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Plan för RM-tävlingar 2011
Gren

Arrangör/Plats

Datum

Skidor

Ski Marathon Orsa

2011-02-12

Skridskor Vikingarännet

Uppsala

Pimpelfiske

Arrangör saknas

Bowling

Katrineholm

Boule

Arrangör saknas

Golf

Kalmar

Terränglöpning

Varberg?

Orientering

Gislaved

Kontaktperson

Anders Tysk tfn 08-556 312 45

Övriga arrangemang
Vår Ruset
Tjejmilen
Årets Konferens

Vänersborg hoppas vi

Se sidan 27
3 september

denna gång!
I detta sista numret av KAF Nytt 2010 ser vi tillbaka på höstens evenemang såsom Årets Konferens med Gästabudet i Nyköping och flera RM och blickar framåt mot 2011, Och mycket, mycket,
annat.
Trevlig läsning och God Jul och ett Gott Nytt År önskar vi inom KAF!
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Gästabud i Nyköping som vi
sent kommer att glömma
KAF- Nytt

Årets konferens med Gästabud i Nyköping
kommer vi sent att glömma. Festkvällen
på Nyköpingshus med narren och ordvrängaren Anders Tegner, Lennart R
Svenssons uppvisning i kroppsspråk och
den unika miljön på Pelles Lusthus tillhör
höjdpunkterna.

E

rfarenheter från andra föreningars bästa aktiviteter är
också något som drygt 100
deltagare från hela Sverige får med
sig hem från några härliga dagar i
Nyköping.

HR-chef Ingrid Lindbom
hälsade välkommen till Nyköping
samtidigt som hon prisade den
verksamhet som personalföreningarna gör för att vi ska må bra.
Hon berättade bland annat om gemensamma friskvårdssatsningar
där arbetsgivaren och personalföreningen jobbar tillsammans med
friskare medarbetare och mindre
sjukskrivningar som resulterat.
Gunilla Dahlgrens outtömliga
lager av historier och berättelser
från livet blev en perfekt start på
konferensen. Hon fick oss verkligen att hitta pärlorna i vardagen
och fundera på förhållandet mellan kvinnor och män. Deltagarna
fick en inblick i hennes bakgrund
som jordbruksministerns fru och
författare till Lilla Fruntimmers-
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boken med uppföljare och tiden
i grannkommunen Katrineholm
(Björkvik).
Mer om Gunilla Dahlgren hittar
du på www.lillafruntimret.se
Konferensen i Nyköping innebar
en extra satsning på erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Redan
från början delades deltagarna upp
i grupper som följdes åt vid lunchen, eftermiddagens erfarenhetsutbytet och Gästabudet. Säkert
var det några grupper som också
höll ihop under den uppskattade
promenaden på Hälsans stig där
Anders Eriksson och Lennart
Ringdahl passade på att berätta
om Nyköping och stadens historia.
Minnesanteckningar från gruppernas erfarenhetsutbyte redovisas på
www.kafinfo.nu. Det gäller även
besluten på förbundsstämman för
KAF (Kommunanställdas fritidsförbund) som pågick samtidigt som
den hälsosamma promenaden.
Säkert var det många som fick
upp ögonen för vårt kroppsspråk
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och alla signaler vi skickar ut när
Lennart R Svensson förde in oss i
denna spännande värld. Med hjälp
av deltagare i konferensen visade
han på hur en grupp snabbt kan
anpassa sig och tala med ”gemensam tunga” och hur nejsägare kan
påverka hur ett samtal utvecklas.
En fascinerande uppvisning hur vi
med enkla medel kan förändra vår
omgivning genom vårt eget beteende. Vill du veta mer kan du gå in
på www.lennartrsvensson.se

Nyköpingshus, KAF, nyköpingsguider, Nyköpings kommun och
framför allt alla gäster för några
härliga dagar som vi aldrig kommer att glömma!
Lars-Göran Bergman

Gästabudet på Nyköpingshus
och narren Anders Tegner är
värd ett eget kapitel. Hur han som
konferencier väver in gästerna och
allt som händer i underfundiga
ordvändningar måste bara upplevas. Samma sak gäller Gästabudet
som tar med gästerna på en lustfylld historisk kväll som man sent
glömmer.
Under kvällen utsåg KAF Vänersborg till Årets fritidsförening
2010 för sin utmärkta verksamhet
för personalen. Priset för Årets
logotype gick till KARISMA från
Kristianstad.
Personalföreningen Nyköpings
kommun, som numera heter Kom
Me’, tackar föredragshållare,
Anders Tegner, Pelles Lusthus,
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Åter till Nyköping

D

et var elva år sedan sist
Årets konferens arrangerades i Nyköping. Det
var det året som ordet ”utbrändhet”
var på modet och föreläsningarna
handla naturligtvis delvis om det.
Vi höll till i ett före detta badhus,
vackert ombyggt till konserthus
med namnet CULTURUM. Och
det var ett ”Gästabud” som hette
duga.

Pelles Lusthus
När årets ”Årets konferens” öppnades så var det den 7 oktober 2010.
Hösten var på gång. Regnet gjorde
inget uppehåll, men inne i Pelles
Lusthus var stämningen hög med
igenkännande handslag och glada
tillrop. Deltagare från när och
fjärran möttes av trevliga Nyköpingsbor i snygga, röda skjortor
med texten ”Kom me´”. Och vi
kom mä på den tjugoförsta Årets
konferens.

Lusthuset ägdes tidigare av en av stadens mest prominenta innevånare,
en numera avliden grosshandlare. Det ligger vackert vid Nyköpingsån och
består av tre delar, en ombyggs f.d. bultfabrik, ett fantastiskt innehållsrikt
lanthandelsmuseum och en restaurang/kafé- del, som är något så ovanligt
som av en blandning av matsal och finare vardagsrum i grosshandlarens
smak.
Välkomstlunch stod uppdukad i museet och vi bänkade
oss vid långbord rad efter
rad. Det påminde en del om
konferensmiddagen år 2006,
då vi åt vid långbord bland
vävstolarna på Textilmuseet
i Borås. Efter denna smakliga
måltid tog vi plats i den vitmålade före detta fabrikslokalen.
Kommunens personalchef, Ingrid
Lindbom, hälsade oss välkomna
till Nyköping. Hon berättade om
kommunens hälsoarbete och lovordade sin egen personalförening,
Kom Me´ för deras arbete för de
anställdas friskvård. Men så är föreningen också bästa kommunala
fritidsförening år 2009.

”Så kom vi då åter till
den vackra staden Nyköping och till Årets
konferens 2010”

”Narren” Anders Tegner
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Erfarenhetsutbyte

Ingrid Lindbom
Så dök han upp för första gång,
hela konferensens konferencier,
Anders Tegner, tillika Gästabudets
narr. En ordcelebritet av rang. Genom att snappa upp något förflutet
ord, omvandlade han det snabbt
till något helt annat och på så sätt
framkalla skratt och glädje bland
åhörarna. Saken blev inte sämre
när han introducerade konferensens
första föreläsare, Gunilla Dahlgren,
som kontrade med en historia,
som fick taket att lyfta. Dialogen
dem emellan, när de sedvanliga
mikrofonproblemen dök upp, var
oslagbar. Gunilla, som är en känd
föreläsare, kåserade om livet i
synnerhet och om karlar och barn
i allmänhet. Om det och annat har
hon hittills skrivit sjutton böcker
och blivit ett känt begrepp bland
annat genom Lilla Fruntimret.

Gunilla Dahlgren

Uppdelade i grupper med namn efter
kung, hertigar och
andra medverkande
i det riktiga Nyköpings
Gästabud,
gick vi så till varsitt
grupparbete för att
utbyta erfarenheter
om våra fritidsföreningars arbete. Alltid lika uppskattat
och som vanligt så
blev tiden för kort.
Sammanfattning av
dessa grupparbeten
kommer förhoppningsvis att redovisas på KAF:s
hemsida www.kafinfo.nu.
Innan vi sedan gick till våra
hotell för att svida om, så ”narrades” Anders Tegner med oss igen.
Eller rättare sagt. Han förberedde
oss för alla de hemskheter som
eventuellt skulle inträffa senare
på kvällen på det ärevördiga slottet Nyköpingshus.

Nyköpings Gästabud
Strax före kl 19.00 blev vi hämtade
av väktare för gåsmarsch i regnet
mot Nyköpingshus. Väl där motades vi in i ett av slottsrummen och
man befarade argan list. Nu bär det
väl ned i fängelsehålorna? Då dök
narren upp, bjöd på varmt mjöd och
narrades lite om kvällens gästabud,
som blev en lika glad och trevlig
tillställning som för elva år sedan.
Då som nu skrålade vi och sjöng,
nunnorna lyfte på sina kjolar och
narren narrades gång efter gång.
Konung Birger höll tal och hertigarna åkte ned i fängelsehålorna.
Allt avslutades med Kungssången.
dock inte den vanliga utan den från
Disnys Djungelboken.
En kväll att minnas! Och regnet
strilade inte längre ned från den
mörkgrå himmelen.
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Vandring på Hälsans stig.
Konferensens dag två började med en av Nyköpings
nyaste attraktioner nämligen en guidad vandring på
Hälsans stig. Samtidigt pågick KAF: s förbundsstämma på Pelles Lusthus. Ovanligt många hade valt
att representera sina föreningar på den senare, vilket
naturligtvis gladde förbundsstyrelsen.

Lennart R Svensson - Jag hör vad du säger och ser vad du menar.
Lennart R Svensson är skådespelare och föreläsare.
Han har i många år arbetat på Stockholms Stadsteater
och var en av flera i teaterns omtalade ”Teatersport”.

Denna dag hade han åkt ned från huvudstaden för
att visa oss, och för att citera programinbjudan, ”en
unik blandning av skådespel och föreläsning om hur
lätt vi missuppfattas av andra människor, när gester
och mimik skickar budskap, som kan vara helt motsatta mot vad vi säger”. Och föreläsningen blev vad
den lovade.

Avslutning
Så var Årets konferens 2010 slut för denna gång.
Anders Tegner, konferencier och narr, tackade Lennart
R Svensson, för hans fina föreläsning och påminde om
att även han, Lennart, varit Gästabudsnarr en gång i
tiden på 90- talet. Anders tackade också oss konferensdeltagare för att vi hade kommit till Nyköping. Det var
jättetrevligt, tyckte han, och det tyckte vi också. Kom
Me´: s ordförande, Eric Lindström, överlämnade gåva
och även han tyckte det var trevligt att vi kommit till
deras ”Årets konferens”. Och vi applåderade länge och
väl Eric och hans medarbetare för ett jättefint genomfört arrangemang.
Olle Wegner
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Ewerth från Kalmar

Brodern bärs ut till fängelsehålorna

Kungen och Drottningen
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Lars Agardius, tävlingsledare och
initiativtagare till KommunRuset

KommunRuset

- med RM i terränglöpning 2010
i Kristianstad/Åhus - ett annorlunda evenemang
Kristianstads kommun fick 2010 nöjet att stå som värd för Riksmästerskapet i
terränglöpning för kommunanställda. Det var tredje gången gillt för Kristianstad
som stått som värd 1994 och 2004. Mästerskapen startade upp 1988 i samband
med att Kommunala Fritidsförbundet skapades och arrangerades årligen fram
tom 2008.

M

en så bröts trenden 2009 och det var ett trist
besked från Kalmar kommun om inställda
mästerskap. För lågt antal deltagare (drygt
40-tal), tyckte Kalmar, som valde att 1 vecka innan
tävlingarna dra tillbaka arrangemanget.
Jag började fundera på varför mästerskapen lockade
mindre och mindre antal deltagare.
Var det så att man satsade mindre på personalvård
ute i kommunerna? Eller var det så att man kört fast i
gamla hjulspår och behövde förnya sig? Det var dags
att lyfta frågan i vår personalförening Karisma i samband med den årliga träffen med alla sektionerna och
styrelsen inom föreningen.
Karismas ordförande Ulf Oscarsson tände direkt på
idén att Kristianstad skulle anmäla sitt intresse för att
arrangera RM. Men nu skulle vi hitta ett nytt koncept
för att locka tillbaka deltagare.

Förberedelser
I december 2009 kontaktade Ulf mig och ville att
vi skulle träffas i en arbetsgrupp för att ta ställning till
om vi skulle ansöka om RM-tävlingar. Till slut blev vi
10 st som handplockades för att bilda en projektgrupp
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med uppgift att ansvara för upplägget. Beslutet blev
enhälligt att vi skulle satsa på ett breddarrangemang på
temat friskvård. Vi bestämde datum för arrangemanget
den 1-2 oktober 2010, således 10 månader framåt i
tiden.
De traditionella löpartävlingarna skulle finnas kvar
men vi skulle också ha aktiviteter på temat kost, hälsa,
avslappning, rekreation. Vi bestämde oss för att marknadsföra RM-terräng under namnet KommunRuset för
att dels markera något nytt och dels för att markera ett
breddarrangemang.
Det krävdes en hel del förberedelser men när alla
är entusiastiska och bidrar med sitt kunnande så rullar
det på av bara farten. Och det gjorde det verkligen.
Projektgruppen träffades ca 2 ggr per månad fram tills
det var dags och vi hade ett gott stöd av vår arbetsgivare som både tillät oss att ta arbetstid i anspråk till
förberedelser och till möten och dessutom ställde upp
med finansiering.
Vi bestämde oss för att försöka locka till oss företag utifrån och samla dem på tävlingsområdet, lite
på temat minimässa. Företagen fick tillfälle att visa
upp sig och sin verksamhet. Vi hade nöjet att som
exempel ha representanter för hälsokostbutik, mas-
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sörer som dessutom utbildas inom kommunen samt
ett företag som demonstrerade sin avslappningsfåtölj.
Även kommunens ergonomer och representanter för
vår personalförening fanns på plats.
Dag 2 av mästerskapet som traditionellt varit en
stafettävling blev nu istället en mat/smakvandring där
deltagarna gick en ca 4 km lång runda ner till havet
vid Åhusstranden. På vägen stannade man till och fick
provsmaka olika lokala produkter från Kristianstadstrakten. Kosten skulle ju också ha en naturlig plats i
arrangemanget och dessutom är ju Kristianstads profil Spirit of Food”. Så idén om en mat/smakvandring
kändes naturlig. Vår projektgrupp fick nu utökas med
kommunens projektledare för ”Spirit of Food” som
bidrog med många goda tips och idéer och inte minst
kontakterna med livsmedelsföretagen.
När vi hade klart för oss hur dagarna skulle fyllas så
var det dags att sätta ihop en tilltalande inbjudan och
skicka ut till KAF:s medlemmar. Vi fick god respons
från ett antal företag som medverkade till inbjudans
utformning och finansiering genom att köpa annonsplatser.
En förhandsinformation skickades ut i mars och den
slutliga inbjudan i april.
Vi tog kontakt med en lokal löparklubb och bestämde också tidigt att centrum för arrangemanget skulle
ligga i Åhus vid Åhusgården, där vi även var 2004.

Arrangemanget
Det var med ett spänd förväntan som jag vaknade
upp på morgonen den 1 oktober och begav mig till
Åhus för att göra de sista förberedelserna innan start.
Inspektion av banan tillsammans med banläggare och
sedan träffa alla funktionärer som hade olika uppgifter
på plats. Vi hade 230 anmälda till tävlingen vilket får
räknas som ett högt antal i dessa sammanhang. Och
hur skulle responsen vara för våra sidoaktiveter?
Resultatet blev överväldigande. Vi hade dessutom
draghjälp av ett strålande väder och alla verkligen njöt
på området. Före tävlingen kunde löparna gå runt och
testa olika stationer och få råd och tips på temat friskvård. Efter loppet fanns det möjlighet att få massage
och möjlighet till avslappning. Ca 100 priser utlottades
på startnummer och det var många glada miner som
hämtade ut de fina priserna.
En prisutdelning med medaljer till de bäst placerade
i tävlingsklasserna avslutade sedan dag 1.
Efter omplåstring så var det dags för kvällens bankett som gick av stapeln på Åhus Strand.
En trevlig kväll med god mat, underhållningsinslag
och dans för våra RM-löpare.
Dag 2 blev också precis så annorlunda som vi tänkt
oss. Vi fick testa Öspab äpplecider, fin choklad från
Rinkaby, knäckebröd från Axelssons conditori, vatten från Malmbergs water samt avslutade vandringen

11

KAF- Nytt
med att scouterna grillade korv åt oss. Lite symboliskt
hade vi tänkt oss. Kristianstad står nämligen som värd
för worldsscoutjamboree 2011 med beräknat antal ca
30 000 st deltagare från 155 länder. Inga jämförelser
alls med vårt RM förstås men vi lyckades i alla fall
skapa en god stämning bland deltagarna och kanske
början på en ny era. Vem vet?
Med lite distans till RM så kan jag konstatera att
det var lyckat att försöka bredda RM och hitta ett nytt
koncept.
Tanken var att tilltala både gammal som ung, man
som kvinna, elit som motionär. Alla skulle få något
tillbaka av KommunRuset med RM i terräng. Jag
känner att vi lyckades.
Lars Agardius
Tävlingsledare KommunRuset med RM terräng
2010

Resultaten hittar ni på
www.kafinfo.nu eller
www.kristianstad.se/karisma
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RM i orientering
2-3 oktober i Tibro

Samtliga guldmedaljörer

Första helgen i oktober arrangerade Tibro OK
och Tibro kommun riksmästerskap i orientering
för kommunanställda. Ett 60-tal deltagare från olika
kommuner i Sverige ställde upp. De tävlande fick
springa i den fina ol-terrängen i Tibro kommuns
fritidsområde.

Det blev en fin hösthelg med utmanade ol-tävlingar. Deltagarna på medeldistanstävlingen på
lördagen fick känna på de branta bäckravinerna
som korsar området. Banorna var utslagsgivande
med en hel del vägvalsmöjligheter. Segrarna och
övriga medaljörerna fick sina medaljer under
kvällens trevliga kamratmåltid.
På söndagen arrangerades långdistansen i den
groprika terrängen i Rankås. Ett landskap som
skapades av inlandsisen. Det gällde att hålla koll
på groparna så man kom till rätt kontroll. Tävlingen avslutades med medaljutdelning utanför
Rankåsstugan.

Tibro kommun arrangerade RM i orientering
i samarbete med Tibro orienteringsklubb.
Tävlingen lockade 50 - 60 deltagare från olika
kommuner, plus Skaraborgsmästerskapen, gick
av stapeln samtidigt med ca 200 deltagare.
Alla var mycket nöjda med upplägget av
tävlingarna och Tibro kommun fick mottaga
standar och tack genom undertecknad som representerade KAF.
Christer Ericson

Christer Eriksson från Kommunanställdas Fritidsförbund tackade Tibro kommun och Tibro OK
för ett fint arrangemang. Nästa år kommer RM i
Orientering arrangeras i Gislaved.
Arrangörerna
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RM i Golf 2010 på
Arlandastadens GK!
Från vänster Damer A: Marie Dahlström, Järfälla, resultat (71-70) 141, Herrar A: Rolf Harlert, Nacka, reslutat (6870) 138, Damer B: Ida Ek, Skövde, resultat (70-75) 154, Herrar B: Sören Lindgren, Umeå, resultat (75-70) 145.

Vinnare i lag i A-klassen blev Sandvikens kommun (Tommy Jilmefors och Annika Östling) och i B-klassen
Umeå (Sören Lindgren och Inger Sandås)

F

rån när och fjärran kom de, slagfärdiga
kommunala golfare. 2010 års KAF mästerskap i golf genomfördes i år vid Arlandastadens GK, med de ankommande flygplanen som publik. Lyckan är att få delta i RM
i golf. Trevligt bemötande i receptionen, en
härlig organisation som
arbetat i över ett år för
detta festliga och hälsosamma arrangemang
och alla glada medspelare. I år anlände vi till
Arlandastaden den 19-20 augusti.Tidigt en torsdag morgon vid bron till Lidingö, fick jag skjuts
av en trevlig golfare från Nacka som skulle delta
i tävlingen. Inte kunde jag tro att det var årets
vinnare av mästerskapet jag satt bredvid. Vi anlände till banorna som var väl preparerade och
solens strålar glänste i vattenhindren. Den glade
starten öppnade positivt för dagens spel. En lång
och härliga dag väntade och alla de olika slagen
gav valuta för resan till huvudstaden. Ett extra
tack till den golfbilburne domaren som följde
oss runt och höll reda på våra spridda bollträffar.
Väl hemma på afton väntade en trevlig banquett
tillsammans med alla nöjda men trötta golfare.

Avslutningsdagens fina väder gav spänningen
på banorna en extra dimension. Min nya golfkamrat från Nacka, Rolf Harlet, höll undan och
vann i Herrar A-klass. Jämt var det också i Herrar B-klass, där Sören Lindgren, Umeå segrade.
I Damernas A-klass
vann Marie Dahlström,
Järfälla och i B-klassen Ida Ek, Skövde
med marginal. Härligt
kämpat!

”Lyckan är att få
delta i RM i golf”
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Ett varmt tack från KAF till hela tävlingsorganisationen i Sigtuna kommun, med Anita Lindgren, Torben Olsen och Linus Rahm i spetsen.
För tredje gången genomförde Sigtuna detta
populära evenemang, hoppas vi kan komma
tillbaka i framtiden. Inför nästa års RM i golf
väntar Kalmar med sina fina golfbanor. Hoppas
alla kommungolfare kommer då och slår ett slag
för KAF RM i golf den 1-2 september 2011.
Om det är någon kommun som är intresserade
att arrangera mästerskapet för ett kommande år,
så kontakta gärna per-anders.lothman@vaxjo.se.
Per-Anders Löthman - KAF/DAKAPO
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Golfgeneralen
summerar
- Nöjda deltagare, finfina banor och
ett jättebra arrangemang.

A

nita Lindgren, en av tävlingsledarna vid golf- RM
2010, summerar vad de
flesta uttalade sig efter avslutad
tävling på Arlanda Stads två banor
i Sigtuna kommun den 19 och 20
augusti i år. Det glädjer förstås en
arrangör, men …
Jag träffar Anita när hon hade
paus från uppdraget som valförrättare ute på Arlanda flygplats i
början av september. Inom parentes berättade hon, att det är första
gången, som det går att poströsta
där ute och det är oerhört populärt.
Men åter till golf- RM. Allt fungerade som sagt bra. Deltagarna var
nöjda i synnerhet med att få spela
på en bana där som exempel European Challenge Tour: s tävlingen
Skandia PGA Open 2004 och 2005
samt kvalet till Europatouren steg
1 2006 och Scandinavian Masters
2007 och 2008 har avgjorts. Men
det som bekymrar är att deltagarantalet står stilla eller rent av minskar. Kommuner som tidigare alltid
kommit med många spelare fanns
i år inte med i startlistorna.
Antal startande i de fyra klasserna var 160, en blygsam siffra i
förhållande till tidigare. Dessa 160
fördelades så att 26 startade i Damer A, 28 i damer B, 50 i Herrar A
och slutligen 56 i Herrar B.
Vad kan man då göra för att åter
ge detta riksmästerskap statusen
som det mest populära? Bättre
information om tävlingen? Knappast. Samtliga informationskanaler
har utnyttjats. Ligger tävlingarna
rätt i tiden, vanligtvis i mitten av
augusti innan skolorna kommer i

gång? Troligtvis inte även om
många numera tar ut sen sommarsemester. Är torsdag och
fredag fel dagar att spela på
med hänsyn till att ”Det är svårt
att få ledigt så många dagar rån
jobbet.”? Ja kanske. Något för
Kalmar att tänka på inför nästa
år. Är det över huvud taget så
att själva tävlandet mist sin tjusning? Inte säkert men stressen
i samhället gör att många helt
enkelt inte har tid.
Några frågor för den nya styrelsen och riksmästerskapskommittén
att tänka på inför nästa mandatperiod.
Anita var naturligtvis glad åt
berömmet om tävlingsbanorna och
arrangemanget som helhet. Hon var
också glad åt sitt eget spel med sjätteplatsen i Damer B. Torben Olsen,
kollega i tävlingsledningen gick det
också bra för. Han blev trea i Herrar B. För övrigt berätta Anita om
en kuriös händelse som inträffade
under kamratfesten, som i vanlig
ordning avslutades med dans.
Musiken, som var utomordentligt
fin, orsakade förödelse i den närbelägna glasbutiken. Glasen ramlade
ned från butikshyllorna. Så kan
det gå när kommunanställda tar en
svängom i Sigtuna kommun.
Olle Wegner
PS! Kamratmåltiden och dansen
ägde rum på Eurostop köpcentrum
i Arlanda Stad.
Resultatlistor från årets Golf
RM finns att läsa på
www.sigtuna.se/rmgolf2010
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Carinas hälsosida
DEL 2

Styr dina tankar annars
styr de dig!
Du har säkert hört ordet
coaching?
Jag brukar förklara att en coach
är som en länk mellan motorn och
bensinen, motorn är det som driver frammåt alltså olika åtgärder
/målsättningar under resans gång
för att prestera och nå sitt mål.

Positiva tankar dra till sig positiva
situationer och negativa tankar
drar till sig negativa situationer.
Det är på tankens nivå vi kan
förändra och det avgör våra tolkningar och handlingar.
Negativa tankar är endast ett
trygghets och trosystem vi lever i.

Tanken är den största resurs
vi har så använde den!

Vad är det då som ger oss vårt
trosystem, tolkningar och upplevelser?
Vi har skaffat oss detta genom
livet genom lukt,smak,känsel,hör
sel,syn.
Är du rädd för något? upplev det
igen och tänk positivt och lagra
det i positivt i dina cellminnen.
Tänk på hur du talar till dig själv.

Vi har ca 65.000 tankar / dygn och
ca 95% av de tankarna tänker vi
som igår och tankar är som muskler så går att förändra.

En tanke:
Det Du uppfattad att jag menade när jag sa` vad jag
sa`
var ej vad jag menade med
det jag sa` utan vad Du skulle
ha menat om du hade sagt det
jag sa`

Här nedan kommer du att få med
dig lite tankar och verktyg som
ökar till positivt tänkande och
välbefinnande.

Det finns ett ordspråk : Allt går
bara man vill !!
Du blir aldrig en vinnare förrän du
tänker som en och vi har alla fått
en gåva med att skapa våra liv.

När vi fastnar i sämre tankar så är
det lätt hänt att det blir en ”mental
spinning” vilket är ett ältande och
sömn ,kroppsfunktionen hindras
och vi kan ej utföra samma prestation. Vi ha 25% dold potential
och denna ökar med ”mental
spinning”

Du blir vad du ältar!

Vi är uppbyggda av celler och vi
gör av med ett ca 50 ton celler på
en livstid.
Så skapa positiva cellminnen, livet
är en bergodalbana men man kan
välja det positiva sättet att lagra
in och nervsystemet har svårt att
lagra verkligheten så det är upp till
dig om du lagra det positivt eller
ej.
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Tänk på att: Din verklighet liknar
ingen annan, det du tror på gör du
till din egna sanning - bilden kan
bara förändras av dig.
Kvaliten på dina tankar bestämmer kvaliten av ditt liv!
Till positivitet och ökat välbefinnande lär dig att:
Visualisera - skapa dig inre bilder
på ditt mål vad du önskar.
Affimera - tala till dig själv - skriv
ner och upprepa.Tala alltid i JAG
form.
ex. jag är en vinnare, jag duger
och är nog för den jag är...
Rikta dina tankar så kommer de
att expendera!

Framgångsfaktorer:
S- självbild -öka din självkäns-

la (det du tror om dig själv)
M- mål och motivation
A- attityd ( tänk på vad du har
för attityd).
K- känsla ( lyssna på ditt inre)
Nu vill jag önska all lycka till
med dessa tankar jag givit här
och komihåg
Beröm dig själv och andra
varje dag! Ge en klapp på
axeln! Skratta varje dag!
Välmött!
Styrelsemedlem i KAF
Carina Stork
Mobil: 070-2778767
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KAF uppvaktade
Årets Fritidsförening

M

ånga hade samlats när
KAF:s avgående förbundsordförande, LarsOlof Lindholm, och undertecknad
en snöig dag den 9 november
uppvaktade Vänersborgs Personalklubben, som är utsedd till
Årets Fritidsförening 2010. Även
kommunen deltog i uppvaktningen
med en gåva, som överlämnades
av kommunalrådet Gunnar Lidell.
KAF bidrog med en check på 10
000 kr och ett fint diplom.
Personalklubben har en berömdvärd och omfattande verksamhet
på alla de områden, som en fritidsförening kan syssla med. Ingen
kan ifrågasätta att inte rätt förening
blivit utsedd till utmärkelsen.

Efter ceremonierna berättade
representanter för både kommunen
och klubben, vilken stor betydelse
den senare har haft för kommunens
anställda . Personalchef Ewa Öqvist
var inte ensam om att intyga detta.
Bakom den lyckade satsningen på
friskvård genom personalklubben
finns Sofia Johansson och Eva
Lindquist, som på deltid arbetar
som föreningens konsulenter. De
har i sin tur ett starkt stöd från
Anna Johansson, avdelningschef
på personalkontoret. Utan dessa tre
skulle inte personalklubben vara så
uppskattat, som den nu är. Över 90
% av kommunens anställda har i
enkäter uttryckt att man är mycket
nöjd med, vad föreningen uträttar.

text: Olle Wegner
Personalklubbens ordförande,
Peter Säredal, är naturligtvis
mycket glad och nöjd över den
uppmärksamhet som föreningen
fått. Han delar med sig av detta
beröm till övriga i styrelsen, Anita
Nytorpe, kassör, ledamöterna Malena Lindqvist, Anders Hultberg
och Hans-Jürgen Ackerman. Men
främst prisar han Sofias och Evas
arbete på klubbens kansli.
Även lokaltidningen dök upp
denna hösts första riktiga vinterdag, tog bilder och intervjuade
både personalklubbens representanter och vi två från KAF.
Ytterligare två gäster deltog i
uppvaktningen nämligen Ann-Helen Brobeck och Unni Norén.

Läs mer om vad Vänersborgs kommuns personalklubb åstadkommit på sidan 20.
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Personalklubben Axet i Vetlanda firar 25 år

Jubileumsfirande för
Axets personalklubb

Personalklubben Axet

25 år!
Det firar vi med en kväll full med
underhållning för dig och dina vänner!

Onsdagen den 14 april
kl. 19.00 i Withalasalen
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Bill Strachal

Anders Axelsson

Fika i pausen
Biljetter köps på Vetlanda bibliotek
Pris 50 kr
Fyra biljetter/person visa giltigt Axetkort

ã Martin Hallberg-Jarflod och
Jakob Johansson håller ihop
kvällen
ã Anders Axelsson och
Bill Strachal underhåller
och leder allsång
ã Axetkören under ledning av
Therése Wiberg sjunger och
förstärker allsången

Monica håller stolt upp checken på
10 000 kr från Kommunen
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KAF:s tolfte
förbundsstämma
Ny förbundsordförande vald

K

ommunanställdas Fritidsförbund höll sin tolfte
förbundsstämma i samband med Årets konferens i Nyköping den 8 oktober 2010. Ovanligt
många representanter för medlemsföreningarna hade
glädjande nog mött upp, när förbundsordföranden
Lars-Olof Lindholm hälsade alla välkomna, Till ordförande för stämman
valdes Gunnar Järleby, som med
fast och säker hand genomförde
förhandlingarna. Gunnar
representerade Nyköpings
kommun.
Förbundskassören
Christer Jansson från
Örebro redovisade förbundets ekonomi, som
”går runt” men inte mer.
Orsaken till att saldot
krymper är att medlemsantalet minskar. Revisorerna
berättelse lästes upp och dessa
föreslog att styrelsen skulle beviljas
beviljades ansvarsfrihet. Stämman fattade
också detta beslut.
Stämman var på en punkt missnöjd med att den inte
fick ta ställning till ett förslag till verksamhetsplan
för 2011. Detta ärende fanns upptaget på kallelsen.
Styrelsen försvarade sig med att mycket av 2011: s
verksamhet ännu inte var i land exempelvis riksmästerskapen.
Lars-Olof Lindholm, som varit KAF:s förbundsordförande sedan 1992 hade med ålderns rätt begärt att få
avgå i denna sin egenskap. Han kunde dock tänka sig
kvarstå som styrelseledamot en mandatperiod (två år).

Lars-Olof avtackades som ordförande med applåder
och presenter. Till ny förbundsordförande valdes Lars
Liljedahl, Bräcke. Lars presenteras på annan plats i
KAF Nytt tillsammans med två nya styrelsemedlemmar nämligen Lars-Göran Bergman, Nyköping och
Anita Lindgren, Sigtuna. Valberedningen
fick också en ny ledamot efter Ingvar
Lövkvist, Kristianstad, nämligen
Monica Lindor från Vetlanda.
I den allmänna frågestund
som följde efter stämman
var diskussionerna livliga om KAF:s framtid
och om vad förbundet
egentligen skall syssla
med. En debatt som styrelsen länge efterlyst och
med glädje deltog i. Flera
talare påtalade behovet av
förändring. En uppmaning
var att KAF borde fråga den nya
generationen kommunanställda, vad
de vill ha ut av förbundet. Ulf Oscarsson, ordförande för KARISMA i Kristianstad,
menade att om ingen förändring sker, kommer KAF
inta att finnas kvar om fem år. Denna debatt blev som
en injektion till förbundsstyrelsen. Ledamoten Ewerth
Johannesson tog snabbt på sig att samla in synpunkter
på hur medlemsföreningarna vill att KAF skall arbeta
i framtiden.
Har Ni som läser detta några synpunkter på KAF och vad förbundet bör arbeta
med, så hör av er till: Ewerth Johannesson på

ewerth@hotmail.com
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Personalklubben i
Vänersborgs
utsedd till
Årets Fritidsförening 2010.

F

rämst handlar det om att
det skall finnas en röd tråd i
vårt hälso- och friskvårdsarbete, att de aktiviteter som erbjuds
hänger ihop och att det finns ett
övergripande syfte.
För tjugoförsta gången i rad har
utmärkelsen Årets Fritidsförening
delats ut. Under alla dessa år sedan 1990 har Kommunanställdas
Fritidsförbund, Korpen, SKTF
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och Kommunal med detta pris
velat uppmuntra och belöna kommunala fritidsföreningar för deras
uppoffrande arbete för kommunanställdas friskvård.
Personalklubben i Vänersborgs kommun belönas för ett
fantastiskt arbete under 2009, ett
arbete som fortgår i samma omfattning även i dag.

- Främst handlar det om att
det skall finnas en röd tråd i vårt
hälso- och friskvårdsarbete, att
de aktiviteter som erbjuds hänger
ihop och att det finns ett övergripande syfte. Detta, framhåller
klubben, är deras ledstjärna för sitt
övergripande arbete och som man
sammanfattat i tre dokument:

KAF- Nytt
Riktlinjer till personalpolicy - Hälsa
Anvisningar - personalklubbsombud och hälsoinspiratör.
Beskrivning av Personalklubbens arbetssätt

Verksamheten har omfattat
följande:
Inom idrott och motion
Klubben pekar på följande aktiviteter:
Innebandy, tipspromenader, motionskampanj, ridning, Korpens Vattengympa (tre olika inriktningar),
vattenträning, gympa på olika ställen i kommunen,
yoga, lunchyoga, golf, buggkurs, ridning, stavgång,
step-up, subventionerade bad på 5 olika anläggningar,
lokala motionslopp samt Göteborgsvarvet.

Priset till Årets Fritidsförening delades som tidigare
nämnts ut under Årets konferens i Nyköping den 8
oktober 2010. Vid detta tillfälle tilldelades också personalföreningen i Kristianstads kommun utmärkelsen
Årets logotype 2010.

Vill ni veta mer om Personalklubben i Vänersborgs kommun så kan ni kontakta Sofia
Johansson eller Ewa Lindquist tfn 0521 – 72
13 23 (personalklubben@vanersborg.se).
Mer information om utmärkelsen Årets fritidsförening kan erhållas av Olle Wegner, tfn 08-590 358 07;
eller via e-post till olle.wegner@telia.se och om Årets
logotype av Lars Carlsson, tfn 044 – 13 56 13; eller
lars.s.carlsson@bredband.net

Inom kultur och nöjen
Silversmideskurs, Skagen- resa, Jerry Williams
show på Rondo i Göteborg, Göteborgs Horse show,
Turist- och resemässan i Göteborg, Light in Alingsås,
Guys and Dolls på Operan i Göteborg, Matlagningskurser, Konsert Björnligan, Konsert med Vänersborgs
Eminenta Storband. Teater med Vänersborgs teaterförening (fem föreställningar), Bokkväll på Bokia samt
Stadsvandring.

Studieverksamhet och utbildning
”Lär dig göra grattiskort”, Kalligrafikurs, scrappbooking, helgkurs i Yoga, helgkurs i silversmide samt
Hudvård och make up- kurs.

Övrig verksamhet
Klubben ordnar rabatter för medlemmarna i affärer
och företag inom Vänersborg med omnejd.

Samarbete
Personalklubben i Vänersborgs kommun samarbetar
med kommunens företagshälsovård och med de medarbetare som har uppgifter inom denna såsom hälso-,
arbetsmiljö- och rehabutvecklare.
Klubben samarbetar aktivt med Korpen, Gymnastik- och motionsföreningar, friskvårdsföretag,
olika badanläggningar samt orienteringsklubben OK
Skogsvargarna. För studieverksamheten samarbetar
man med Medborgarskolan och Hushållningssällskapet. Slutligen har klubben goda kontakter beträffande
kulturarrangemang exempelvis med Vänersborgs
teaterförening, Turistbyrån, Operan i Göteborg,
Vara Konserthus. Liseberg och Kungajaktmuseet.
För bussutflykter samarbetar man med Vänersborgs
Linjetrafik.
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Ny förbundsordförande och två
nya styrelseledamöter.
Han är en passionerad längdskidåkare –
mer av hjärta än resultat.
Lars Liljedahl
Lars Liljedahl är KAF: s nyvalde
ordförande. Han är social- och
utbildningschef i Bräcke kommun
i Jämtlands län sedan 2007. Innan
dess var Lars rektor 95 – 98 i Orsa
kommun i Dalarna, därefter skolchef och under några år även socialchef i samma kommun (98 - 07).
Under några år efter sin utbildning
till mellanstadielärare tjänstgjorde
Lars som lärare i Pajala och Kiruna
(84 – 95).
Lars bor sedan några år med
hustru och tre barn på Frösön utanför Östersund. Han är född och
växte upp i Malmköping i Sörmanland. Dialekten finns kvar trots
många år i Norrland och Orsa.
Lars Intresse för längdskidåkning växte tidigt i barnaåren och
fördjupades genom bosättning
i mer snörika trakter än den i
Malmköping. Nu säger Lars att
han är ”elitmotionär” men är ändå
så pass bra tränad, att han håller sig
långt framme i Vasaloppet. Under
aktiv tid var hans bästa placering
39: a, vilket var i slutet av 80-talet.
När SM avgjordes i Sunne 1995
placerade han sig som nr 30 på
5-milen.
Under åren 1996 – 2008 var
Lars engagerad i sommar- och
höstträningen för ett gäng lovande
ungdomar i Orsa. Flera av dem har
gått vidare och har haft internationella mästerskapsmeriter i junioroch seniorsammanhang. Den mest
kända av dessa är OS- medaljören
m.m. från Vancouver, Anna Haag.
I gruppen ingick också Julia och
Jenny Limby, Lars Ljung och
Johan Höök. ”Träningsåren med
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juniorer, ungdomar och
barn i Orsa är nog min
härligaste period hittills som idrottsledare”,
säger Lars. ”Det har
varit en ren förmån att
träna och umgås med så
många härliga ungdomar
genom åren”
Vid sidan om sitt
arbete har Lars meriter
från både föreningsliv
och skolvärlden. Mellan åren 1998 och 2008
var han ordförande i den
legendariska skidklubben Orsa SK. Han har
under åren i Jämtland
varit styrelseledamot
och tävlingsledare i den
ännu mer meriterande klubben
Östersunds SK. Sedan i somras har
han upptäckt och trivs tillsammans
med Östersunds SK: s motionssektion. 2003 till 2010 har Lars
varit kassör i föreningen Sveriges
Skolchefer. Han är från 2009 och
fortfarande ledamot i Vidarskolans
styrelse. Sist men inte minst. Vid
KAF: s förbundsstämma år 2006
blev Lars invald som ledamot i
dess styrelse.
Det var med stor glädje som
KAF: s valberedningen på stämman i Nyköping den 8 oktober
1010 kunde presentera denna meriterade Lars Liljedahl till förbundets
nya ordförande. Han tackar personligen för förtroendet. Och vi önskar
honom all framgång.
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Han har under junior
Hon är en passionerad
tiden spelat ett tiotal ten- föreningsmänniska och
nismatcher mot Björn
älskar att spela golf.
Borg utan att vinna en
enda.
Lars-Göran Bergman

Anita Lindgren

KAF:s nya styrelseledamot, Lars-Göran
Bergman, har varit
informationschef ett
tjugotal år i sin hemstad Nyköping. Han är
i dag informationssamordnare, redaktör för
personaltidningen KOM
och hushållstidningen
NY. Innan Lars-Göran
började i kommunen
var han lokalredaktör,
kommunreporter och platschef på tidningen Folket
i Nyköping.
Lars-Göran, som är född och uppvuxen i Nyköping,
har avlagt examen vid Journalisthögskolan i Göteborg,
där han alltså bott en kortare tid liksom i Stockholm.
Lars-Göran har med andra ord nästan hela sitt liv varit
sin födelsestad trogen.
1992 lämnade Lars-Göran in ett förslag till förslagskommittén i Nyköpings kommun om att bilda en
personalförening. För detta belönades han med 150 kr
och fick samtidigt i uppdrag att bilda denna förening.
Så kan det gå och sedan dess har han varit sekreterare
i denna förening, som numera heter Kom Me´ . Den
blev för övrigt Årets fritidsförening 2009. 1992 var
Lars-Göran en av deltagarna i KAF:s kurs ”Bilda en
fritidsförening” och som hölls på Vara folkhögskola.
Lars-Göran reser mycket och utnyttjar naturligtvis
att åka från Skavsta utanför Nyköping. Han gillar
också att motionera och vistas i Nyköpings vackra
skärgård, där han har både båt och sommarhus.
I KAF:s styrelse vill Lars-Göran arbeta med att få
flera medlemmar till förbundet bland annat genom att
informera om vilken stor nytta de har av att vara med.
Med andra ord förstärka KAF: s informationsinsatser
och nyttan av att vara med i KAF.
Så var det, det här om Björn Borg. Lars-Göran spelade mycket tennis som ung och då mötte han Björn
Borg från grannstaden Södertälje i ett tiotal matcher,
dock utan att vinna någon gång. Kan också sättas upp
på Lars-Görans ”meritlista”.
KAF gläds åt att man nu kunnat knyta Lars-Göran
Bergman till styrelsen!

Anita Lindgren är född
och uppvuxen i en liten
by utanför Karlskrona.
1963 flyttade hon till
Stockholmområdet.
Förutom några år, då
hon var hemma med
sina barn, har Anita
arbetat på kontor med
administration. !989
erbjöds hon en tjänst
på Sigtuna kommuns
stadsarkitektkontor. Tre
år senare slog man ihop stadsarkitektkontoret med
bostads- och näringslivsenheten samt tekniska
kontoret till ett gemensamt stadsbyggnadskontor.
I en ny omorganisation så involverades ytterligare
en enhet, som då hette Mark och Vatten, I samband
med detta bytte enheten namn till SBK Produiktion. På denna avdelning har Anita arbetat sedan
år 2000.
Redan 1991 blev Anita involverad i Sigtuna Personalklubbs verksamhet. Hon invaldes i Kultursektionen först som medarbetare och så småningom
som ansvarig. I999 blev hon dessutom invald i
Golfsektionen, som hon också med tiden tog över
som ansvarig.. Då hade Anita lämnat Kultursektionen till andra. I år har så Anita valts till ordförande
för hela personalklubben. För den som undrar, så
har Kultursektionen ansvaret för att ordna besök
på olika kulturevenemang exempelvis på teatrar,
mässor och landskamper. Ordna med biljetter och
busstransporter.
Anita har varit tävlingsledare för tre riksmästerskap i golf nämligen åren 2000, 2005 och 2010.
På fritiden älskar Anita att spela golf men också
bridge. Går gärna på teater och opera.. Är aktiv i
SKTF – Sigtuna, sekreterare i Kvinnliga bilkåren
och suppleant i styrelsen för den bostadsrättsförening, där hon bor. Dessutom är Anita sedan 8 år ansvarig för damsektionen i Arlanda GK: s styrelse.
Numera är Anita också invald i KAF: s styrelse.
Förbundet är att gratulera. Man har med Anita fått
en synnerligen erfaren medarbetare, som kommer
att kunna bidra med mycken kunskap, nu när man
skall möta 10-talets fritidsfrågor till nytta för alla
KAF:s medlemsföreningar.

23

KAF- Nytt

Inbjudan

Riksmästerskap på längdskidor för kommunanställda 12 februari – 2011
(Avgörs 2011 i samarbete med det populära långloppet ”Orsa Grönklitt Ski Marathon”)

Plats

Skidstadion, Orsa Grönklitt.
Klassisk teknik.
21 km:
Damer/Herrar Motion
42 km:
D 21, D35, D 45, D 60 samt Damer Motion
H 21, H 35, H 40, H 45, H 50, H 55, H60 samt Herrar Motion

Teknik
Klasser

Anmälan

Anmäl dig på Orsa Skidklubbs hemsida: www.orsask.se (klicka
på Tävlingar/Orsa Grönklitt Ski Marathon/Anmälan)
När du anmält dig så får du ett bekräftelsemejl med en fyrsiffrig
kod som du skall använda dig av vid betalning av anmälnings
avgiften.
Mejla därefter: bror.nilsson@orsask.se (Stenbergsvägen 22, 794 33 Orsa)
och anmäl dig även till RM-tävlingen.
Ange: Namn, kommun och klass samt ev. deltagande på kamratmåltiden.

Anmälningsavgift

300 kr (ordinarie anmälningsavgift - senast 7 februari 2011)
Sätt in på bankgiro 666-0377 (Swedbank, Orsa SK)
Märk talongen/betalningen med den sifferkod som du fått i
bekräftelsemejlet.

Information

www.orsask.se
Bror Nilsson 070/317 30 47 (Orsa Grönklitt Ski Marathon)
Lars Liljedahl 0693/162 00 (RM för Kommunanställda)

Första start

Klockan 11.00

Nummerlappar

Avhämtas på skidstadion fredag 15-18 eller lördag 08.00 – 10.00

Prisutdelning

RM-medaljer till plats 1 – 3 i respektive klass delas ut i samband
med ordinarie prisutdelning.
Nyttopriser i respektive tävlingsklass (Orsa Grönklitt Ski Marathon)
Utlottade priser i motionsklasserna (Damer/Herrar 21 respektive
42 km)

Kamratmåltid

Kamratmåltid på fredagen (”Längdåkarrmålet”) på Värdshuset
i Orsa Grönklitt kl 19.00.
Meddela deltagande vid kamratmåltiden i samband med din
mejlanmälan. Längdåkarmålet kostar maximalt 100 kr per
person (betalas på plats).

Omklädning

Björnlängan vid slalombacken eller vid centrumanläggningen i
Grönklitt.
Orsa Grönklitt och Orsa Camping (0250/462 00)
Bäcka Herrgård (0250/400 14), Kungshaga Värdshus (0250/442 60)
Orsa Hotel (0250/409 40), Strandvillan (0250/408 73)
(Orsa Grönklitt är hårt bokat under hela vintern. Boka i så god tid
som möjligt)

Logimöjligheter

KAF, Orsa Skidklubb och Orsa Grönklitt hälsar er varmt välkomna!
www.orsask.se
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Vem är kommunsveriges
bästa långloppsåkare?

R

iksmästerskapen för Kommunanställda i längdskidåkning 2011
kommer att avgöras i samband med
det populära långloppet Orsa Grönklitt Ski Marathon som denna vinter
avgörs lördagen 12 februari.

Efter flera år med vikande deltagarantal har KAF
(Kommunanställdas Fritidsförbund) inlett ett samarbete med Orsa Grönklitt Ski Marathon och Orsa SK.
Vi tänker oss inledningsvis ett tvåårigt samarbete för
att därefter utvärdera utfallet av denna förändring,
säger Lasse Liljedahl nyvald ordförande i KAF.
”Det är väldigt glädjande att ett av de mest populära långloppen i Sverige är intresserad av ett samarbete
med KAF. Det är min förhoppning att vi på detta sätt
dels kan behålla de trogna RM-deltagare som kommit
till start de senaste åren och samtidigt hoppas vi givetvis att Kommun RM i denna form även skall locka
många nya deltagare, fortsätter Lasse Liljedahl.

Orsa Grönklitt Ski Marathon tioårsjubilerar
Orsa Grönklitt Ski Marathon är, utöver Vasaloppsveckans alla lopp, ett av landets största och mest populära långlopp. Loppet firar 10 års jubileum 2011
och har de senaste åren samlat startfält på runt 1 000
deltagare varje år.
”Tävlingen är ett väldigt bra lopp att ladda för Vasaloppet med”, säger Bengt Hassis, Vasaloppssegrare
1985 och 1986. Bengt har ända sedan premiäråret
funnits med i arrangörsstaben bland annat i rollen
som banchef.
Loppet har genom åren blivit ett erkänt och uppskattat seedningslopp inför Vasaloppet och Tjejvasan.
Tack vare stora och fina startfält ökar möjligheten till
goda och rättvisa seedningsresultat. ”Vid rätt många
tillfällen har också den blivande Vasaloppssegraren

förberett sig genom att först vinna Orsa Grönklitt Ski
Marathon”, berättar Ola Hassis, Vasaloppssegrare
1979, som ansvarar för det fina prisbordet som tävlingen haft ända sedan premiäråret.
Orsa Grönklitt Ski Marathon brukar alltid kunna
bjuda på fina spår - mycket tack vare att banan går
efter de motionsspår som prepareras och används
under hela vintern. Banan körs i två varv på en 21 km
lång slinga. Spåren är dragna i en vasaloppsliknande
terräng och utnyttjar inte de mer elitinriktade banorna
som också finns i Grönklitt. ”Det finns åkare som väljer att åka utan fästvalla och staka sig genom loppet.
Visst finns det backar men som helhet är det en lättåkt
bana med mycket stakåkning.”, säger tävlingsledaren
Bror Nilsson
Orsa SK har varit mycket generös för att skapa en
attraktiv start på samarbetet med KAF och Kommun
RM. Detta innebär att klubben bjuder alla deltagare
på startavgiften i själva Riksmästerskapet. Så för 300
kronor (ordinarie anmälningsavgift) kan alla kommunanställda nu dels delta i ett av Sveriges mest populära
seedningsgrundande långlopp samtidigt som man får
möjlighet att delta i tävlingen om vem som är Kommunsveriges snabbaste långloppsåkare.
För de som önskar så kan alla RM-deltagare också
anmäla sig till en gemensam kamratmåltid på fredag kväll. Då finns även möjlighet att testa banan,
hämta nummerlapp samt få hjälp med vallningen
(för mer information om vallningshjälp; gå in på
www.orsask.se)
Lasse Liljedahl
(Ordförande i KAF och tillika ansvarig för Längd
RM)
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Efterlysning!

RM – arrangörer

Kommunanställdas Fritidsförbund söker
arrangörer för nästa års (2011) riksmästerskap. Kontakta någon i vår RM- kommitté
för mer ionformation.
Lars Liljedahl 069 – 316 200 (a)
lars.liljedahl@bracke.se
Christer Eriksson 0142 – 852 48 (a)
christer.ericson@mjolby.se
Monica Stoltz 070 – 27 81 426 (a)
monica.stoltz@edu.hudiksvall.se
Frågor angående golf:
Per-Anders Löthman 0470-414 76 (a)
per-anders.lothman@kommun.vaxjo.se

Glöm inte att KAF-Nytt
är ”Ert” forum.
Dela med er av era
aktiviteter och insatser för era medlemmar. Det kan vara en
inspirationskälla för
andra föreningar!
Skriv ihop några rader
och e-posta till
lars.carlsson@kristianstad.se

KAF – 20 år
2009 firade KAF sina första 20 år. Vad
som i stora drag hänt under dessa år
har nu samlats i en jubileumsskrift. Den
innehåller historik, en mängd bilder och
mycket annat. Ett exemplar sänds ut
till samtliga medlemmar, men kommer
också att finnas tillgänglig på vår hemsida www.kafinfo.nu.
Trevlig läsning önskar vi inom KAF.
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Annonser – inbjudningar
Vi påminner alla arrangörer av riksmästerskap att sända sitt material i form av annonser eller inbjudningar direkt till Lars Carlsson
på e-post: lars.carlsson@krstianstad.se.
Tas in i KAF Nytt utan kostnad.

KAF- Nytt

Datum för Vår Ruset 2011
Premiären för Vår Ruset sker i Malmö den 2 maj. Under de kommande fem veckorna följer ytterligare 17 Vår
Ruset-lopp.
I Stockholm genomförs Vår Ruset under två dagar. Det stora deltagarantalet innebär att alla intresserade inte kan
vara med om det bara blir ett lopp. Det blir problem med att ta sig till och från Frescati där Vår Ruset avgörs.
Här är alla datum:
• Måndag 2 maj: Malmö
• Tisdag 3 maj: Halmstad
• Onsdag 4 maj: Växjö
• Torsdag 5 maj: Jönköping
• Måndag 9 maj: Göteborg
• Tisdag 10 maj: Vänersborg
• Onsdag 11 maj: Karlstad
• Torsdag 12 maj: Örebro
• Måndag 16 maj: Norrköping
• Tisdag 17 maj: Västerås
• Onsdag 18 maj: Gävle
• Torsdag 19 maj: Sundsvall
• Tisdag 24 maj: Stockholm dag 1
• Onsdag 25 maj: Stockholm dag 2
• Torsdag 26 maj: Uppsala
9 juni: Parloppet
• Måndag 30 maj: Luleå
Tävla tillsammans – dubbelt så roligt! 5 km i Haga• Tisdag 31 maj: Umeå
parken. Två löpare bildar ett par.
• Torsdag 9 juni: Visby
www.Parloppet.se

Intressanta lopp 2011:
27 mars: Premiärmilen
Inled löparsäsongen på Norra Djurgården i Stockholm.
10 km. Flack bana.
www.Premiarmilen.se
7 maj: Spring Cross
Vårens sköna terränglopp. Spring 6 km eller 12 km på
Norra Djurgården.
www.SpringCross.se
18 maj: MilSpåret
10 km på en flack och lättlöpt bana på Djurgården i
Stockholm.
www.MilSparet.se
28 maj: ASICS Stockholm Marathon
Årets kraftprov och årets folkfest. Anmälningar från
20 000 löpare accepteras.
www.StockholmMarathon.se
29 maj: Minimaran
Den stora löparfesten för alla tjejer och killar 5 – 17 år
gamla. Mål på Stockholms Stadion.
www.Minimaran.se

25 och 27 augusti: Bellmanstafetten
Både en fest och en tävling. Landets största stafett. 5x5
km på Norra Djurgården.
www.Bellmanstafetten.se
3 september: Tjejmilen
Landets största idrottsevenemang för kvinnor. Naturskön milbana runt Djurgården.
www.Tjejmilen.se
17 september: Stockholm Halvmarathon
Höstens största svenska halvmara! 21 098 meter genom Stockholm.
www.StockholmHalvmarathon.se
8 oktober: Tjur Ruset
Höstens tuffaste löparäventyr. 10 km genom krävande
och delvis obanad terräng.
www.TjurRuset.se
16 oktober: Hässelbyloppet
Höstens skönaste 10 km-lopp. Flack och snabb bana.
www.Hasselbyloppet.se
14 juli 2012: Jubileumsmarathon Stockholm 1912–
2012
Lördag 14 juli 2012 är det på dagen 100 år sedan maratonloppet vid OS 1912. Jubileumsmarathon följer så
nära som möjligt 1912 års OS-bana
www.jubileumsmarathon.se
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