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Så började artikel ”Raska 
fötter på Stora Brännbo” i 
nr 34/88 av tidningen KOM-

MUN aktuellt. Anledningen till 
reportaget var naturligtvis att berät-
ta om det första riksmästerskapet 
någonsin i Sverige för kommunan-
ställda i terränglöpning. Men också 
att informera om det nya förbund, 
som var på väg att bildas. En inte-
rimsstyrelse för ett riksförbund för 
personal- och korpklubbar i Sveri-
ges kommuner tillsattes. Allt detta 
ägde rum på Svenska Kommunför-
bundets kursgård Stora Brännbo i 
Sigtuna hösten 1988.

Det var flera samverkande orsa-
ker, som gjorde att frågan om ett 
kommande riksförbund blev aktu-
ellt. Bowling och bordtennis hade 
haft riksmästerskap många år med 
en löst sammanhållen organisation. 
Vintern 1988 arrangerade Malungs 
kommun ett första kommun- SM på 
skidor med 300 startande politiker 
och kommunanställda. När Sigtuna 
kommuns korpklubb inbjöd till 
riksmästerskap i terränglöpning i 
oktober 1988 hade frågan mognat 
till handling. 

Carl- Eric Lundgren var 1988 
förbundsdirektör på Korpen 
Svenska Motionsidrottsförbun-
det. Han var också lokalpolitiker 
i Sigtuna kommun bland annat 
som ledamot i kommunstyrelsen 
personalutskott och som styrelse-
ordförande i Sigtunahälsan.  I dessa 

KAF 20 år
- Raska fötter sprungo tripp tripp tripp i tusenårsstaden 
Sigtuna härförleden. För första gången, men knappast 
den sista, anordnades kommunala riksmästerskap i ter-
ränglöpning. 

Det var så det började

Carl-Eric Lundgren, född 1926. Riksdagsman för social-
demokraterna 1973 – 1976. Förbundsdirektör för Korpen 
Svenska Motionsidrottsförbundet 1981 – 1989. Avgick i 
samband med Korpens förbundsstämma i Falun 1989. 
Ordförande i kommunfullmäktige i Sigtuna ett flertal pe-
rioder. Vice ordförande i Svenska kyrkans centralstyrelse. 
Ärkebiskopen var självskriven ordförande. En av Carl-
Eric:s ansvar var att leda de återkommande kyrkomötena.
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uppdrag arbetade han aktivt för att 
stimulera till motions- och andra 
friskvårdsaktiviteter. Vid ett till-
fälle tog han upp frågan med Olle 
Wegner, som då var ordförande för 
korpklubben, om saknaden av ett 
riksförbund för kommunala perso-
nal- och korpklubbar. 

De båda resonerade vidare. 
Samtidigt hade korpklubben be-
slutat inbjuda till riksmästerskap 
i terränglöpning. Detta blev ett 
gyllene tillfälle att också inbjuda 
till ett möte för att diskutera bil-
dandet av ett ”Kommunanställdas 
Fritidsförbund”. Sagt och gjort. Ett 
tjugotal intresserade kom till detta 
möte, där Carl- Eric Lundgren 
var närvarande och berättade om 
riksförbundens organisation och 
uppgifter. 

En interimsstyrelse tillsattes med 
Olle Wegner som ordförande. Öv-
riga ledamöter blev Christer Jans-
son från Örebro, Marianne Mayer 
från Gällivare, Yngve Persson 
från Österåker, Jimmy Österholm 
från Bollnäs och Sven Trönne från 
Lomma.

Interimsstyrelsens uppgift var att 

forma ett förslag till stadgar och verksamhet. Men också att forma ett för-
slag på en övergipande ideologi. Vad var syftet med förbundet? Var det att 
enbart samordna riksmästerskap? Eller?  Svaret blev ”nej”. Inriktningen 
skulle breddas. Den målsättning som man relativt snart var överens om 
och som senare presenterades inför den konstituerande stämman, den 17 
mars 1989, är också den målsättning som gäller ännu i dag och lyder:

• Främja verksamhet och utveckling av såväl friskvårds som kul 
 turaktiviteter för anställda i kommuner och kommunägda bolag

• Ta initiativ till olika arrangemang, t ex konferenser och utbild- 
 ningar

• Skapa förutsättningar för och samordna riksmästerskaps-
 tävlingar (RM)
• Verka för att kommunerna arbetar aktivt för personal-
 stimulerande åtgärder
• Erbjuda hjälp att bilda och utveckla fritidsföreningar i kom-

 muner och kommunägda bolag
• Sprida information om olika arrangemang och förbundets 
 verksamhet
• Vara informationsbank för förbundets medlemmar

Kommunanställdas fritidsförbund (KAF) konstituerades den 17 mars 
1989 på Svenska Kommunförbundet i Stockholm. Vid det laget hade KAF 
stöd inte enbart av Korpen utan också från Svenska Kommunförbundet 
och Kommundata AB. 

Vad som sedan hände och hur KAF med åren utvecklats kommer denna 
jubileumsskrift att kortfattat beskriva. Mycket nöje och trevlig läsning 
önskar nuvarande styrelsen och ett antal seniormedlemmar, som hjälpt 
till med text och foton.

Olle Wegner

Delar av styrelsen utanför Idrottens Hus i Stockholm
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Inriktningen för KAF:s val-
beredning har under 20 års 
arbete varit att till styrelsen 

locka intresserade ledamöter 
med erfarenhet från styrelse-
arbete i kommunala fritidsför-
eningar och med hemort i olika 
delar av landet. Inriktningen har 
också varit att få en jämn köns-
mässigfördelning, men tyvärr 
har det inte alltid lyckatst. 

Styrelsearbetet i KAF har 
under åren präglats av glädje 
och gott samarbete. Viljan att 
utveckla förbundet trots små 
resurser har varit stor. Inga 
arvoden har utbetalts till leda-
möterna. Trots mycket frivilligt 
arbete på många håll har leda-
möterna troget kämpat vidare till 
förhoppningsvis stor glädje för 
alla medlemsföreningar.

Den första styrelsen, som val-
des den 17 mars 1989 bestod av 
Olle Wegner, Sigtuna kommun, 
ordförande, Hans Strömberg, 
Borås stad, vice ordförande, 
Christer Jansson, Örebro kom-
mun, kassör, Yngve Persson, 
Österåkers kommun, sekrete-
rare. Övriga ledamöter var: 
Stig Lundberg, Umeå kom-
muns, Marianne Mayer, Gälli-
vare kommun och Sven Trönne, 
Lomma kommun. Suppleanter 

var: Jimmy Österholm, Bollnäs 
kommun, Lars-Olof Lindholm, 
Nacka kommun, Inger Holm, 
Skövde kommun och Bengt 
Carlsson Hultsfreds kommun.

Vid förbundsstämman 1992 
avgick Olle Wegner som ord-
förande för att bli ny förbunds-
sekreterare. Till ny förbunds-
ordförande utsågs då Lars-Olof 
Lindholm, som ännu i dag inne-
har detta fina uppdrag. Christer 
Jansson var från början och ännu 
i dag KAF: s förbundskassör. 
Per Nilsson och Lars Carlsson 
har varit förbundssekreterare 
nr 3 och 4, Bägge arbetande i 
Kristinastads kommun. Lars är 
vår nuvarande ”kanslichef”. 

När Hans Strömberg sorgligt 
gick bort i början av 90-talet 
efterträddes han som vice ord-
förande först av Yngve Persson, 
sedan av Ingvar Lövkvist från 
Kristinastad och därefter av nu-
varande, Per-Anders Löthman 
från Växjö.
Stig Lundberg har sedan starten 
varit ordförande för förbundets 
RM kommitté. Stig avgick vid 
förbundsstämman 2006 och ef-

S
tyre

lse
n

Styrelsen 1993 i Mjölby
Sittande fr vänster: Jimmy Österholm, Lars-Olof Lindholm (ordf.) Stig 
Lundberg (RM-kommitténs ordf.) och Ragnhild Wärn.Stående fr vänster: 
Eva-Lotta Svantesson, Ingvar Lövkvist, Hans Strömberg, Olle Wegner 
(sekr.) Inger Holm, Charister Jansson (kassör) och Yngve Persson (v.ordf.)

terträddes då av nuvarande ord-
förande Lars Liljedahl, Bräcke 
kommun.
 

Styrelsen har träffats två 
gånger per år dels under januari/
februari för årsplanering, dels i 
samband med Årets konferens.
Nuvarande styrelse vald vid 
stämman i Vara 2008 har föl-
jande sammansättning:

Förbundsordförande: 
Lars-Olof Lindholm, Nacka
Vice förbundsordförande: 
Per-Anders Löthman, Växjö
Förbundssekreterare: 
Lars Carlsson, Kristianstad
Förbundskassör: 
Christer Jansson, Örebro
Ledamöter:  
Christer Ericson, Mjölby
Ewerth Johannesson, Kalmar
Anders Kihl, Borås
Lars Liljedahl, Bräcke
Carina Stork, Växjö
Monica Stoltz, Hudiksvall

Förbundets kansli låg från 
början i Rosersberg, men flyt-
tade under 1999 till Kristian-
stad. Ett stort tack vill vi rikta 

forts sid 6
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till Kristianstads kommun och 
personalföreningen KARISMA 
för stöd och hjälp med sekre-
tariat, arkiv, distribution och 
register. Men också till vår 
nuvarande förbundssekreterare 
Lars Carlsson, som ansvarar för 
verksamheten i Kristianstad.

KAF:s ekonomi har under 
åren varit liten men stabil 
genom att utgifterna kunnat 
hållas nere. De första tio åren 
erhöll förbundet bidrag från 
Svenska Kommunförbundet. 
Även Kommundata AB bidrog 
med pengar de första åren. Årets 
konferens gav, så länge den ar-
rangerades i egen regi, visst 
överskott varje år. I övrigt har 
inkomsterna i stort sett endast 
varit medlemmarnas årsavgifter. 
Förbundskassör Christer Jans-
son har från första stund och 
fortfarande skött sina uppgifter 
med bravur. 

 Lars-Olof Lindholm, nyvald förbundsordförande 1992

Mr MIF, Christer Jansson
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Från planeringsdagar i Mjölby 2005
Från vänster. Per-Anders Löthman, Jenny Moberg, Olle Wegner, Lars-OLof Lindholm, Lars 
Carlsson, Christer Ericson, Christer Jansson och Stig Lundberg.

Från planeringsdagar 
Från vänster: Stig Lundberg, Christer Jansson, Helena Skoglund (Bollnäs), Tommy Öhman 
(Kiruna), Per Nilsson, Inger Holm, Ingvar Lövkvist och Lars-Olof Lindholm.
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Före KAF:s bildande arrangerades på olika sätt kom-
munala riksmästerskap i bowling, bordtennis och 
skidor. Därefter har KAF under sina verksamma 20 
år samordnat tävlingar i följande grenar:

- Badminton -  Orientering
- Bordtennis -  Pimpelfiske
- Boule -  Skidor
- Bridge - Slalom/storslalom
- Bowling -  Tennis
- Golf -  Terränglöpning

Bowling. skidor och terränglöpning var de grenar, 
som ”övertogs” av KAF 1989. Hur gick det sen?

Raska fötter på Stora Brännbo
Terränglöpning var och är en av de starkaste gre-

narna på KAF: s riksmästerskapsträd. Det började en 
gång på klassisk kommunmark nämligen vid Svenska 
Kommunförbundets kursgård Stora Brännbo. 

Dåvarande Sigtuna kommuns korpklubb hade in-
bjudit till individuella tävlingar och stafetter under 
två sköna höstdagar 1988. Över 200 deltagare ställde 
upp för att springa inne i den tusenåriga staden bland 
kyrkoruiner och flotta villor. Några kända löpare, som 
ställde upp var skidåkerskan Anna Frithioff från Falun 
och mästerlöparen Ove Berg från Hofors.

Tävlingen blev ett lyft för kommunens korpklubb, 
som ställde upp med en hel stab av funktionärer i nya 
vita overaller. Kamratmiddag med dans ägde rum på 
Kulturrumteatern i Märsta. Alla var trevliga och glada 
inte minst den startskottsansvarige tävlingsledaren och 
f.d. kommunalrådet Sixten ”Dempsy” Larsson.

Kommundata AB ställde gratis upp och svarade för 
tidtagning och resultatredovisning

Detta första riksmästerskap i terränglöpning blev 
stilbildande för alla nästkommande tjugoen, som 
avgjorts runt om i vårt avlånga land från Gällivare i 
norr till Kristianstad i söder. Nya kontakter har knutits 
mellan kommunanställda runt om i landet. Den sociala 
samvaron har varit lika viktig som tävlingsresultaten. 
Många är de som år efter år träffats för att svettas 
runt en bana på några kilometer. Två duktiga flickor 
från Gällivare är Desideria Pittsa och Inger Ryytty, 
som nästan varje år ställt upp liksom kombattanterna 
Christer Jansson från Örebro och Christer Ericsson 
från Mjölby. Den senare har också varit organisatör för 
att Mjölby varje år samlat en buss full med motionärer 
för att delta i dessa riksmäserskap.

Listan på genomförda RM i terränglöpning:
1988 Sigtuna 1999 Sandviken
1989 Sala 2000 Sala
1990 Gällivare 2001 Avesta
1991 Täby 2002 Gävle
1992 Gävle 2003 Mjölby
1993 Mjölby 2004 Kristianstad
1994 Kristianstad  2005 Gävle
1995 Österåker 2006 Falun
1996 Hudiksvall 2007 Halmstad
1997 Heby 2008 Hudiksvall
1998 Mora  

Samtliga riksmästerskap har avgjorts under hösten 
utom RM i Kristianstad 28 – 29 april 1994.

Riksmästerskap

RM terränglöpning i 
Hudiksvall 2008
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I fyrtio år har kommunanställda 
tävlat mot varandra i bowling. 
De första mästerskapen ägde 

med andra ord rum 1969. Lars-
Olof Lindholm, KAF:s förbunds-
ordförande berättar under rubriken 
”KAF och jag” några minnen från 
den tiden och bowlingens utveck-
ling inom förbundet från och med 
1989. Tävlingarna har avgjort i 
hallar runt om i landet och ägt rum 
varje år under tre veckoslut i maj 
och alltid med gott om deltagare.

Bowling

När KAF konstituerades i 
mars 1989 var en av sty-
relsen första åtgärder att 

organisera sig m.a.o. välja befatt-
ningshavare och bilda utskott. Ett 
av utskotten var RM kommittén 
med uppgift att rekrytera arrangö-
rer, föreslå tävlingsbestämmelser 
och representera vid riksmäster-
skapen. Ordförande för denna 
kommitté har från starten och 16 
år framåt varit Stig Lundberg. 
Nuvarande ordförande är Lars 
Liljedahl. 

Stig tog under sina år i KAF på 
sig ett stort jobb inte minst att re-
krytera arrangörer. Han tog också 
på sig att varje år sammanställa sta-
tistik över antalet deltagare m.m. i 
genomförda tävlingar.

Ett stort tack till Stig för alla 16 
år som RM ordförande.

RM kommittén

Stig Lundberg, 16 år som RM-
kommitténs ordförande

Nuvarande ordförande Lars Lil-
jedahl. 

Annette Gefvert från Eskilstuna gjorde mycket bra resultat på 1502 med 
bl a en serie på 265, vid Bowling RM i Oxelösund 2006
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Skidor har varit en stor idrottsgren förr i världen, 
så också när KAF bildades. Den första tävlingen 
för kommunanställda avgjordes med många del-

tagare i Malung 1988 och kallades Kommun SM på 
skidor. En gammal storåkare och guldmedaljör från 
VM deltog, nämligen kommunalrådet i Älvdalens 
kommun, Rolf Rämgård. Ett kort referat fanns i dåva-
rande Kommun aktuellt. 

När KAF sedan konstituerades 1989 var Stig Lund-
berg, intendent vid fritidsförvaltningen i Umeå kom-
mun, närvarande. Han hade för Umeå kommuns 
räkning ansökt hos Kommunförbundet att få ta över 
arrangemanget 1990. Visst tyckte stämman så, om bara 
man kallade tävlingen för riksmästerskap. Och Stig 
invaldes så klart i denna KAF:s första styrelse.

 

Statusen på tävlingarna i Umeå höjdes genom medver-
kan av Toini och Assar Rönnlund. Toini var för övrigt 
prisutdelare. Även året efter, 1991, begåvades mäs-
terskapen med en berömd skidåkare som prisutdelare 
nämligen Tomas Wassberg. Tävlingarna avgjorde då 
i Bergs kommun med rekordmånga deltagare, ca 250. 
Förutom skidor på längden förekom även tävlingar i 
slalom. Tävlingsplatser var Åsarna och Klövsjö. 

Under kamratmiddagen fick arrangörerna ett tele-
gram från KAF med följande text:

Till Olle Nordh och kommunen Berg
som alltid på våra RM satt färg
och till Börje Svedjesten
och alla som jobbat me´n
på skidornas riksmästerskap -91
vi i KAF vill tacka och hylla
och kamratfesten förgylla
med blommor och standar
för underbara dar
i Åsarna och Klövsjö.

Olle Nord var kommunens stridbare kommunal-
råd, som under dessa år deltog med framgång i våra 
riksmästerskap i terränglöpning. Börja Svedjesten var 
fritidschef i Berg 1991.

Skidor

Stafettmästare i Mix-klassen. Orsa genom fr.v. Lars 
Liljedal, Annelie Jungland och Rolf Ström.

2005 års RM-tävlingar på skidor avgjordes i 
Högbo 4 – 5 februari.
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Orientering är en av de 
grenar som från början 
drog många deltagare men 

som de senast åren haft problem 
att samla tillräckligt många för att 
arrangörerna skulle vara nöjda. Re-
kordåret i antal deltagare var från år 
1993 då hela 340 hade samlats för 
riksmästerskap i Falun. Fotot före-
ställer Sten Zackari, f.d. kommun-
chef i Sundsvall och tävlingsledare 
för ett av de allra första riksmäster-
skapen, nämligen det i Sundsvall 
1991. Han har sedan varit trogen 
deltagare i många av de kommande 
riksmästerskapen. Bilden är tagen 
vi RM i Haninge 1996.

Orientering

Golf är den i dag i särklass 
populäraste grenen bland 
våra riksmästerskap. Det 

började en gång på Timrå golfbana 
28 – 29 juni 1991. Tävlingarna 
drog blygsamma 33 deltagare och 
de allra första riksmästarna hette 
Anders Hagman, Sundsvall, (A-
klassen), Royne Bergman, Timrå 
(B-klassen) och Birgit Thörnlund, 
Timrå (damer klass B). Flest delta-
gare hittills hade Leksand/Rättvik 
år 1998 med hela 312 startande. 
Numera håller sig deltagaranta-
let kring något över 200. Årets 
(2009) tävling avgjordes i Smed-
jebacken.

Golf

Katarina Jonasson, Mora, Ann-Gerd Sjöström, Umeå och Lena Kull-
berg, Skövde, på väg ut för spel i klass A Damer vid RM i golf 1999 i 
Kalmar

Sten Zackari, f.d. kommunchef i Sundsvall 
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Terränglöpning

En av årets begivenheter för löparintresserade 
kommunanställda är att delta i riksmästerskap 
i terränglöpning. Många har tagit vara på chan-

sen att träffa likasinnade från andra kommuner och få 
möjlighet till motion och trevlig samvaro. Först ut att 
arrangera var Sigtuna kommun 1988 och så sent som 
2008 stod Hudiksvalls kommun som arrangör. 15 olika 
kommuner inom KAF har varit arrangör genom åren 
där Gävle bidragit med tre arrangemang (1992, 2002 
och 2005), Mjölby 1993, 2003) och Kristianstad (1994 
och 2004) bidragit med två arrangemang vardera. 

En speciell planka cirkulerade tom 2005 mellan 
kommunerna där arrangerade kommun satte fast det 
årets medalj på plankan. Överlämning gjordes sedan 
till nästa arrangör. Ett trevligt inslag som markerade 
samhörigheten och den här plankan fylldes till slut 
med medaljer från alla åren. 

Antal deltagare har varit stort genom åren. Under 
de första åren samlade mästerskapen ca 150-200 del-
tagare. Men antalet deltagare har tyvärr minskat på 
senare år. 

Mjölby kommun med eldsjälen Christer Ericsson 
har år efter år bidragit med en busslast löpare till mäs-
terskapen, en bedrift i sig värd att nämnas. 

Vi får verkligen hoppas att mästerskapen överlever 
och kanske rentav hittar nya former för att locka till-
baka deltagarna igen. 

Lars Agardius
Kristianstads kommun
Deltagare i RM 1992-2008

Målgång, terränglöpning i Kristianstad 1994. 
Dåvarande förbundssekreterare Per Nilsson delar ut 
minnesgåvor till deltagarna

Starten har gått i för RM 2004 i Kristianstad

Kaj Nero, Kristianstad (nr 33) i en av de krävande 
backarna i sanddynerna utanför Åhus

Karisma var arrangerande förening
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Pimpelfiske

Är pimpelfiske idrott? Inte 
i den bemärkelsen, som 
är allmänt vedertagen. 

Men är pimpelfiske en sport. 
Kanske, men i första hand en 
hobby och ett folknöje för sport-
fiskare runt om i landet.

Hur blev då detta folknöje, 
pimpelfiske, RM- gren för kom-
munanställda? Jag är inte riktigt 
säker, men jag har en svag aning 
om att det var duktiga BKF som 
startade det hela i Bollnäs. Många 
dråpliga och trevliga händelser 
har inrapporterats från dessa mäs-
terskap, där kvinnor och män har 
lika stora förutsättningar. Styrka 

krävs eftersom isborrarna måste vevas för hand och 
detta är väl så drygt, när isarna ibland ligger på 1 
meter. Det är också åtskilliga hål, som skall borras 
upp, om det skall bli någon fisk under de tre timmar 
tävlingarna pågår. Själv har jag inte hållit i en pilk, 
men väl gått runt på isarna och pratat med de tävlande. 
Ibland har det varit blåsigt och kallt, men de känner 
pimpelfiskarna inge av i sina varma kläder. Ibland 
ljuvligt i marssolens sken. 

Ett år arrangerade vid tävlingarna här i Sigtuna. 
Räddningstjänsten var på plats om något skulle hända. 
Vi hyrde ett skolkök och några duktiga i personal-
klubben lagade god och näringsrik soppa att värma 

de tävlande efter fullbordat värv. 
Besvikelsen var stor, när de flesta 
hellre valde varm korv, än denna 
goda anrättning. Många var med 
och massor med fisk drogs upp 
ur Mälarens vatten, i huvudsak 
så kallade tusenbröder.

Med den globala uppvärm-
ningen krymper möjligheten att 
arrangera pimpeltävlingar allt 
längre norrut. 2010 landar mäs-
terskapen ända uppe i Bräcke.

Olle Wegner

Bild från tävlingarna 2003

Inga Jonsson 2001
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Pristagare från starten 1990 
har varit:

1990 
Sigtuna kommuns personalklubb 
2:a Kiruna kommuns fritidsförening  
3:a Nacka Kommunkorp   

1991
Tema: En bred verksamhet för samtliga anställda
ALLAKAN - Österåkers kommun  
2:a KOMIK – Täby kommun

1992
Tema: Kultur är också friskvård
Kom I Form – Kungsbacka kommun
2:a HumPe – Huddinge kommun
3:a Skövde kommuns fritidsförening

1993
Tema: Inspiration till friskvård
Kiruna kommuns fritidsförening
2:a SKIF – Sundbybergs kommun
3:a Vara kommuns fritidsförening
Årets uppstickare: Kom Loss i Vännäs kommun

Årets fritidsförening

I överensstämmelse med stadgarna ”att 
främja verksamhet och utveckling av 
såväl friskvårds- som kulturaktiviteter” 

föreslog styrelseledamoten Jimmy Österholm 
redan under KAF: s första verksamhetsår, att 
förbundet skulle utlysa en tävling för att varje 
år utse ”Årets fritidsförening”. Denna har med 
åren blivit en succé. Inte bara till glädje för vin-
nande förening utan också som inspirationskälla 
för övriga medlemmar. Varje år har utdelning av 
diplom och stipendium förgyllt Årets konferens. 
Med åren har dessutom antalet priser utökats. 
I dag utser vi också ”Årets uppstickare” och 
”Årets logytype”.

Insänt material med information om förening-
arnas verksamhet borde vara en källa till akade-
miska studier och uppsatser i ämnet friskvård. 
Tyvärr har ännu ingen utnyttjat denna möjlig-
het.

Juryn som varje år utser pristagarna har under 
åren haft representanter för närstående organi-
sationer såsom Svenska Kommunförbundet, 
Kommunal, SKTF och Korpen. Vi har också 
haft glädjen att till denna jury få knyta docent 
Hans-Erik Olsson, som forskat i ämnet fritid 
och friskvård. 
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1994

Tema: Motion för alla
HumPe – Huddinge kommun
2:a SKIF – Sundbybergs kommun
3:a KARISMA – Kristianstads kommun
Årets uppstickare: Kommunala fritidsklubben i 
Lidköping

1995
Tema: Nyskapande verksamhet
KARISMA – Kristianstads kommun
2:a SK65 – Sundsvalla kommun
3:a Kom Loss – Vännäs kommun

1996
Tema: Frisk vågat – hälsan vunnen
Vara kommuns fritidsförening
2:a MIF - Örebro kommun
3:a BKF – Bollnäs kommun
Årets uppstickare: VISAM i Gislaveds kommun

1997
Tema: Gemenskap och samhörighet
VISAM – Gislaveds kommun
2:a KOMIK – Täby kommun
3:a CORPUS – Nacka kommun
Årets uppstickare: Kom Fri i Rättviks kommun

1998
Tema: Friskvård för både kropp och själ
Kom Fri – Rättviks kommun
2:a TYKOM – Täby kommun
3:a KOMMUNHOPPET – Östra Göinge kommun
Årets uppstickare: Ovanåkers kommuns personal-
klubb

1999
Tema: Samhörighet genom idrott och motion
Lidköpings kommuns fritidsklubb
2:a Personalklubben i Jönköpings kommun
3:a Gällivare kommunanställdas fritidsförening
Årets uppstickare: FÅGELFRI i Falkenbergs kom-
mun

2000
Tema: En allsidig friskvårdsverksamhet med lust att 
pröva nya aktiviteter
FÅGELFRI – Falkenbergs kommuns 
personalförening
2:a BK MoIF - Borås kommuns Motions- och 
Idrottsförening 
3:a Personalföreningen i Nyköpings kommun
Årets uppstickare: Sollefteå kommuns personalför-
ening

2001
Tema: Friskvård genom samverkan
Fritidsföreningen EKAF i Eskilstuna kommun
SKTF´s hederspris till BK MoIF i Borås för ett unikt 
friskvårdsprojekt i Borås kommun
Årets uppstickare: PULSEN i Sandvikens kommun

2002
Tema: Mångfald – en möjlighet för alla
Personalklubben DAKAPO i Växjö kommun
SKTF:s hederspris till Personalföreningen i Nykö-
pings kommun
Årets uppstickare: HUMOR, Hässleholms kommun

2003
Tema: Uthållighet och experimentlusta
Personalklubben i Jönköpings kommun
Årets uppstickare: MARKISERNA - Marks kom-
mun

2004
Tema: Samverkan och aktivering
KOMIK – Täby kommun
Årets uppstickare: AKTIV – Torsås kommun
Årets logotype: Personalklubben AXET i Vetlanda

2005
Tema: Samverkan
Borås stads personalklubb MerKraft
Årets uppstickare: Aktiv Fritid i Kalmar och Väners-
borgs kommuns personalklubb

2006
Tema: Design för det goda livet
Aktiv Fritid i Kalmar
Årets uppstickare: Personalföreningen PULSEN, 
Sandvikens kommun
Årets logotype: Umeå kommuns personalklubb 
SPORREN

2007
Tema: Hälsoarbete för balans i livet
Vara kommuns fritidsförening
Årets uppstickare: SPORREN - Umeå kommun och 
Kom An – Varbergs kommun
Årets logotype: VISAM – Gislaveds kommun

2008
Tema: En bred verksamhet inriktad mot friskvård ur 
alla aspekter.
Personalföreningen PULSEN, Sandvikens kommun
Korpens hederspris till personalklubben SPORREN 
i Umeå
Årets logytype: Personalföreningen PULSEN i 
Sandviken
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Årets konferens
En idé, som Olle Weg-

ner förde fram i inter-
rimstyrelsen 1988, var 

att varje år inbjuda till en frisk-
vårdkonferens. Tanken var 
att en sådan skulle inspirera 
genom föredrag och erfaren-
hetsutbyte. Punkten togs upp 
på stämman när KAF bilda-
des i mars 1989 och på hös-
ten samma år samlades över 
hundratalet deltagare i en 
fullsatt aula på Kommunsko-
lan Stora Brännbo i Sigtuna 
bland annat för att lyssna 
till Kerstin Dellert. En lycklig 
början av en tradition, som 
blivit ett av KAF:s signum un-
der åren. De första elva åren, 
med andra ord hela 90-talet, 
arrangerades konferensen i 
egen regi. Från år 2000 har 
olika medlemsföreningar varit 
arrangör, några gånger i sam-
verkan med KAF.

Rätt svart myntades nam-
net ”Årets konferens”, som 
blev ett begrepp. Förbundet 
funderade ett tag på att regist-
rera det som varumärke. Men 
se, det gick inte, eftersom det 
innehöll ordet ”konferens”. I 
enkäter ut till KAF: s medlem-
mar har svaren alltid varit att 
”Årets konferens” står högst 
bland de verksamheter, man 
vill att KAF skall driva.

Kort resumé från samtliga 
genomförde konferenser:

– en resa genom Sverige 
 

1. Sigtuna 1989
Den första konferensen ägde rum på Kommunskolan i Sigtuna – Ker-
stin Dellert talade om ”Vad det personliga engagemanget kan uträtta”. 
En annan föreläsare var Jan Åke Björklund, dåvarande förbundsdirektör 
på Svenska Kommunförbundet. Studiebesök på SAS huvudkontor på 
Frösundavik i Solna och på idrottsskolan Bosön på Lidingö. 

2. Örebro 1990
Bergsmannens konferenscenter i Örebro.  – Konferensen inleddes med 
att kommunalrådet Axel Gisslén blev störd i sitt anförande av städaren 
Jalle Borssén. Föreläsare bland andra nuvarande biskopen Lennart Ko-
skinen. Studiebesök dag två på Ånnaboda 
frilufsanläggning i Kilsbergen. 

3. Skövde 1991
Hotell Billingehus i Skövde – Bland föreläsarna minns vi särskilt en-
tusiastsmören Holger Björklund från Nacka. Miniseminarier med bland 
annat exkursion på Billingen  

4. Sundsvall 1992
Sundsvall med kulturen i centrum. Inställt på grund av för få antal an-
mälda deltagare. 
Utdelning av priset till Årets fritidsförening ägde rum vid kamratmåltiden 
under RM i orientering. Tävlingen som avgjordes i decimeterdjup snö 
vid Ånnaboda utanför Örebro. 

5. Sunne 1993
I Sinnenas Rike på Selma Lagerlöf Hotel o SPA. Succé för Per Ragnar, 
som talade på ämnet ”När skall vi ha tid att leva”. Visning av Rottneros 
Herrgårdspark dag två´. Denna konferens drog flest deltagare någonsin 
med över 160 betalande. 

6. Västerås 1994
Västerås Congresscentrum. Några av föreläsarna var: Bosse Henriks-
son, distriktsläkare från Arjeplog, professor Björn Ekblom, GIH och 
Anders Gärderud, olympisk guldmedaljör i hinderlöpning. Studiebesök 
dag två på Skultuna Mässingsbruk. 

7. Loka Brunn 1995
Loka Brunn, söder om Grythyttan. Föredrag av bland andra Lars Wal-
lin på temat: ”Livet, stressen och möjligheterna”. På Loka var det första 
gången som Jimmy Österholm och Helena Rohlin ordnade lättsamma 
tävlingar innan konferensmiddagen. Studiebesök dag två på Måltidens 
Hus i Grythyttan. 

8. Österåker 1996
Skåvsjöholms konferensanläggning, Österåkers kommun. Bejublat 
föredrag av tjejmilsspringande Ann-Britt Grünewald, som vid tillfället 
var chef för Österåkersanstalten. 
Studiebesök dag två på GIH i Stockholm 
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9. Vara 1997

Bjertorps Slott i Vara kommun. 
Konferensen präglades av projektet 
Utvecklings Vara. Komikern Mats 
Ljung, som först inte kom, men 
sedan kom och höll ett bejublat 
kåseri på temat ”Västgötar och 
deras egenheter”. Studiebesök på 
Hälsoäventyret Oasen dag två. 

10. Bollnäs 1998
Bollnäs Folkes Hus. Föredrag av 
bl.a. professor Bo von Scheele på 
temat ”Stress och hälsa”. Jimmy 
Österholm och Helena Rohlin 
fick åter alla på gott humör genom 

lättsamma tävlingar innan konfe-
rensmiddagen. Miniseminarier och 
erfarenhetsutbyte dag två. 

11. Nyköping 1999
KAF firade 10 år på CULTURUM 
i Nyköping och med bejublat 
”Gästabud på Nyköpingshus”. 
Kung Birger delade ut diplom till 
Årets Fritidsförening, som detta år 
var Lidköpings kommunala fritids-
klubb. Temat för konferensen var 
”Att komma igen”. Ulla Bjekhaug 
och Eva Cedervall höll ett gemen-
samt föredrag på ämnet: ”Att finna 
kraften och glädjen i vardagen”. 
Dag två innehöll miniseminarier 
och erfarenhetsutbyte samt en vis-
ning av Nyköpingshus. 

12. Falkenberg 2000
Årets konferens arrangerades 
detta år för första gången i fören-
ingsregi på Hotell Strandbaden i 
Falkenberg. Arrangör var fritids-
föreningen Fågelfri i Falkenbergs 
kommun. 
Av många föreläsare minns vi Ole 
Bundgaard, som tala om ”Frisk-
vård på annorlunda sätt”. 
Dag två bestod av miniseminarier 
och erfarenhetsutbyte. 

13. Eskilstuna 2001
Årets konferens arrangerades 
detta år på Stadshotellet och 
Stadshuset i Eskilstuna med 
fritidsföreningen EKAF som ar-
rangör. EKAF-sången på melodin 
Y.M.C.A. följde oss från första till 
sista stund av konferensen. Före-

läsning bl. a. av Friskis o Svettis 
grundare, Johan Holmsäter. Konfe-
rencier var rektor Ulf Carlsson och 
det var han som myntade begreppet 
”KAF-rörelsen”. 

14. Vänersborg 2002
Konferensen arrangerades i sam-
arbete mellan personalklubbarna i 
Vänersborgs kommun och i lands-
tinget, Västra Götaland. Temat var 
”Friskt vågat – Hälften vunnen” 
och hölls på Kommunhuset och 
Quality Hotel i Vänersborg. 
Bland föreläsarna minns vi 
särskilt fotbollstränaren Torbjörn 
Nilsson. Dag två bestod av mini-
seminarier. 

15. Växjö 2003

Året som präglades av ”Ständigt 
detta Växjö”. Konferensen hölls 
på Växjö Konserthus med per-
sonalklubben DAKAPO, som ar-
rangör. Välkände Nils Åkessons 
var konferencier och han hade en 
hemlig gäst till avslutning nämli-
gen Carolina Klüft. Föreläsare var 
bland andra landshövdingen och 
fotbollsgeneralen Lars-Åke Lagrell 
och tidigare Davis Cup – kaptenen 
Calle Hageskog. Konferensmiddag 
var en oförglömlig hyttsill på Kosta 
Glasbruk. 

16. Jönköping 2004

Konferensen detta år hölls på 
Stora Hotellet i Jönköping. 
Personalklubben i Jönköpings 
kommun var arrangör. Föreläsare 
var Johan Plate, Linda Ullmå och 
Michael Ostrelius. Konferencier 
var kulturchefen och radioprofilen 
Erik Lindfeldt. Museichef  Bo 
Levander underhöll med sång och 
imitation av Ivar Kreuger under 
konferensmiddagen. 

17. Täby 2005
Årets konferens hölls på Täby 
Park Hotell. Arrangör var fören-
ingen KOMIK i Täby kommun 
i samverkan med KAF. Vi var 
grodor, lejon o.s.v. och indelade 
i grupper för erfarenhetsutbyte. 
Dessutom fick vi skratta ut när 
Kerstin Bäck underhöll. Föreläs-
ning av bl. a. Bosse Andersson, 
förbundsdirektör på KORPEN. 
Konferensmiddagen gick i indo-
nesiskt tecken och dansen tråddes 
till Janne Y: s enmansorkester. Dag 
två bestod av miniseminarier och 
erfarenhetsutbyte. 
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21. Hudiksvall 2009
Jubileumskonferens på Folket 
Hus i Hudiksvall. 
KAF fyller 20 år.

20. Vara 2008
Konferensen hölls på den omtalade 
Vara Konserthus i Vara. 
Vi minns föreläsarna språkvetaren 
Carl-Magnus Bengtegård, mara-
tonlöperskan m.m. Evy Palm och 
naturfotograf Stefan Quinth, samt-
liga med anknytning till Skaraborg. 
Avslutningen var pricken över i 
nämligen en skön underhållning 
med många skratt när stand-up-
komikern Jan Bylund uppträdde. 
Konferensmiddagen ägde rum på 
konserthuset.

19. Kalmar 2007
Konferensen hölls på Brofästet 
Hotell och konferens i Kalmar. 
Vi minns särskilt föreläsarna Mika-
el Andersson och Mats Pettersson 
men kanske allra mest Gästabudet 
på Kalmar slott. Väl jämförbart 
med motsvarande på Nyköpings-
hus år 1999. Underhållning med 
historiska inslag med gycklare och 
sträng slottsfru. Ett imponerande 
antal utställare visade upp sig 
under de två dagarna i entrén till 
konferenslokalerna.

18. Borås 2006
Konferensen hölls på Pulsen 
Konferens i Borås. Borås stads 
personalklubb MerKraft var ar-
rangör. Vi minns föreläsarna 
Jim ”Wow” Turesson, Lennart 
Björklund och P K Mahancindia 
med flera. Innan konferensmid-
dagen fick vi förmånen att delta i 
en av klubbens friskvårdskvällar, 
som arrangeras för alla stadens 
anställda två gånger per år. Mid-
dagen ägde rum bland vävstolar på 
textilmuseet och priset till ”Årets 
fritidsförening” delades ut av 
ingen mindre än kung Karl Gustav 
eller var det en imitation. Några 
av konferensdeltagarna passade på 
att bese nyanlagda Borås Arena, 
hemmaplan för detta års svenska 
fotbollsmästare, IF Elfsborg.

P K Mahancindia 

Årets Fritidsförening, Aktiv fritid 
Kalmar kommun

Mottagandet på Kalmar slott

Ewerth Johannesson hälsar 
välkommen

Anna Hallström

Årets Fritidsförening, Vara kom-
muns personalförening

Jan Bylund
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Förbunds Nytt
Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Nr 1   2003

SKTF:s hederpris 4

SSIF/KAF-spelen 18RM i skidor 10

Hur skulle förbundet kunna sprida information om sin 
verksamhet och göra reklam för riksmästerskap och 
utbildningar? Detta var en av de första och svåraste frå-

gorna som den första styrelsen hade att brottas med. Det var 1989 
och långt före e-post och hemsidor. Det som stod till buds var att 
skriva för hand, visserligen på en PC, men ändock. Sedan kopiera 
det antal exemplar som behövdes och distribuera via posten. Så 
skedde också. Informationsbladet döptes till Förbunds Nytt och 
tre nummer kom ut 1989. Bladet utvecklades med åren till en tid-
ning, som kom ut fyra gånger per år. Efter en namntävling döptes 
den om till KAF Nytt.  Ansvarige utgivaren, Olle Wegner, läm-
nades in manus och foton till en lay out- firma i Märsta och den 
trycktes sedan på ett lokalt tryckeri.

Från och med nr 4 av Förbunds Nytt 1999 övergick tidningens 
lay out- arbete till Kristianstad och Lars Carlsson kom in i bil-
den. Nu började ett framgångsrikt samarbete där allt material 
till tidningen översändes elektroniskt och bearbetades av Lars. 
Tidningen trycktes i svart-vitt i Kristianstad. Från nr 4 år 2002 
övergick vi till färgtryck. Kostnaden för detta blev dock för hög 
och år 2006 återgick vi till att trycka i svart-vitt. 

Kostnaden för tryckning och porto samt utvecklingen inom inter-
net fick förbundet att från år 2008 endast ge ut KAF Nytt i form 
av webb- tidning och nu åter i färg. 

I och med att Lars Carlsson tog hand om bearbetningen av ma-
terialet till KAF Nytt så hjälpte han också förbundet till en egen 
hemsida www.kafinfo.nu. Den har under åren utvecklats och är 
i dag ett fullfjädrat fönster med information ut mot medlemmar 
och andra intresserade. Gå gärna in på hemsidan och läs vad KAF 
har att erbjuda.

Lars Carlsson, Kristianstad, 
sekreterare i KAF och ansvarig 
för KAF-Nytt och hemsida
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En tanke som föresvävade 
den första styrelsen i för-
bundet var behovet att 

hjälpa nystartade kommunala fri-
tidsföreningar med idéer och doku-
ment. Man formulerade förslag till 
stadgar, som föreningarna kunde 
ha som mall. Man gav tips om hur 
andra arbetade och var man kunde 
göra studiebesök. Dessutom inbjöd 
man till kurser, som fick namnet 
”Bilda fritidsförening” och ”Ut-
veckla din fritidsförening”. Denna 
utbildning skedde i samverkan 
med folkhögskolor, vilket gjorde 

KAF - utbildningar

Deltagare och ledning för kursen ”Utveckla dig fritidsförening” på Valjevikens kursgård utanför 
Sölvesborg.

det både billigt och praktiskt för 
deltagare och kursledning, som 
bestod av Olle Wegner och Jimmy 
Österholm. Under nittiotalen ge-
nomfördes ett antal sådana kurser 
på folkhögskolorna i Bollnäs och 
Vara samt på Valjevikens kurs-
gård i Sölvesborg. Några liknande 
kurser har inte genomförts under 
2000-talet. 
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Utan hjälp från andra or-
ganisationer hade aldrig 
KAF existerat. Korpens 

Svenska Motionsidrottsförbundet 
var utomstående initiativtagare. 
Även i dag samarbetar vi inom 
olika områden. KAF är ett av Kor-
pens riksförbund. Anita Jaeger har 
under senare år hjälpt oss åtskilligt 
i flera frågor. Hon har också varit 
en av flera i juryn för Årets fritids-
förening. 

Tidigt fick vi i KAF kontakt med 
vår systerorganisation inom lands-
tingsvärlden, Svenska Sjukvårds-
anställdas Idrottsförbund. Under 
åren har vi samarbetat kring olika 
riksmästerskap och andra tävlingar. 
SSIF-KAF-spelen har genomförts i 
många år med landstingsanknutna 
föreningar som arrangörer. Lands-
tingsanställda har deltagit i våra 
orienteringsmästerskap o.s.v. Dri-
vande i samarbetet med SSIF  har 
varit deras förbundssekreterare, 
Lars-Göran Bengtsson.

Från och med år 1991 har SSIF 
medverkat till att landstingsanställ-
da fått möjlighet att delta i Årets 
konferens. År 2002 delade SSIF på 
värdskapet med personalklubben i 
Vänersborgs kommun.

1996 öppnade SSIF ett samar-
bete med Vasaloppet om Lands-
tingsvasan från Oxberg till Mora 
under Vasaloppsveckan. 1998 fick 
KAF också vara med på ett hörn 

och loppet döptes då om till Kom-
mun- och Landstingsvasan. Tyvärr 
sa Vasaloppet nej till en fortsätt-
ning efter detta år.

Några år i början av 2000-talet 
utmanades alla anställda i Vasa-
loppskommunerna (Malung, Mora 
och Älvdalen) till tävling i flest 
antal deltagare i Kort-Vasan, en 
deltävling i Vasaloppsveckan. Sam-
tidigt arbetade Kerstin Lingqvist i 

Mora kom-
mun med ett 
EU- projekt 
”Vasaloppet 
som motor 
i regionens 
utveckling” 
bland an-
nat med att 
locka kom-
munerna att 
få deltagare 
till Kort-Va-
san. KAF tog 
upp förhand-

lingar med 
Kerstin och 
Mats Budh, 

Samarbetspartner

dåvarande VD för Vasaloppet, 
En uppgörelse nåddes och 2006 
ställde ca 200 kommunanställda 
upp i detta motionslopp. För att 
möjliggöra detta bildade KAF en 
särskild förening, Kommunvasans 
IF och sökte medlemskap för denna 
hos Svenska Skidförbundet. Någon 
fortsättning blev det tyvärr inte 
denna gång heller, då Vasaloppet 
sade nej till en fortsättning 2007.

Löparkansliet i Stockholm bi-
träder ett antal friidrottsföreningar 
i Stockholm och ute i landet med 
olika arrangemang exempelvis 
Stockholm Marathon, Vår Ruset, 
och Tjejmilen. KAF och Löpar-
kansliet inledde ett samarbete 2007 
för att öka intresset hos ”tjejer” att 
motionera genom löpning. Dessa 
motionslopp har alltid varit popu-
lära för kommunanställda att delta 
i. Tyvärr avtog intresset bland våra 
medlemsföreningar att rapportera 
in hur många som deltagit i täv-
lingarna. KAF fortsätter dock att 
informera om loppen, när de går av 
stapel och hur man anmäler sig.

Lars-Göran Bengtsson, SSIF:s förbundssekreterare 
och Sten Emanuelsson, personalklubben i Vänersborg. 
Bägge ansvariga för Årets konferens i Vänersborg år 
2002.

Från  överläggningarna om Kommunvasan 2006. Från vänster Lars-Olof 
Lindholm, förbundsordförande KAF, Kerstin Lingqvist, projektledare i 
Mora kommun och Mats Budh, VD för Vasaloppet AB.
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KAF och jag - några veteraner berättar

Olle Wegner är i dag, liksom Ingvar, en glad pensio-
när, som fortfarande ägnar en hel del tid åt att skriva 
för KAF: s räkning. Han är fortfarande ansvarig utgi-
vare för KAF Nytt liksom för denna jubileumsskrift. 
Han ägnar sig också åt hembygdsforskning. Då om 
Säfsen, där han växte upp och där han har nu äger ett 
fritidshus. Dessutom är han rödvit i själen och medlem 
i Degerfors IF.

När Carl-Eric Lundgren 1988 tog upp frågan med 
mig om ett förbund för kommunala fritidsföreningar 
var det i en mycket turbulent period i mitt liv. Jag var 
då ordförande för korpklubben i Sigtuna kommun och 
den möjlighet jag fick att försöka få till stånd detta 
förbund, lyfte mig från den situation jag befann mig i. 
KAF blev ett lyckokast. Jag fick möjlighet att utveckla 
något helt nytt och arbetet blev, anser jag, framgångs-
rikt. Men för detta har jag att tacka kreativa och alltid 
samarbetsvilliga underbara kamrater. 20 år med KAF 
har yrkesmässigt varit mina lyckosamma år.

Olle Wegner

Lars-Olof Lindholm är mätningsingenjör i Nacka 
kommun och arbetar, så att säga, på sista tampen, innan 
han går i pension. Han har varit kommunen trogen 
sedan 1965. Från och med 1992 är Lars-Olof KAF: 
s förbundsordförande. Hans stora intresse är bowling 
samt att snickra och bygga ut på fritidshuset på Södra 
Langö i i Stockholms skärgård.

Bowlingminne från tidigt 70 tal
 När jag 1970 fick förfrågan om deltagande i Bow-

ling RM, som arrangerades detta år i Västerås för 
kommunalt anställda, var det nog ingen, som hade 
en tanke på att vi skulle fortsätta ända in på 2000 
talet.1981 fick Nacka chansen att arrangera RM och 
efter det blev jag mer eller mindre ansvarig för rekry-
tering och fördelningen av arrangörer i landet.

 
I år, 2009, firade den kommunala bowlingen 40 

års jubileum. Det har varit ett nöje att få träffa så 
många deltagare samt att få besöka så många platser 
i Sverige. Tyvärr har jag fått avstå från deltagande vid 
tre tillfällen av personliga skäl.

 
När kallelse till bildandet av KAF kom, åkte 

Nackas aktiva in till Kommunförbudets lokal vid 
Slussen (Sthlm) för att lyssna till, vad som äntligen 
skulle bli ett förbund med stora planer

i friskvård för personal i kommunal tjänst. Nu firar 
vi (KAF) 20 års jubileum och det känns bra med hopp 
om en fortsättning i god anda. Jag hoppas också på en 
positiv inställning till friskvård hos de styrande i kom-
munerna. Jag ser framåt mot nästa 10 års jubileum!

22 23



KAF 20 år  1989 - 2009                                    KAF 20 år  1989 - 2009   

Ingvar Lövkvist är i dag en glad och aktiv pensionär, 
som en dag i veckan arbetar i en stiftelse som arbetar 
med utvecklingsfrågor, som skall sätta Kristianstad på 
kartan. Ingvar  är också ordförande i en ”Bevarande-
förening för Kristianstads Centrum”. Dessutom nybli-
ven ordförande i IFK Kristianstad, en anrik förening 
med ett elitserielag i handboll. 

Då jag i början på 90-talet blev invald i KAF:s 
styrelse som suppleant, blev det en nytändning för 
mig, Jag hade varit engagerad i vår lokala personal-
förening (Karisma) i c:a 25 år och idéerna och entu-
siasmen började ta slut. Då fick man tillfälle att träffa 
nya människor både i styrelsen och i andra föreningar 
på KAF: s konferenser. Det gav mig nya impulser, som 
man både kunde omsätta i sin egen förening, men 
också i kontakter med kommuner, som stod i begrepp 
att starta egna. Ett stort tack till de personer som satt 
i styrelsen under dessa år. Jag glömmer aldrig de heta 
diskussionerna mellan veteranerna Stig och Yngve, 
men som alltid ledde till att frågorna flyttades framåt. 
Det var lärorika år!

 
En sak som också var inspirerande var att stå som 

arrangör för KAF:s riksmästerskap. Jag tror att vi i 
Kristianstad har varit arrangörer 4 gånger. Pröva på 
detta! Det är både kul och lärorikt.

Ingvar Lövkvist

Christer Jansson är en av alla dessa oförglömliga 
profiler, som varit med från början i KAF och som 
uträttat ett fantastiskt arbete helt ideellt. Han har va-
rit förbundskassör från dag ett till den dag som i dag 
är. Christer är socionom och har varit födelsestaden 
Örebro och dess socialförvaltning trogen i alla år. Han 
var med och bildade kommunens motionsidrottsfören-
ing (MIF) och har varit dess ordförande i en herrans 
massa år. Han är inte för inte Mr MIF. I yngre år prö-
vade Christer med framgång bandy i ÖSK, ishockey 
i IF Eyra och fotboll i Forward. Han var dessutom 
en mycket lovande tennisspelar. Som ledare har han 
varit engagerad i Forward, som är fotbollsklubben nr 
2 i Örebro.
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Yngve Persson, Österåker

Flickorna från Västergötland, 
också veteraner, Inger Holm, 
Skövde och Eva-Lotta Swantes-
son, Vara.

Stig Lundberg är också en pigg 
och glad pensionär, som med hus-
tru Marianne delar året mellan lä-
genheten på Lidingö och radhuset 
på Solkusten i Spanien. Stig gjorde 
karriär vid kavalleriet i Umeå, fort-
satte som konsulent vid Västerbot-
tens idrottsförbund och därefter 
som intendent vid fritidsförvalt-
ningen i Umeå kommun. Där fick 
han av en tillfällighet kontakt med 
ett nybildat fritidsförbund. Om 
detta berättar Stig nedan.

Min väg till KAF
När man vid mogen ålder – pen-

sionär – blickar tillbaka kommer 
givetvis då och då funderingar 
över varför livet utvecklats som det 
har gjort. Ganska snabbt kommer 
man också då underfund om att det 
är tillfälligheter som format det 
mesta. Man träffar en person, man 
befann sig på en pålats vid ”rätt” 
tillfälle, man läste kanske en notis 
eller deltog i ett sammanträde. 
Förspelet till mitt engagemang i 
KAF var en serie tillfälligheter. 

Första riksmästerskapet på ski-
dor för politiker och kommunan-

ställda genomfördes i 
Malung 1988. Umeå  
där jag arbetade  var 
representerade med 
flera deltagare som 
vid hemkomsten ut-
tryckte en entusiasm 
för tävlingen. Vi var 
positiva för en fort-
sättning och skicka-
de in en ansökan till 
Kommunförbundet 
om att få arrangera 
tävlingen 1990.

Under vintern 
1989 kom en in-
bjudan som bl.a. 
innehöll planer på 
att bilda ett fritids-
förbund. Det fanns 
nämligen en inte-
rimsstyrelse. Min 
avsikt med resan till 
Kommunförbundet 
i Stockholm den 

17 mars 1989 var att bevaka vår 
ansökan om att få arrangera skid-
mästerskapen 1990. Sammanträdet 
startade med att jag mycket över-
raskande blev invald i styrelsen på 
förslag av Marianne Mayer från 
Gällivare.

Efter 16 år i styrelsen var det 
hög tid att överlämna ansvaret 
för tävlingsverksamheten till nå-
gon annan. Men, som jag tidigare 
noterade, så var det en person, 
som jag aldrig hade träffat tidi-
gare – Marianne Mayer, Gällivare 
– som gav mig tillfälle att arbeta 
med KAF: s utveckling, som på 
många sätt blev en utomordentligt 
stimulerande uppgift.

Stig Lundberg
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Min KAF resa började en 
höstdag den 7 okt-88 på 
kommunskolan i Sigtuna, 

där jag träffade Olle Wegner för 
första gången. Några veckor tidi-
gare hade jag av Örebro kommuns 
personalchef fått i uppdrag att åka 
upp till Sigtuna för att närvara vid 
ett möte, som Olle hade kallat till 
för att ta upp frågan om att bilda 
ett kommunalt Riksförbund. Under 
detta möte beslu-
tades att bilda en 
interimsstyrelse 
och jag utsågs 
som kassör, med 
0 kronor i kassa.

Utvecklingen 
gick snabbt och 
vid första för-
bundsstämman 
valdes jag till 
Förbundskassör 
som jag sedan 
dess innehaft. Ekonomin har som 
alltid i föreningar gått upp och ner, 
men vi har alltid kunnat balanserat 
vår budget under åren.

I samband med att KAF bil-
dades i Sigtuna, gick också det 
första Riksmästerskap i terräng-
löpning, som Sigtuna kommunala 
korpklubb anordnat. För min del 
blev det beslutat att jag fick i upp-
drag att vara KAF:s representant 
i samband med RM  i terränglöp-
ningar. Detta har bidrag till att jag 
fått besöka många kommuner och 
upplevt fina och välordnade RM 
tävlingar. Det har också medfört 
att jag knutit upp nya kontakter 
med personer som deltagit i täv-
lingarna och inte minst på de kam-
ratfester som varit i samband med 
dessa tävlingar. Många fina och 
minnesvärd stunder i samband med 
RM tävlingarna och det har alltid 
varit roligt att träffas år efter år.

En annan för mig givande upple-
velser har varit de återkommande 
”ÅRETS KONFERENS”. De har 
gett mig nya kunskaper, inspiration 
och inte minst trevliga och härliga 
samvaro med alla KAF:are som 
deltagit under årens lopp.

Jag har många härliga och 
minnesrika stunder med KAF och 
jag skulle kunna skriva en bok om 

allt det jag fått 
uppleva. Vem 
vet, om jag nå-
gon gång skriver 
mina memoarer 
kommer KAF 
att fylla mycket 
av mitt liv i den 
boken.

Jag har under de 
tjugo år, som jag varit 
med i KAF, fått uppleva 
mycket av glädje, kam-
ratskap, inspiration och 
upplevelse. Listan kan 
bli lång, vad KAF gett 
och betytt för mig per-
sonligen. 

Till sist vill jag framhålla en 
person som betytt mycket för mig 
personligen och framför allt KAF. 
OLLE WEGNER vem annars. Hans 
entusiasm, inspiration och sin per-
sonlighet har skapat en varm och 
härlig KAF anda och vi som har 
haft förmånen att arbeta med Olle 
har fått uppleva fantastiska tjugo år.

Christer Jansson

20 år med KAF
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Ingen kan med säkerhet tala om hur framtiden ser ut. Vi anar åt vilket håll ut-
vecklingen går, men kan knappast se hur framtidslandet ser ut bakom nästa 
krök. Därför är det svårt att veta hur en sådan marginell organisation som Kom-
munanställdas Fritidsförbund kommer att överleva. 

KAF rörelsen, ett begrepp som myntades av rektor Ulf  Carlsson i Eskilstuna 
2001, är på frammarsch i många kommuner, d.v.s. hur kommunanställdas fritids-
verksamhet involveras i friskvården. Den utvecklingen hoppas vi skall fortsätta 
liksom KAF: s förmåga att hjälpa till i detta arbete. Vi vill informera om goda 
exempel och inspirera till motion och annan friskvård. Vi vill samordna tävlings-
verksamhet och söka samarbete med andra organisationer för bra motionsakti-
viteter. Och vi vill att Årets konferens arrangeras många år till.

Tävlingsverksamheten minskar och intresset för motionslopp i olika samman-
hang ökar. Det är viktigt att KAF söker nya former för samarbete med de stora 
arrangörerna. En dröm vore att på nytt få arbeta aktivt tillsammans med Vasa-
loppet och Tjejmilen/Vår Ruset. Och varför inte kring Tjejtrampet.

KAF styrelse står inför ett generationsskifte. Vi söker nya aktiva representanter 
från medlemsföreningarna till vårt styrelsearbete. Det är en stimulerande upp-
gift, som ger mycket glädje tillbaka, många nya kontakter och möjlighet att få 
ta del av vad kommunala fritidsföreningar runt om i landet uträttar. Ta chansen! 
Hör av er till valberedningen.

Styrelsen 2009

Lars-Olof Lindholm 
Christer Jansson 
Lars Carlsson 
Ckrister Ericson 
Per-Anders Löthman

Ewerth Johannesson
Monica Stoltz
Carina Stork
Andes Kihl
Lars Liljedahl

FRAMTIDEN
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