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UPDATEKA 2 IF

Bästa KA 2:are!
Nu är det äntligen dags för ett nytt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet är inte tänkt att ”konkurrera” med Ka-
vaten, vår fina klubbtidning, utan istället fokusera på det som också händer inom KA 2 fast kanske 
mer bakom kulisserna. Vi har som du kanske vet både styrelse, sektioner och arbetsgrupper som 
arbetar på för att vår verksamhet ska flyta på. Tanken är också att vi ska informera om vad vi ser 
som utmaningar framöver och hur vi resonerar kring dessa.
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Årsmöte 2016
I år hålls årsmötet i Ehrensvärdska Gymnasiets 
aula den 20/11 kl 15:00. På vår hemsida kan 
du/ni läsa mer och anmäla ert deltagande. 
Varmt välkomna! 

Värdegrund
Våra värdegrundsord som efter en demokratisk process 
den 22/11 2015 stod klara blev;

Glädje 
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Dessa ord syftar till att hitta föreningens väg framåt och 
fungerar som rättesnöre i t.ex. styrelsens beslutsfattande. 
Vi menar att dessa ord är tydliga framgångsfaktorer för 
vår förening. Arbetet med värdegrunden pågår hela tiden 
och ska genomsyra föreningens arbete i möjligaste mån. 
Samtliga träningsgrupper har fått uppgiften att göra en 
film kring vår värdegrunds betydelse för den egna grup-
pen. En vinnare kommer att utses och belönas, men alla 

filmer kommer att kunna beskådas på vår hemsida. Har du 
förslag på hur vi ska befästa vår värdegrund så maila gärna 
ditt förslag till kansli@ka2if.se. Erik Andersson kommer 
att besöka alla framtida föräldramöte för att prata lite kort 
om detta. 
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Nya ytor
Arbetet fortskrider men det verkar ta tid att komma till 
skott då det händer mycket annat i vår kommun. Även här 
skulle vi behöva vara flera som arbetar med frågan så an-
mäl ditt intresse via kansli@ka2if.se. Ett förslag till anläg-
gningsrådet är under arbete och det kommer i första hand 
att handla om en utbyggnad/tillbyggnad för ett gym i Sun-
nahallen. Förslaget ska inlämnas före den 1/11.

Medlems- och träningsavgifter
Vi har ett sk brutet räkenskapsår och vi börjar året 1/10 
och slutar 30/9. Om vi tittar på de intäkter som inkom-
mit så står de inte tillnärmelsevis i relation till det antal 
vi är i våra träningsgrupper. Information har skickats ut 
via tränarkåren och vår förhoppning är att ni som missat 
detta snarast möjligt åtgärdar det och betalar in avgifterna 
för det gångna året. Det är viktigt att vi alla är med på lika 
villkor i föreningen och dessutom att alla är försäkrade. 
Vilket man inte är om man inte har betalat sin medlemsav-
gift, man kan heller inte tävla för föreningen om man inte 
är medlem. Snart kommer årets avgifter och det vore top-
pen om vi nollar det gångna året först. Kontrollera gärna 
att just du har betalat in avgifterna för 2015/2016.

Funktionärsplanering
För att även fortsättningsvis kunna upprätthålla samma 
fina kvalitet i våra arrangemang/evenemang så behöver vi 
alla hjälpa till minst ett par gånger per år. Anmäl dig till 
den tränare som just du har kontakt med snarast möjligt 
och meddela när du kan vara en del av vår fina gemenskap. 

ICA MAXI
Vi upprepar vårens ”Nu går vi” med ICA Maxis kunder och 
går 4 onsdagar under oktober. Det genererar ett litet tills-
kott i kassan och stärker vårt redan mycket fina samarbete 
med ICA Maxi. Förhoppningen är att vi kan utveckla detta 
vidare till ”Nu joggar vi” och/eller till ”Nu springer vi”.  Vi 
undersöker just nu möjligheterna till ett utökat samarbete 
där föreningen har ett återbäringskonto hos ICA Maxi. Det 
innebär att ni som handlar kan välja att stödja föreningen 
samtidigt. Mer info inom kort.

Blodomloppet
Efter årets succé känns det inspirerande att starta upp för-
beredelserna inför 2017 med sikte mot nya rekord. Vi vill 
gärna ha med fler i projektgruppen och vill man vara med i 
ett roligt projekt som verkligen gör stor skillnad för många 
ska man vara med här. Har du idéer på hur vi kan göra saker 
roligare och bättre under kvällen för loppet eller vara med 

Friidrottsskola
Även i höst/vinter 
arrangerar vi fri-
idrottsskola för 
barnen som står i 
kö. Nytt för denna 
gång är att även 
Veteraner är välkomna att prova på friidrott. Våra fantas-
tiska ungdomar är inte bara fina föredömen i alla lägen de 
är även mycket kompetenta samt duktiga instruktörer. Vi 
får se om deras engagemang belönas med dagens ros i BLT. 
Mer information kommer väldigt snart ut så håll utkik 
efter den.

Veteran SM
KA 2 IF står som stolt arrangör av Veteran SM i friidrott 18-20 augusti 
2017. En projektgrupp är under uppbyggnad och vill du vara en del av den 
kan du höra av dig till Erik Andersson på 0739-356 345. Vi har vårt nästa 
möte den 3/11 kl 18 i klubbstugan där vi kommer att ha en genomgång 
av helheten i projektet. Den 19/11 har vi en ”kickoff ” med föreläsningar, 
lunch, middag och vi avslutar dagen med att se KHK möta Leksand. Vår 
förhoppning är att föreningen ska göra en god ekonomisk vinst utöver det 
att vi får ihop föreningen på ett bra sätt. USM var verkligen kul och det här 
kommer att bli minst lika roligt. 

För er som inte känner till det har vi ett antal veteraner som tränar och täv-
lar. Vi blir gärna fler och vanligtvis tränar vi lördagar kl 10 på Västra Mark, 
och inga förkunskaper krävs. Veteran är man from det år man fyller 35 år så 
känn dig välkommen till oss, vi har mycket trevligt tillsammans.  
 

Sponsring/Marknadssektion
För att kunna bedriva elitsatsningar och utveckla klubben 
även på detta plan krävs nya intäkter. Vi har idag ingen 
marknadsgrupp och behöver snabbt sätta ihop en plan 
samt grupp för att hitta sponsorer inför 2017. Intressean-
mälningar mottages glatt på kansli@ka2if.se. Detta är helt 
avgörande för att kunna utveckla delar av verksamheten. 
All sponsring samlas i en stor pott som sedan fördelas ut 
i föreningen i ett så kallat 0/100 upplägg. Har du, eller ar-
betar du på, ett företag som kan tänka sig att visa upp sig i 
samband med Blodomloppet och vår övriga fina verksam-
het är du hjärtligt välkommen. Du som har idéer i ämnet 
får också höra av dig. 

Arrangemangens datum är;
11/12 (2016) Tomtespelen
14-15/1  KA 2 Spelen
26/2  Sunnakampen
14-15/5  Blodomloppet, 
  gäller alla oavsett 
  vad man tidigare har gjort.
17-18/6  Rosenbomsspelen
18-20/8  Veteran SM, gäller alla 
  oavsett vad man 
  tidigare har gjort.
2/9   Karlskronaspelen

Vaccination mot doping
Rolf Trulsson, själv gammal KA 2:are och en gång I tiden en mycket 
framgångsrik sprinter jobbar med dessa frågor för WADA. Han kommer 
att leda oss igenom denna process. Tanken är att vi under vintern ska gå i 
mål med den första delen.

i projektgruppen så maila gärna till kansli@ka2if.se. Utan 
blodgivning stannar hela vården upp så det är en härlig kän-
sla att göra något så gott samtidigt som vi tryggar förenin-
gens ekonomi. Man kan säga att Blodomloppet är det i särk-
lass viktigaste evenemanget för föreningens ekonomi som 
ger oss möjligheter till att utveckla föreningen vidare.
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Kiosken
Vår alldeles egna Gordon Ramsey (Johan Ekelund) med 
flera tackar för sig efter 4 år som kioskansvariga. Deras 
sista tävling blir Tomtespelen den 11/12 och därefter 
behöver vi en ersättare på den posten. Det optimala är 
att man är ett par familjer som delar på det uppdraget. 
Det är kul och en väldigt givande uppgift där den egna 
kreativiteten ska råda. Känner du någon eller tycker 
själv att det låter spännande? Hör då av dig till Erik 
Andersson som då ser till att du/ni får hänga med det 
nuvarande gänget under Tomtespelen.

Styrelsens arbete & utveckling
Styrelsen håller nu på med att utveckla arbetet för att 
bl.a. förtydliga alla de roller vi har i föreningen. Förenin-
gen behöver en styrelse som kan fatta bra beslut utifrån 
underlag framtagna i sektionerna. Sektionerna kommer 
att få en egen budget att styra över efter bästa förmåga, 
men vi behöver er för att fylla upp tomma stolar i 
sektionerna. Det kommer att komma in nya i styrelsen 
detta år och vet du någon som kan passa där får du 
gärna maila oss i valberedningen, erik@dignita.se. 

Gemensamt vårläger
Vår ambition är att anordna ett vårläger för de yngre 
aktiva upp till 14 år likt det höstläger vi hade för ett par 
år sedan. Tanken är att detta ska vara ett årligen åter-
kommande läger där vi tillsammans utvecklas dels som 
atleter och dels som människor. Förhoppningen är att 
våra fantastiska äldre ungdomar till viss del kan tänka 
sig att vara ledare på detta läger. Vi söker en lägergeneral 
till detta! 

Värdegrund för prestationsinriktade idrottare
Detta är ett projekt som vi har fått medel till från Idrottslyftet och syftar till 
att utbilda våra äldre aktiva vad man bör tänka på i en prestationsinriktad 
idrott som friidrott. Vi har involverat alla friidrottsföreningar i Blekinge i 
detta. Bl.a. kommer vi att få besök av Mattias Sunneborn som kommer att 
berätta hur han tränar och varför. Han hade det svenska rekordet i läng-
dhopp i ca 20 år på 8,21 och har otaliga SM guld i flera grenar. På äldre dar 
har han slagit flera veteran-världsrekord i bl.a. mångkamp och längdhopp. 
(7,59m, 44 år gammal!!) Han kommer även att genomföra ett träningspass 
med våra äldre aktiva. 
I projektet kommer vi även att få 
lära oss vad mental träning 
egentligen är och går ut på och 
mycket mer. Mer information 
kommerinom kort även här!


