konferens?

Utgångspunkt och tema för
årets tävling

kommunalt anställda. Samtliga av dessa är anslutna
till kommunens fritidsförening.
Föreningens syfte är:
- att främja hälsa och sammanhållning på både arbetet som fritiden genom att erbjuda en bred verksamhet
med såväl motionsaktiviteter, som annan fritids- och
kulturverksamhet.
- Kommunen bedriver ett omfattande hälsoarbete.
Kommunens hälsostrateg, Mats Persson, är ansvarig
för detta och samarbetar aktivt med kommunens fritidsförening. Det sker såväl i det långsiktiga hälsoarbetet, som i samplanering i genomförandet av aktuella
aktiviteter. Under 2006 arrangerade föreningen i detta
arbete 29 aktiviteter för motion, kultur och social samvaro med 1033 deltagare. Exempel på dessa är:
- gratis bad och styrketräning – 3518 bad/
träningstillfällen
- 52 deltagare i styrketräning med ledare
- eget arrangemang Vararuset med 280 egna deltagare
- stöd till deltagande i Tjejmilen, Tjejvättern,
bowling, ridning och volleyboll, tillsammans 409
personer.
- lägg till detta 12 olika kulturarrangemang med
325 deltagare
- bussresor av social karaktär till idrottsarrangemang, idrottsaktiviteter och inspirationsmässor.

Temat för tävlingen i år var:
- Hälsoarbete – balans i livet. Detta tema kan
beskrivas på följande sätt: – I egenskap av arbetsgivare bedriver kommunerna ett hälsoarbete för sina
anställda i olika grad. Detta syftar ytterst till att öka
personalens hälsa och skapa förutsättningar för att
ge var och en balans i livet. I mer eller mindre grad
ingår de kommunala fritidsföreningarna i detta arbete.
Juryns avsikt är att visa på vilken betydelsefull roll
detta har.

Vara kommuns fritidsförening

Juryns motivering till att utse Vara KFF till Årets fritidsförening 2007 var (texten hämtad från protokollet
vid jurysammanträdet):
Vara kommun har 16 000 innevånare och 1300
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Ewerth Johanesson gratulerar ”Årets fritidsförening”, Vara
kommun, fr.v. Sefik Ahmetbasic och Birgitta Ahlberg med en
minnessak från Kalmar.
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- Föreningen samverkar också med det omtalade
Vara Konserthus, med teaterföreningen Scen Vara,
med Korpen (beträffande ex. volleyboll och bowling)
och med lokala bussföretag. Ett annat berömvärt initiativ är den samverkan som finns med kommunala
fritidsföreningen i Falköping.

Årets
uppstickare
P

ersonalföreningen Sporren – Umeå
kommun och Personalföreningen Kom
An – Varbergs kommun blev Årets Uppstickare!

- För att nå framgång med fritidsföreningens verksamhet har man satsat på information, bredd på utbudet, samt effektivt styrelse- och sektionsarbete.

Juryn som har till uppgift att utse Årets fritidsförening och Uppstickare hade i år ett svårt val att kora
den senare pristagaren. Vilken av föreningarna
SPORREN från Umeå kommun eller Kom An från
Varbergs kommun var bäst lämpad, att utifrån det
arbete man åstadkommit under år 2006, bli utsedd
till Årets uppstickare 2007. Med andra ord en förening som från relativt låg verksamhetsnivå verkligen är på gång att bli en riktigt framgångsrik sådan.
Juryns beslut blev att uppmärksamma de båda. Vid
Årets konferens i Kalmar fick därför representanter
från de båda föreningarna gå fram och ur prisutdelaren Bertil
Dahls hand
hämta hem
varsitt vackert
diplom och
motta övrigas
Årets Uppstickare
applåder.

Vara kommuns fritidsförening utsågs också 1996 till
Årets fritidsförening. Bakgrunden då var ett mycket
omtalat hälsoprojekt, som omfattade hela kommunen
och drevs i samverkan med landstinget och högskolan
i Vänersborg. Fritidsföreningen var en aktiv medpart
i detta arbete. Juryn konstaterar att årets utmärkelse
(2007) i mycket beror på att föreningen inte nöjt sig
med det arbete som pågick under 90-talet utan ytterligare utvecklat sin verksamhet till glädje och nytta för
kommunens hälsoarbete för sina anställda.
Olle Wegner

DIPLOM

Årets logotype
P

riset för Årets Logotype tillföll personalklubben VISAM från Gislaved

2007

Sporren

Under gästabudet på Kalmar slott i samband med
Årets konferens erhöll VISAM från Gislaveds
kommun diplom och applåder för utmärkelsen
Årets logotype. I samband med utdelningen berättade tävlingens initiativtagare, Lars Carlsson, om
syftet med utmärkelsen och juryns motivering.
Tyvär så hade inte så många föreningar skickat
in sina logotyper inför tävlingen. Vi hoppas att fler
kan känna sig stolta över sin
förenings logotype och vara
med i tävlingen nästa år.
VISAM står för Vi tillsammans. Föreningen, som
arbetar för alla anställda i
Gislaveds kommun, hoppas
att ”Vi tillsammans” kan bidra till att göra din vardag
roligare och friskare och
därigenom Gislaveds kommun till en bättre arbetsgivare att arbeta för.

Umeå kommun

Lars-Olof Lindholm

DIPLOM
tilldelas

VISAM

Gislaveds kommun

för utmärkelsen som
Årets Logotype
2007

Olle Wegner

Lars Carlsson
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F ull f a r t i å r e ts
f r i t i d s f ö r e ni ng
I Vara kommun är det full fart i fritidsföreningen och kommunen som
helhet för den delen. Vara blev årets
kommun 2006 och i år var det dags
för fritidsföreningen att emotta utmärkelsen Årets fritidsförening
2007.
Vara är en kommun där det händer
och man är stolt och vågar berätta
det, så här skriver man t ex på
kommunens hemsida:
”En

kommun som inte är som alla
andra!
I Vara kommun händer det. Här spirar kreativitet
och framåtanda och blygsamhet ligger oss inte för. Vi
både kan, vill och vågar! Det finns mycket att förbättra
och det är just detta förbättringsarbete som har resulterat i att vi i många sammanhang är en framåt kommun med engagerade politiker, inspirerande chefer,
kompetenta medarbetare, drivna företagare och inte
minst nöjda brukare och kommuninvånare.”
Jag träffar några av föreningens representanter, ordförande Birgitta Ahlberg, sekreterare Sefik Ahmetbasic
och hälsoutvecklare Mats Persson på plats i Vara en
vacker novemberdag.

Föreningen har stor bredd på sin aktiviteter, är det
av framgångskoncepten till utmärkelsen tror ni.
Ja det tror jag säger Sefik. Det är viktigt att
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erbjuda olika typer av aktiviteter så att det finns något
för alla. Naturligtvis skall vi alltid ha de klassiska
förmånerna med motionsaktiviteter som bad, styrketräning, lagsporter m m, men det är också viktigt
att komplettera med exempelvis kulturinslag och
aktiviteter där man har roligt tillsammans utan att det
nödvändigtvis måste vara ren motion.
Mats som arbetar som hälsoutvecklare på personalavdelningen sitter också med i styrelsen, det måste
ju vara perfekt för samordningen av friskvårdsinsatserna.
Ja det blir ju naturligt fortsätter Mats. En del
aktiviteter arrangeras av personalavdelningen och en
del av fritidsföreningen vilket tillsammans ger ett brett
och varierat utbud.

Text: Anders KIhl

Hur känns det, har ni fått mycket uppmärksamhet
kring utmärkelsen?
Ja, det har vi fått och det känns jättekul.
Utmärkelsen är ju ett kvitto på att fritidsföreningen
arbetar med rätt saker och på ett attraktivt sätt, säger
Birgitta.

Från vänster:
Sefik Ahmetbasic, Birgitta Ahlberg och Mats Persson

KAF- Nytt
Några särskilt spektakulära satsningar som gjorts i
Vara som ni kan berätta om?
“Kulturkickarna” är ju verkligen något sådant
säger Mats och får medhåll från gruppen. ”Kulturkickarna” ingår i ett projekt som kallas Genklang Vara
och syftar till att skapa möten och samarbeten mellan kulturlivet och arbetsplatser inom Vara kommuns
förvaltning. Genom ”Kulturkickarna” kan man få en
konstnär till arbetsplatsen som håller i någon form av
program från några minuter upp till en halvdag. De
blir ofta ett möte med oväntat innehåll, minnesvärt
och med många aha-upplevelser som det talas om lång
tid efter. Det finns 22 olika kickar som genomförs av
totalt 10 konstnärer inom kategorier som inspiration,
nytänkande, kreativitet och konst samt film och diskussion.

Med anledning av utmärkelsen har Vara också traditionsenligt fått förfrågan om att arrangera 2008 års
”Årets konferens”.
Ja, det ska bli spännande och kul för oss att få
arrangera “Årets konferens 2008”, säger Birgitta. Trots
att vi är en relativt liten kommun så tycker vi att vi har
goda förutsättningar att anta utmaningen att arrangera
konferensen. Vi har diskuterat frågan i styrelsen och
med kommunledningen och vi är alla överens om att
det ska bli roligt att få hälsa konferensgästerna välkomna till Vara kommun hösten 2008.
Jag tackar för ett trevligt besök i Vara och önskar
fritidsföreningen lycka till med sitt fortsatta arbete.

Livslust i Vara är ett annat stort arrangemang som
man satsar mycket på just nu. Starten gick i september i år och projektet löper i sin första fas över fyra
områden, rörelse, återhämtning, kost och kultur fram
till augusti 2009. Det första området, rörelse, pågår till
februari nästa år och syftar till att utöka den fysiska
aktiviteten för att må bra. För att skapa genomslag och
förankra projektet har utvalda nyckelpersoner i kommunen fått en inspirationsbok ”Instruktionsboken till
livet” och tanken är att chefer på detta sätt skall sporra
sin personal till utökad fysisk aktivitet.
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Vara kommuns
Vid mitt besök får jag också chansen att besöka Varas kända och vackra konserthus som effektivt nyttjas
av gymnasieskolan dagtid. Perfekt sätt att skapa synergieffekter och smart resursutnyttjande.

fritidsförening

Lars-Olof Lindholm
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Upplev Vikingarännet -

världens största långfärdsskridskolopp

V

ärldens största långfärdsskridskolopp, Vikingarännet, genomförs den 10 eller 17 februari 2008.
Samtidigt arrangeras också Riksmästerskap på
långfärdsskridskor för kommunanställda i samarbete med
Sigtuna kommun.
I genomsnitt åker 3000 personer årligen denna för alla
långfärdsskridskoåkare klassiska sträcka.
Det är 10:e gången Vikingarännet arrangeras. Förra
säsongen gick det trots en kort vinter att åka hela sträckan
från Uppsala till Hässelby (Stockholm).
Tack vare den bästa isen hittills åkte segraren Johan
Håmås de 8 milen på 2 timmar och 40 minuter. Vill du
inte åka 80 km finns det också 50km (Vikingaturen) och

20 km (Vikingarännet kortis) att anmäla sig till. Nytt för
i år är att vi kan anpassa loppet efter vinden så att vi så
långt möjligt får medvind.
Anmäl dig och betala på hemsidan:
www.vikingarannet.com där du också hittar all information du behöver samt israpporter och nyheter.
Vikingarännet arrangeras av Friluftsfrämjandet och
Svenska Skridskoförbundet i samarbete med Uppsala,
Knivsta, Sigtuna, Håbo, Upplands Väsby, Upplands-Bro
och Järfälla kommuner samt Stockholms stad.

Inbjudan: Se sidan 16.
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Rapport från styrelsen –

KAF- Nytt

KAF-Nytt upphör som papperstidning

K

AF:s styrelse träffades för sedvanligt sammanträde i samband med Årets konferens den 26
september 2007. Det viktigaste beslutet var att
KAF-Nytt upphör som papperstidning från och med
nästa år.

2
0
0
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Nr 4

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

KAF Nytt
Som framgår av ovan kommer detta nummer av
KAF - Nytt att bli det sista som trycks och skickas ut.
I framtiden kommer tidningen att skickas ut endera via
e-post eller genom en länk till vår hemsida eller som
en pdf fil. Vilket har ännu inte bestämts ännu. Förändringen är naturligtvis av rent ekonomisk skäl. En papperstidning inklusive porto för utskick kostar mycket
pengar. KAF:s medlemsantal har minskat väsentligt
de senaste åren. Förbundet har därför svårt att få debet
och kredit att gå ihop med en utgift, som tar den avsevärt största delen av budgeten. För att kunna skicka ut
tidningen behöver vi därför era e-postadresser.
Skicka ett mail till lars.carlsson@kristianstad.se, skriv
KAF-Nytt i ämnesraden.

Årets konferens i Borås

Årets fritidsförening

Hemsidan www.kafinfo.nu
Styrelsen har träffat en överenskommelse med Korpen
om att lägga över vår hemsida i Riksidrottsförbundets
http//www1.idrottonline.se. Förändringen innebär
stora möjligheter inte bara för KAF: s centrala kansli
utan även för alla medlemsföreningarna. Administrativt sköts det genom Korpen. Vi kommer att ha kvar
vår www.kafinfo.nu. Systemet skulle ha varit klart för
KAF:s vidkommande i november 2007 men har åter
fördröjts fram till i början av nästa år. Vi kommer naturligtvis att informera om vad det hela innebär för era
medlemsföreningar och vilka åtgärder som behöver
göras för att få del av systemet för de föreningar som
är intresserde.

Riksmästerskapen 2008
Så gott som samtliga riksmästerskap 2008 är klara vad
beträffar arrangörer men några datum fattas ännu. Något SSIF/KAF-spel blir det inte nästa år på grund av
att SSIF är arrangör för de nordiska sjukhusspelen som
avgörs i Falun månadsskiftet maj/juni. Två RM-arrangörer är klara för år 2009 nämligen Orsa för skidor
och Stockholm Vatten AB för Bowling.
Styrelsen har konstaterat att kritik riktats mot några
arrangörer av de mästerskap som avgjort i år. KAF får
ta på sig en del av skulden för detta. Informationen till
arrangörerna har varit dålig liksom kommunikationen
mellan arrangörerna och KAF. RM-kommitté kommer därför att se över RM-bestämmelserna och hur
kontakterna skall skötas mellan den grenansvarige
och arrangör.

Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet
KAF är som bekant ett av Korpens 21 fritidsförbund.
Samarbetet oss emellan har ökat markant de senaste
åren. Vi har, som ovan angetts, kommit överens om
att gå med i http//www1.idrottenline.se. Vi har också
kommit överens om att påverka våra föreningar att
gå med i de lokala korpförbund, som för närvarande
byggs upp på ett flertal orter i landet. I det följebrev,
som sänds ut samtidigt med fakturan på nästa år medlemsavgift, informerar vi mer om detta. Vi samarbetar
också i arbetet med att varje år utse ”Årets fritidsförening”. På regional nivå arbetar man aktivt med
olika verksamheter mellan Korpen och kommunala
fritidsförening. I Kronobergs län pågår bl.a. med stor
framgång projektet ”Jobbing”. 2008 kommer att vara
”Hälsans år” i länet.

Marknadsgruppen
Marknadsgruppen inom styrelsen har under året träffats i Växjö och bl. a. tagit upp frågan hur KAF skall
kunna förbättra sin marknadsförening och hur man kan
intensifiera ansträngningarna att värva nya medlemmar. På förslag från gruppen har styrelsen beslutat att
i ett slags faddersystem dela upp kommunerna mellan
ledamöterna. Man beslöt också att sända ut ett värvningsbrev till alla icke KAF-anslutna kommuner tillsammans med tidningen KAF-Nytt i december 2007.
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VÅRRUSET 2007 I ÖREBRO.

Å

rets upplaga av Vår ruset gick av
stapeln i Örebro den 22 maj och
lockade c:a 15.000 tusen deltagare.
Örebro kommuns personalförening MIF har
under alla år varit med och i år deltog c:a 1 350
MIF tjejer.
MIF Örebro har drygt 3500 medlemmar. MIF
administrerar loppet för sina medlemmar, vilket
innebär att vi tar emot anmälan, betalar halva
avgiften och bjuder på en t.shirt. Vi har också
hand om matdistribueringen i ett eget MIF tält.
Eftersom MIF inte har någon bemannat kansli,
har styrelsen ett grannlaga arbete med att ordna
allt före, under och efter loppet. Det är en hel
del arbete för att få det hela att flyta, men det är
inget fel på engagemanget från styrelsen. Under
tävlingsdagen är det livligt runt MIF tältet, där
deltagarna ska lämna in sina värdesaker mm.
Efter målgång blir det kö för de som ska hämta
ut sina pick-nick-kassar åt sina kompisar. Det
är jätteroligt att se alla MIF:are i kommunens
t-shirt både vid start och även målgång.

14

I år var vädrets makter gynnsamma och hela
arrangemanget fungerade utan problem. Alla
kom i mål och alla fick sin picknick-kasse och
kunde avnjuta den goda och nyttiga maten i
solnedgången på gräsmattan vid Örebros stora
badanläggning Gustavsvik, där både start och
mål finns.

KAF- Nytt
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Inbjudan
Vikingarännet och Sigtuna kommun hälsar dig välkommen till Riksmästerskap på långfärdsskridsko för
kommunanställda 10 alternativt 17 februari - 2008
Plats: Sigtuna
Start preliminärt i Uppsala. Mål preliminärt i HässelbyGratis bussar går till start och från mål för riksmästerskapets deltagare.
Tävlingsklasser:
Individuella sträckorVikingarännet 80 km: herrklass och damklass (valfritt ”med eller utan
pik”)Vikingaturen 50 km: herrklass och damklass
(valfritt ”med eller utan pik”)
Lag:Vikingarännet 80 km 3 i varje lag
(mixat)Vikingaturen 50 km: 3 i varje lag (mixat)
Kortare lopp utan tid:
Vikingarännet kortis ca 20 km: motionslopp utan
tidtagning.
OBS! Anmälan endast i samband med starten!
Anmälan:
Anmäl dig på Vikingarännets hemsida
www.vikingarannet.com som vanlig deltagare senast
1 februari. Notera att i kommunmästerskapen är det
valfritt att åka med eller utan pik. Trots detta ska alla
deltagare i kommunmästerskapen anmäla sig i klassen ”med pik”. Du måste också under alla omständigheter längst ner på anmälningssidan i rutan för
”Internt” ange KAF + den kommun du representerar.
Anmälningsavgift:
Vikingarännet och Viking
turen: Anmäler du dig och betalar senast 31/12 kostar det 300 kr (100 kr rabatt). Då ska du betala det till
pg 584521-9 och på talongen ange det id-nummer
du fått när du anmält dig på hemsidan och skriva;
KAF + den kommun du representerar.
Anmäler du dig och betalar efter 31/12 kostar det
450 kr
Då kan du betala på samma sätt eller via hemsidans
betalfunktion
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Ska du åka Vikingarännet kortis kostar det
200 kr
Ta med en kopia av ditt anställningsbevis till starten
i Sigtuna
Där anmäler du dig och betalar.
Information:
www.vikingarannet.com eller 08-556 312 45
Första start:
08.30 individuell start och tidtagning
Nummerlappar:
Nummerlapp eller nummerlappsbevis skickas ut ca
en vecka innan.
Prisutdelning:
Ca 14.00 vid Vikingarännets mål sker prisutdelning
både för de individuella tävlingarna och lagtävlingarna
Logimöjligheter:
Stora Brännbo: erbjuder boende, frukost och middag
på lördagen till ett pris av 800 kr inkl moms. Boka på
info@storabrannbo.se. Du kan också ringa dit; 085927500. Ange att det gäller kommun-mästerskapen
och ditt namn och telefonnummer.
Uppladdningsmiddag:
Pastamiddag serveras på Stora Brännbo om tillräckligt stort intresse finns. Anmäl dig särskilt till middagen på info@storabrannbo.se. Du kan också ringa
dit; 08-5927500.
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Energi för en aktiv fritid se dina möjligheter

D

etta var det utmanande mottot för Årets Konferens 2007.
Ännu mer närgånget blev det
kanske när man läste underrubriken
också: ”se dina möjligheter”.
För ganska exakt ett år sedan hade undertecknad förmånen att, tillsammans med Ingela och Lisa, besöka
Årets Konferens i Borås. Där fick vi också den stora
äran att koras till Årets Fritidsförening 2006. Detta
blev startskottet till ett år fyllt av ”Energi för en aktiv
fritid” på flera olika sätt.
Planering - en energikick
När vi reste hem från förra årets konferens kände vi
inga begränsningar. Den fina utmärkelse vi fått fyllde
oss med massor av energi och tillförsikt inför uppdraget att arrangera Årets Konferens 2007. En grupp
ur styrelsen utsågs ganska omgående till konferenskommitté och hade därmed uppdraget att planera och
löpande avrapportera till styrelsen för beslut.
Mottot för konferensen växte sakta men säkert fram.
Det var kanske främst slutfrasen ”se dina möjligheter”
som vi ville lyfta fram.
Ju mer vi arbetade med planeringen ju mer ödmjuka
blev vi inför det stora uppdrag vi hade åtagit oss. Ur
ett första urval på ett 30-tal duktiga föreläsare vaskade
vi under resans lopp fram fyra som vi trodde och hoppades skulle kunna ge konferensdeltagarna ”möjlighetsresa fylld med energi”.
Vår målsättning var också att bereda konferensdeltagarna möjlighet till erfarenhetsutbyte med varandra
och även att knyta kontakter med aktörer på riksplanet.
Vi valde att därför att inbjuda såväl konferensdeltagare som samarbetsparter att ha en monterplats vid
konferensen.
Programmet
Anna Hallström inledde med att gestalta vardagshändelser och personer där många kunde identifiera sig
själva. Mats Pettersson gav oss en humoristisk och
oförglömlig inblick i hur vår kropp fungerar och påverkas av olika faktorer.
Nästa morgon startade med en lektion i att aldrig
ge upp och inte säga att något är omöjligt, i varje fall
aldrig innan man försökt. Det var Mikael Andersson,
som trots att han föddes utan både armar och ben, gav
oss alla en nyttig påminnelse om att se möjligheter i
allt. Sist ut bland föreläsarna på konferensen var Magnus Persson som gav oss verktygen för att lyckas med
ett framgångsrikt arbete i våra fritidsföreningar och
personalklubbar genom att fatta

SMARTA beslut:
S - Strategiska
M - Mätbara
A - Action , handlingsplan
R - Realistiska
T - Tidsbestämda mål
A - Attraktiva.
Under hela konferensen pågick utställningar där
samarbetspartners som Nautilus, Riksteatern, Korpen, Stena Line m.fl. ställde ut och presenterade sina
erbjudanden till föreningarna. Några fritidsföreningar
samt KAF hade också montrar där man visade upp sin
verksamhet. Detta gav goda tillfällen till erfarenhetsutbyte mellan föreningarna.
Torsdagskvällen avslutades traditionsenligt med en
fest för alla konferensdeltagarna, och som sig bör var
den naturligtvis förlagd som ett Gästabud på Kalmar
Slott. Där korades ”Årets Fritidsförening 2007” som
blev Vara kommuns fritidsförening. Även ”Årets
Uppstickare” utsågs. Denna utmärkelse gick till Fritidsföreningen Sporren från Umeå.
Samtidigt som vi njöt av god mat, underhållning
mm. gav Mats Pettersson ytterligare en föreläsning. Denna gång var det cirka 500 av Aktiv Fritids
medlemmar som fick lyssna till Mats inspirerande
föreläsning på KalmarSalen, Kalmars konferens- och
kongresshall.
Finalen
När vi började närma oss fredag lunch infann sig en
känsla av både lättnad över att arrangemanget hade
fungerat ungefär som vi tänkt oss, men också av en
smygande tomhetskänsla. De båda dagarna hade inneburit så mycket av inspiration dels av våra föreläsare,
men inte mist av att träffa så många kollegor från andra föreningar runt vårt avlånga land. Att träffas och
utbyta erfarenheter är en viktig del av Årets konferens
och vi tror att alla som var med har rika erfarenheter
med sig hem i bagaget.
Ett stort tack!
Vi från Aktiv Fritid vill säga ett stort tack till alla Er
som var med på Årets konferens 2007 i Kalmar. Tack
vare Er blev denna konferens till en mötesplats där
vi alla gemensamt kunde samla energi för en fortsatt
Aktiv Fritid, och jag tror också att många av oss kunde
se nya möjligheter.
Till Er som inte hade möjlighet att delta i konferensen detta år eller som ännu inte har anslutit Er till den
skara föreningar utgör KAF vill jag säga: Satsa på att
vi kan mötas nästa år till en ny konferens i Vara.
Ewerth Johannesson
Aktiv Fritid i Kalmar kommun
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RM i terräng på
Galgberget i Halmstad

Halmstad har upplevt sin regnrikaste sommar sen 1895.
Men den 7 september hade vi
dock tur med vädret, och sensommarsolen lyste behagligt
över RM-deltagarna på Galgberget.

T

rots det förskräckliga namnet (och ja – avrättningsplatsen låg här, fast långt bort från
motionsslingorna), är det ett favoritställe för
träningssugna halmstadsbor.
Denna gruslämning från senaste istiden ger ett
fantastiskt dricksvatten och är en tämligen centralt
belägen utsiktspunkt över stan med ett antal olika
långa motionsslingor.
Bokskogarna hindrar undervegetationen att breda ut
sig och jag kunde höra förtjusta kommentarer från tävlingsdeltagarna, som sprang i denna speciella miljö.

Under 2007 firar Halmstad 700-årskalas, bl.a. som
RM-arrangör och i skrivande stund invaderas staden
även av tiotusentals golfentusiaster från hela världen,
som ska följa Solheim Cup, som också är en del av
firandet.
När vi återhämtat oss efter allt kalasande hoppas vi
återfinnas bland KAF-entusiaster, på olika RM runt
om i Sverige under 2008.
Tack för ert deltagande i Halmstad och på återseende !
Britt Marie Larsson för Halmstad 700 AB
September 2007

Som vanligt var det framför allt KAF-medlemmar
från Mjölby, Kristianstad och Hudiksvall, som tog tillfället i akt att förena nytta med nöje – att motionera,
och samtidigt få se en del av Sverige.
I Halmstad har personalföreningen Hjärtat inte fått
igång verksamheten lika effektivt som i de ovannämnda kommunerna. Det är något vi försöker ändra på.
För RM i terräng anlitade vi IFK Halmstad, som
tidigare under året genomförde SM i terräng, just på
den här platsen.
När KAFarna sprang på sina bästa tider någonsin
fick arrangörerna medge att 5-kmloppet i själva verket
bara var 4,7 km och att 7,5 –kmrundan var blott 6,9
km. Ingen verkade hänga läpp för det.
Efter prisutdelning och överlämnande av KAFstandar till Halmstads representant, drog sig tävlingsdeltagarna tillbaka för en stunds återhämtning
innan det var dags att ta en svängom på Galejan. Det
var glada Ingela från Hudik, som såg till att det blev
fart på folket, genom att i förväg rekognosera bland
Halmstads nöjesliv och leta upp ett lämpligt ställe att
förlusta sig på.
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I den sköna septembersolen - eldsjälen Christer Ericsson, som såg till att personalföreningen KoMpis från
Mjölby kom iväg till terräng-RM även denna gång.
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Riksmästerskap i golf
i Roslagen

Välkommen alla kommunanställda, kommunpolitiker och anställda i
kommunala bolag, till Östhammars kommun den 14-15 augusti 2008 för
att spela RM 2008. Vi välkomnar också make/maka/sambo att följa med.
Det f inns många trevliga arrangemang även för icke-golfare under tiden
som vi spelar vårt RM. Han/hon får gärna delta på banketten till en kostnad
av 250 kr. RM i golf avgörs på Öregrund GK och Örbyhus GK. Båda
banorna är välskötta och utmanande skogs- och ängsbanor. Vi kan ta
mot 150 spelare i respektive klass.
Tävlingsform och spelform
Klass A: damer hcp 0-20 och herrar hcp 0-15.
Klass B: damer hcp 20,1-36 och herrar hcp 15,1-36.
Slagtävling för A-klassen och slaggolf för Bklassen.
Anmälningsavgift
950 kr inkl bankett.
Anmälan
genom ett formulär på webbplats
www.osthammar.se/rm2008 tidigast den 1 januari
och senast den 31/5. Anmälan är bindande.
Tips och förslag på boende
f inns på www.osthammar.se/rm. Det f inns gott
om alternativ i olika prisklasser såsom hotell,
vandrarhem, lägergårdar, campingstugor, privata
fritidshus eller i egen campingvagn.

Bankett
med middag, underhållning, dans till i högsta
grad levande orkester . Anslutningsbussar kan
eventuellt arrangeras. Mer informtion om detta
på webb-platsen.
Baninformation
Björn Bergkvist för Öregrund GK och Peter
Nyberg för Örbyhus GK.
Mer information
hittar du på www.osthammar.se/rm2008. Där
lägger vi in all information om och kring RM.
Kontaktperson
Sirkka-Liisa Bergkvist tel 0173-86111, mail sl.bergkvist@osthammar.se.

Vi utlovar ett trivsamt arrangemang av hög standard, f ina priser
och gott kamratskap och vi vill gärna se just dig här.
Så känn dig varmt välkommen
till Norra Roslagen och Östhammars kommun!
Jacob Spangenberg
kommunstyrelsens ordförande

Sirkka-Liisa Bergkvist
RM-ansvarig
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MIF Örebro kommun vann priset
om flest antal deltagare i
Vår Ruset och Tjejmilen 2007.
Stockholm Marathon/Tjejmilen ock KAF satte
tillsammans upp ett jättefint pris till den förening inom KAF, som i Vår Ruset och Tjejmilen år
2007 haft procentuellt flest deltagare per antalet
anställda i kommunen. Tävlingen är nu avgjord
och stolta segrare är MIF Örebro kommun.
Föreningen har haft 1 317 deltagare tillsammans i de båda loppen vilket ger 16,5% av hela
personalstyrkan i Örebro kommun. Ännu bättre
var dock Hagfors kommun, som hade 382 deltagare vilket är 37,5% av hela personalstyrkan.
Kommunen är dock ännu inte medlemmar i KAF.
Detta föringar inte MIF: s fantastiska fina prestation. Läs mer om vad föreningen berättar om Vår
Ruset/Tjejmilen på sidan 14.
Resultatet från tävlingen är följande:
Antal startande
Procent av
2007 2006 antal anställda 2007
1. Örebro
1 317 1 300
2. Hällefors
76
3. Haninge
460
4. Kungsbacka
600
700
5. Arboga
164
6. Orust
115
7. Bollnäs
215
192
8. Sigtuna
225
8. Karlshamn
250
10. Lekeberg
39
11. Olofström
78
12. Oxelösund
54
13. Höör
52
14. Falkenberg
184
248
14. Varberg
170
185
16. Lindesberg
58
17. Lokalförsörjningen
Göteborgs stad
6
18. Kristianstad
154
19. Härjedalen
5
7
19. Gotland
24
Utom tävlan
Hagfors

382

Summa deltagare: 4628

16,5%
12,9%
10,6%
10,5%
10,3%
8,9%
8,7%
8,3%
8,3%
7,4%
6,5%
6,0%
4,8%
4,1%
4,1%
3,0%
2,9%
2,2%
0,4%
0.4%
37,5%

2632

Christer Ericsson läser upp resultatet
från Vår Ruset och Tjejmilen under
överenseende av Olle Wegner.

Christer Jansson från MIF i Örebro
visar stolt upp priset.
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Jobbing 2008 Årets friskaste utmaning på jobbet!

K

orpens hårda jobb med Jobbing ger bättre
resultat för varje år. 2006 ägnade sig 12 000
personer åt Jobbing, 2007 hade siffran mer än
fördubblats till 25 000 deltagare.
- Vi hoppas att ännu fler ska komma med till 2008,
att fler får upp ögonen för detta, säger Korpen Smålands distrikschef, Mats Persson.
Jobbing har arrangerats i tio års tid av Korpen Småland, som även äger rättigheterna till Jobbing, Det
elfte verksamhetsåret står runt knuten. I takt med att
upptagningsområdet blivit större så har även antalet
utövare ökat rejält.
- Under 2006 hade vi runt 650 arbetsplatser som var
engagerade. Året efter så var det 2 800 arbetsplatser
som var med. Det är en bra siffra, säger Mats Persson
och fortsätter:
- På de arbetsplatser som är med finns det 78 000
personer anställda och utav dessa har 25 000 personer
valt att gå med i Jobbing. Det är en bra siffra att en
tredjedel är med.

Att vara med i Jobbing är att vara
fysiskt aktiv
Jobbing handlar om att röra på sig och bli fysiskt
aktiv. Det är en folkhälsokampanj som utgår från att
vi människor behöver röra på oss minst 30 minuter
varje dag för att må bra. Kampanjen genomförs vid
två tillfällen per år, en gång under våren och en under
hösten, där varje tillfälle varar i 9 veckor. - Tanken
med Jobbing är att stimulera och motivera till fysisk
aktivitet, säger Mats Persson. I dag är det viktigt att
som arbetsgivare kunna erbjuda sina medarbetare
friskvård på eller i anslutning till jobbet och Jobbing
är ett friskvårdsalternativ som passar de flesta.

Jobbing = Aktivitets- och stegtävling
- Det finns många fördelar med Jobbing, bland
annat att varje arbetsplats kan delta utifrån sina egna
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förutsättningar. Om det till exempel är en arbetsplats
med flera datoranvändare finns en speciell portal via
hemsidan där man registrerar sina aktiviteter. Är det
en arbetsplats där flertalet medarbetare inte har datorer
använder man sig av en väggkalender som man sätter
upp i fikarummet. Båda varianterna fungerar riktigt
bra och på vissa arbetsplatser kan man använda såväl
väggkalendern som portalen, säger Mats Persson.
Det finns två tävlingar i Jobbing: Stegtävling och
Aktivitetstävling, båda innehåller en lagdel och en individuell del. Varje arbetsplats/deltagare väljer själv
om man vill använda sig av stegräknare eller inte. För
de som önskar kan Korpen via Jobbing erbjuda
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kvalitets stegräknare till riktigt bra pris. Bästa arbetsplats alla kategorier vinner och utnämns till “Årets
Jobbingarbetsplats”, ett riktigt hedersomnämnande.
Kostnaden för att deltaga är endast några få kronor
per medarbetare. Om det exempelvis är 200 anställda,
kostar det 2 300 kronor för båda perioderna, vilket
innebär att de kostar drygt elva kronor per anställd.
Om det är 4 000 anställda så är kostnaden 7 550 kronor
för båda perioderna. Det kostar då bara en krona och
90 öre per person. För de pengarna får man material,
portal, tävlingar, priser och en näst intill obefintlig administration. Att kostnaden är så låg kan vi bl.a. tacka
våra samarbetspartners för, säger Mats Persson.
- Inte nog med att vi fått en piggare personal,
miljön i vår stad har blivit bättre eftersom många tar
cykeln eller går till jobbet, istället för att ta bilen!

- Det måste vara roligt att vara aktiv och man måste
känna sig stimulerad och motiverad för att orka ta den
där extra promenaden på lunchen eller efter jobbet.
Jobbing är ett mycket bra sätt för en arbetsgivare att
låta sina medarbetare uppleva den där härliga känslan
som vi alla känner efter att vi gjort något vi mår riktigt
bra utav, säger Mats Persson avslutningsvis.

Ett 60-tal arbetsplatser har varit engaerade
under året. I våras var cirka 850 personer med i
Jobbing och nu under hösten närmare 700 deltagare.
- Vi tycker att det har fungerat riktigt bra. Det är
ett koncept som fungerat bra för våran kommun.
Vi har haft hälsoinspiratörer på varje arbetsplats
som hjälpt till väldigt mycket, säger Jenny Magnusson.

Kan du rekommendera deltagande i
Jobbing?
- Det kan jag absolut göra. Det är ett väldigt
enkelt sätt att få fysisk aktivitet på, nästan löjligt
enkelt. Man har ett schema i fikarummet där man
man kan följa och därmed också sporra varandra.
Jobbing uppmuntrar mycket till fysisk aktivitet.
Per-Anders Löthman, Dakapo/KAF &
Christer Karlsson, Korpen

Bästa kommunen!
Jenny Magnusson är hälsopedagog på Alvesta
Kommun, som var den mest aktiva kommunen av
alla under 2007.
Vi är väldigt nöjda och stolta med att vara den
bästa kommunen, säger hon.

Kom ihåg att boka in fredagen den 12
september och lördagen den 13 september 2008. Då arrangerar vi terränglöping i Glada Hudik med tävling, kamratmiddag, underhållning och dans.
Vår tävling kommer att gå av stapeln
på Hudiksvall skidstadion där skid-sm
arrangerades år 2005. Hjärtligt välkomna.
Vår kontaktperson : Monica Stoltz
monica.stoltz@edu.hudiksvall.se
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FRITIDSFÖRENINGEN KOMMUNaKUTEN
Medborgarhuset
Inbjuder till RM i pimpelfiske i Sveg i
Härliga Härjedalen
Lördag 12 april 2008
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