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Så fick vi ännu en vargavinter. Det är 
bara att gilla läget. Positivt med det 
vackra och ljusa landskapet – nega-
tivt med all snöskottning och hala, 
farliga vägar och högre uppvärm-
ningskostnader. En kanske optimis-
tisk förhoppning är att den grova is-
beläggningen i Östersjön inte ska 
fördröja våren. Jag vill att den kom-
mer så fort som möjligt.

På ett mer symboliskt plan har ju 
våren redan börjat komma till de nor-
ra delarna av Afrika och den arabis-
ka halvön. Förhoppningsvis kan den 
demokratiska vårvågen svepa över 
många länder förutom de hittills ak-
tuella Tunisien, Egypten, Libyen, Je-
men, Bahrain och Oman. Om nu ut-
vecklingen går rätt i dessa länder, är 
det fantastiskt att medborgare i sex 
stater på kort befrias från despotiska 
ledare. 

Radio Nord
För 50 år sedan startade Sveriges för-
sta kommersiella radio i vårt närom-
råde. Alla som är 55 plus lär komma 
ihåg Radio Nords sändningar från bå-
ten Bonjour som guppade på interna-
tionellt vatten utanför Nynäshamn 
och sände mot i första hand Mälarda-
len o Gotland. Radio Nord var stort 
för oss tonåringar på den tiden och 
KIKaren gör en liten tillbakablick på 
en – som vi idag kan säga – föregång-
are inom radio.

Radiotips
Jag fortsätter med en lista även i det-
ta nummer. Nu blir det mina tips på 

fem bra radioprogram – väljer här 
”pratprogram” utan musik, för mu-
sik i olika former finns det gott om 
på olika radiokanaler. En tanke är att 
tipsa om program utanför Radio Got-
land och Radio Four som ju många re-
dan lyssnar på. 

Fråga Barnen P1, Christer, din vän 
i etern P3, Plånboken P 1, Karlavag-
nen P4 och Språket i P1. Kolla i tid-
ningarna eller på nätet så ser du när 
dom sänds.

Medarbetare
Kul att våra fotbollspelande skriben-
ter Mats o Rille fortsätter med krö-
nika och frågesport. Mats ska ha en 
extra eloge för att han i sin onsdags-
krönika i Gotlands Tidningar ofta 
nämner Kappelshamn. Hans GT-krö-
nika om det nytrendiga fåniga ordet 
”brukare” är dessutom med under 
rubriken Citatet. Så har vi trotjänare 
Gurra som alltid bidrar med fotbolls-
kommentarer. Så fortsätter vi med att 
ställa två frågor till fem klubbmed-
lemmar i Fem svarar.

Handla rätt!
KIK har redan tidigare haft spons-
ring av ICA Maxi och Bungehallen. 
2011 har vi gjort nya, ännu bättre av-
tal med dessa båda livsmedelsbutiker 
på ön. Därför vill jag uppmana alla 
våra medlemmar, är ni i stan – gyn-
na Ica Maxi, är ni norrut – handla i 
Bungehallen! Maxis färgstarke VD 
Paul ”Dino” Larsson har koppling till 
Kappelshamn genom sitt sommarbo-
ende på byn och Bungehallens drif-

tige handelsman Anders Nyström är 
en ofta sedd domare vid fotbollsmat-
cher på Snäckersvallen. 

Hamnen
Just nu sitter en kärna i PUK och fun-
derar tillsammans med några idé-
sprutor om framtiden för Kappels-
hamns hamn. Det är ett uppdrag vi 
fått av den nya kommunledningen – 
eller regionledningen som den ju bytt 
namn till. Vi hoppas kunna berätta 
mer om det i kommande utgåvor av 
KIKaren.

Vi hörs om ett par månader, när 
värmen har kommit! 

En personlig reflektion – låt inte dina 
drömmar bara vara just drömmar. Ta 
chansen medan du kan, boka en bil-
jett till ditt önske- eller favoritrese-
mål. Imorgon kanske det är för sent, 
och – ”you can’t live twice”.

Vargavinter!
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Kappelshamns IK ber att få hälsa fot-
bollslagets nye tränare, Peter ”Pep-
pe” Ljunggren, välkommen. Nu ska 
vi få lära känne Peppe lite grann…

Vem är Peter Ljunggren och vad har 
du för bakgrund rent allmänt och som 
fotbollsspelare/tränare?
Jag är en 36-årig buttlebo som bor i 
Buttle gamla skola med fru och tre 
barn. Driver tillsammans med bror 
och kusin familjeföretaget Ljung-
grens Åkeri AB, ett företag i entrepre-
nadbranschen som även är delägare i 
Gotlands Åkericentral. Fotbollsmäs-
sigt är jag en av få fotbollstränare 
som har haft 13 rätt på Stryktipset 
3 gånger. Har varit tränare i 10 år 
och har som högst merit tränat P-93 
landslaget i två och ett halvt år. Spe-
larmässigt har jag spelat division tre 
som högst.

Nu har du således hamnat i KIK. Vad 
har du sett av det här laget hittills?
Det finns massor med kompetens i 
laget. Det gäller bara att merparten 
finns tillgängliga till matcherna sam-
tidigt. Lagets ryggrad är en engage-
rad ledarstab bakom laget med Berra 
och Gurra. Eldsjälar kan man aldrig 
ha för många av i en förening.

Finns det några förutsättningar att 
utveckla de här gossarna?
När man slutar att utvecklas slutar 
man att ha roligt enligt min mening. 
Att ha roligt tror jag är formeln för 
att lyckas. Så om det finns förutsätt-
ningar, javisst. Annars så skapar vi 
förutsättningarna tillsammans.

Vad bör laget fokusera på under den 
kommande säsongen?

En gemensam bild av hur vi vill 
spela fotboll. När vi har ett gemen-
samt mål med vårt egna spel kan vi 
också utvärdera och utvecklas. 

Vad händer om vi skulle vinna serien?
Om vi vinner? När vi vinner serien 
ser jag fram emot en festlig tillställ-
ning med mat och dryck. Sen får man 
utvärdera vad spelare och ledare vill 
med sin fotboll 2012.

Har du några personliga önskemål 
från föreningshåll som kan lyfta för-
eningen ytterligare ett snäpp?
Jag tror Kappelshamn sitter med 
skräddarsydda kläder. Bara en sån 
sak som att ha en egen turnering är få 
föreningar på Gotland förunnat. Men 
jag skulle vilja återkomma till denna 
fråga när jag har lite större överblick 
av verksamheten. 

Hur ser du rent generellt på fotbollen 
på Gotland?
Jag är optimistisk, Gute ser intres-
santare ut än på mycket länge. Kul att 
se spelare jag har haft i distriktslag 
börjar ta klivet in i laget. Tyvärr 
finns det dock stora orosmoln också. 
Landsbygdslagen får det bara tuffare 
och tuffare att få ihop lag. Avfolkning 
av landsbygden och minskade barn-
kullar kommer tyvärr att ge avtryck 
på sikt. Det våras annars för gubb-
lagen, med Copa i spetsen och Kap-
pelshamn flåsandes i nacken får 
ungtupparlagen bekänna färg.

Och i Sverige?
När får vi ett lag i Champi-
ons League? Mycket peng-
ar satsas, Djurgården har 
bland annat spenderat 60 
miljoner på sina ungdoms-
lag de fem senaste åren. Jag 
tror Sverige har glömt det 
viktigaste i sina satsningar, 
nämligen glädjen. Landsla-
get spelar just nu en mycket 
intressant fotboll, där man till 
en högre utsträckning än tidi-
gare fokuserar på det egna spe-

let framför motståndaren. Om Malmö 
fixar kvalet till Champions League 
skulle de göra något som hela fot-
bollssverige skulle må bra av.

Kan vi därmed säga att raketen mot 
Allsvenskan har startat för Kappels-
hamns IK?
Såklart! händerna i taket.

Lars Grundemark

Peter ”Peppe” Liljegren – 
ny tränare i KIK
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Nytt år innebär också ny fotbollssä-
song. Kappelshamn kommer väl rus-
tade till årets serie med ny tränare 
(Peter Ljunggren; presenteras på si-
dan 3) samt några nyförvärv som ska 
hjälpa laget till en topplacering i div 
V. Förra årets fjärdeplats ska bytas ut 
mot en serieseger (förhoppningsvis). 

Grabbarna har varit igång med in-
omhusträning sedan början på no-
vember och det märks på vibratio-
nerna att ”något är på gång”. Hög 
träningsnärvaro och hög intensitet 
på träningarna är ett gott tecken. 

Fram till dess träningsmatcherna 
börjar har vi roat oss med att delta i 
några inomhusturneringar. Blanda-
de framgångar som ändå har gett en 
del positiva svar. 

Jokkes Minne
Årets första turnering gick i Fårö-
sund på trettondagen. Ingen succé 
den gången. KIK blev utslagna redan 
i gruppspelet trots en bra inledning 
med seger mot Fårösunds andralag 
redan i första matchen. Men med tre 
därpå följande förluster var det god-
natt. Inte så mycket att hänga läpp 
för. Denna turnering präglades lite 
grann av ”inte millimetrarna på vår 
sida”.

Spelmässigt sett var det jämna 
matcher överlag även om vi inte lyck-
ades sätta pricken över i:et. 

Kappelshamns lag: Fredrik Lilje-
gren (målvakt), Pablo Valenzue-
la, Erik Frändfors, Fredrik Bäck, 
Adam Waktel (1 mål), David Söder-
berg (1), Niklas Karlsson, Thony 
Olsson och Tony Lindström (1 mål) 
Fårösunds GoIK 2 2–0, FG 86 1, Dal-
hems IF 0–2, FC Gute 1 0–2 

I finalen besegrade Dalhem A Visby 
AIK med 5–0. Optimistisk tolkning: 
Om vi hade spelat i den andra grup-
pen hade kanske KIK gått till final – 
vi förlorade ju bara med 0–2 mot Dal-
hem…

Team Sportia Cup
Nästa uppdrag på programmet 
var Team Sportia Cup. Där deltog 
Kappels hamn med TRE lag varav ett 
var veteranerna.

Lag 1 i herrar B lyckades bäst och 
tog sig med taktiskt smart spel ända 
till final där två misstag på hela 
matchen räckte för att förlora mot 
Väskinde med 1–2. KIK stod för ett 
bra spel rätt igenom alla matcherna 
och vi markerade för kommande se-
riemotståndare att vi blir att räkna 
med.

Lag 2 i herrar C var inte fullt så 
lyckosamma som förstalaget och fick 
ge sig redan efter gruppspelet med 
endast en seger på fyra matcher.

Inte så mycket att säga om. Vi räck-
te inte till för dagen, så enkelt var det.

Veteranerna å sin sida kom inte 
heller till sin rätt. Utomhusspelets 
takter hade inte vaknat riktigt för 
inomhusspel och även där fick KIK 

kliva av efter gruppspelet. Laget har 
dock lovat att vinna veteranserien 
utan poängförlust och det ser vi fram 
emot.

Lag 1: FC Gute 4 2–1, VSB 1 1–1, Hang-
var 2 4–1, Dalhem 3 2–1(semifinal), 
Väskinde 1–2 (final) 

MV Rikard Holmström – Marcus 
Broberg (2 mål), Mats Pettersson, 
Niklas Karlsson (1), Adam Waktel (1), 
Rikard Westeman, Fredrik Bäck (1), 
Patrik Westerlund (1), Johan Lind-
berg (4 mål)

Lag 2: Hemse BK 2 0–2, FC Gute 5 0–4, 
FG86 3 2–1, VSB FF 2 2–4

MV Mats Boman – Pablo Valen-
zuela (1 mål), Mattias Andersson 
(1), Mattias Boman (1), David Söder-
berg, Jörgen Sköldpil, Thony Olsson, 
Adam Weijmers, Mikael Wiflings, Si-
mon Rondahl (1).

KIK gick till en final i  
vinterns inomhuscuper
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A-laget i div V börjar sin utomhus-
premiär redan i påsk. Hemmamöte 
mot Graip på Snäckersvallen, om 
nu vår arena är i speldugligt skick 
så tidigt. Exakt dag är ännu inte 
spikad, men vi hoppas på en efter-
middagsmatch under annandagen. 
Roma IF, Väskinde AIS, IF Hansa/
Hoburg, Vänge IK, Klintehamns 
IK, FC Gute C, Fårösunds GoIK B, 
Visby AIK TFF, Levide IF och När 
IF möter vi sedan i tur och ord-
ning. När-matchen spelas hemma 
den 18 juni och sedan är det som-
maruppehåll och serien vänder. 
Höstomgången startar 28 juli med 
bortamöte i När.

Matchdagar i femman blir som 
tidigare torsdagar och lördagar. 
Även om inte alla datum ännu är 
definitivt spikade så ser det ändå 
ut att bli fler torsdags- än lördags-
matcher, och det gillar ledare och 
spelare.

Nye tränaren Peter Liljegren har 
vid sin sida den rutinerade och 
ambitiöse lagledaren Lars Grunde-
mark. Förutom en hel del tränings-
matcher mot gotländskt motstånd 
planeras en match i Stockholm den 
9 april.

Vårt med Hangvar gemensamma 
B-lag spelar i div VI, där endast sju 
lag deltar. Det innebär att alla lag 
möts tre gånger och det blir alltså 
18 matcher. Efter premiären 3 maj 
på Skogsgläntan mot Hansa/Ho-
burg B är det bortamatch mot Väs-
kinde B, innan laget gör sitt första 
framträdande på Snäckersvallen 
den 14 maj mot FC Gute D.

Sedan står Hemse, Garda och 
Dalhem B för motståndet,  innan 
vi möter alla lag på nytt. Sista 
matchen i våromgången spelas 
21 juni och höstpremiären är satt 
till 6 augusti. I sexan blir det mest 
tisdagsmatcher förutom några 
lördagsmatcher och någon ensta-
ka söndagsmatch. Lagledarna är i 
dagsläget inte helt klara, men såväl 
KIK som Hangvar räknar med bra 
ledare för denna rätt ringkrävande 
arbetsuppgift. Gotlands Fotbollför-
bund vill ha bort förkortningar i 
lagnamnen, därför måste tidigare 
års HSK/KIK B ersättas av ett an-
nat namn. Vi vet ännu inte vad för-
bundet definitivt godkänner, men 
båda föreningarna i socknen tyck-
er att det är onödigt arbete att hitta 
på ett konstruerat namn.

Nytt för året är att nästan alla 
hemmamatcher på lördagar på 
Snäckersvallen har avspark redan 
kl 11.00. Det tidigarelagda klock-
slaget för matchstart kommer efter 
önskemål från fotbollsspelare och 
bastuvärdar.

Licensavgiften för fotbollsspelar-
na höjs med en hundralapp i år en-
ligt styrelsebeslut. Men i praktik-
en får spelarna mer för pengarna. 
Alla får efter betald avgift ett par 
fotbollstrumpor (värde 65 kr) plus 
en T-shirt (värde minst 75 kr). T-
tröjan är en gåva från vår sponsor 
Bungehallen.

Berra Sandström
(alla datum är preliminära)

Seriepremiär i påsk?

Herrar 35: Klintehamn 0–0, Visby 
AIK 0–5 (Noterbart: Björn Olsson 
med många år i Kappelshamn gör 0–1 
efter SEX (6) sekunder!!! Rekord?), 
Hansa/Hoburg 1–1, Stenkyrka IF 1–4, 
Gute FH 2–1 

MV Ronny Hägbom – Thage Söder-
dahl (2 mål), Conny Östergren (1), 
Jörgen Pettersson, Johan Engström, 
Ola Larsson, Håkan Sandström (1 
mål), Anders Sjögren, Dan Stenström

KIK–Blixten
Som avslutning på årets inomhussä-
song tog vi oss igenom den egna tur-
neringen KIK–Blixten med godkänt 
resultat trots att vi bara blev trea i 
gruppspelet men det var ett sekund-
drama där vi var en hårsmån från att 
knipa en finalplats. Enda plumpen i 
protokollet kom mot Hangvars lag 2 
i den första matchen och där Hang-
var var alerta och petade in match-
ens enda mål redan i första minuten.

I de följande gruppspelsmatcherna 
fick Kappelshamn fart på benen och 
anföll skoningslöst men bolluslin-
gen ville bara inte in. 1–0 mot Graip 
följdes sedan av 1–1 mot VSB och en 
klar 3–0–seger mot Roma. Typiskt 
nog förlorade vi finalplatsen genom 
att släppa VSB:s kvitteringsmål med 
knappa halvminuten kvar av match-
en. Tre poäng där och så vidare … 
men om inte OM hade funnits så hade 
vi antagligen varit världsmästare vid 
det här laget.

Trots finalmissen spelade vi bra 
och det lovar gott inför utomhussä-
songen.

Hangvar lag 2 0–1, Graip 1–0, VSB 
1–1, Roma 3–0

MV Rikard Holmström – Pablo Va-
lenzuela, Fredrik Bäck (1 mål), Ri-
kard Westeman, Håkan Sandström 
Patrik Westerlund (2), Jörgen Sköld-
pil, Tony Lindström (1), Adam Wei-
jmers, Peter Ljunggren (1 mål)

Lars Grundemark
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KIK-Blixten den 18 februari i Kust-
parkshallen, Fårösund blev en ovan-
ligt jämn turnering. Av 21 match-
er slutade endast en med mer än två 
måls övervikt för segrande lag. Det 
var i KIK:s sista gruppspelsmatch där 
arrangörsklubben slog Roma med 3-0. 

Turneringen var annars den kan-
ske målsnålaste hittills och finalen 
mellan Hangvar lag 2 och FC Gute 
slutade 0-0. I ett dramatiskt straff-
sparksavgörande kunde norrklubben 
genom Robin Larsson sätta spiken i 
kistan för stadslagets storspelande 
målvakt Jonatan Blomér.

I genomsnitt gjordes endast 1,47 mål 
per match. Emil Larsson i Hangvars 
andralag blev turneringens främste 
målskytt med tre fullträffar, varav en 
finalstraff.

I den jämna grupp A lyckades 
Hangvars lag 2 vinna gruppen efter 
en dramatisk sista match, där laget 
genom matchens enda mål i slutmi-
nuten mot Graip tog sig förbi dagens 
överraskning, VSB. Det var för övr-
igt VSB:s sista framträdande på ett 
tag. Ekonomiska bekymmer gör att 
laget har dragit sig ur seriespelet för 
seniorer och veteranlaget har tagits 
över av Stenkyrka. Arrangörsklub-
ben Kappelshamn var lite ojämna och 
slutade bara trea i gruppen, trots att 
bara en match förlorades.

I grupp B gick ett klokt spelande 
ungt Gute vidare efter fyra raka seg-
rar och 5–0 i målskillnad. Efter en 
tuff  inledning knep IFK Visby andra-
platsen i gruppen. Både grupptrean 
och gruppfyran Väskinde respektive 
Hangvar lag 1 spelade stundtals rik-
tigt bra, men var på tok för ineffekti-
va framåt.

Final
Hangvar 2–FC Gute 3–2 (efter straffar, 
full tid 0–0)

Därmed tog Hangvar sin andra in-
teckning av KIK-Blixtens tredje vand-
ringspris. Det första tog Fårösund 
hem 1998 och det andra Hangvar 2007. 
Kappelshamn har inte ännu lyck-
ats med den bedriften, men vi har i 
alla fall vunnit denna turnering vid 
tre tillfällen, nämligen 1991, 2004 och 
2006.

Den första KIK-Blixten arrang-
erades 1983 i Solklintshallen med 
Stenkyrka som vinnare.

Berra Sandström

KIK-Blixten togs hem av  
hangvar – KIK grupptrea

Grupp A
Hangvars SK 2  4 3 0 1 4-2 9
VSB FF  4 2 2 0 5-3 8
Kappelshamns IK 4 2 1 1 5-2 7
IK Graip  4 1 1 2 3-3 4
Roma IF  4 0 0 4 0-7 0

Grupp B
FC Gute  4 4 0 0 5-0 12
IFK Visby  4 2 0 2 2-2 6
Väskinde AIS  4 1 1 2 2-2 4
Hangvars SK 1  4 1 1 2 3-6 4
Fårösunds GoIK 4 0 2 2 2-4 2

Bada 
bastu!
Vintertider oktober–mars 
lördagar kl 15–17 för herrar, 
17–19  damer och 19–21 blandat. 
Avgiften är 20 kr för  vuxna 
och 10 kr för 7–15 år. Årskort 
500 kr för vuxna och 250 kr 
för 7–15 år.

Jörgen Sköldpil, Adam Weijmers, Pablo Venezuela och Håkan Sandström



CItAtet |  BAstuN

KIKaren nr 124 mars 2011 | 7

Jag är en brukare.
Men jag har ingen lust att vara en 
brukare eftersom det kan vara det fu-
laste ord jag någonsin hört. Bruka-
re är inte bara estetiskt motbjudan-
de (smaka på det b r u k a r e), själva 
innebörden känns bister. 

Lite nedsättande. Förbrukare. En 
som tär, som utnyttjar något, som ko-
star pengar.

Men ändå är vi alla brukare efter-
som det är definitionen på någon som 
använder allmänna tjänster, som bib-
liotek eller kollektivtrafik.

Mest används begreppen inom 
omsorgen, de som har personlig as-
sistans eller bor på äldreboenden 
benämns som brukare. 

Och det kan inte vara roligt. Att 
först tvingas inse att man måste ha 
hemtjänst efter att ha klarat sig själv 

ett helt liv, och sedan ovanpå det få 
titeln brukare. 

Det finns säkert en bra förklar-
ing till det ordet, sannolikt har det 
tagits fram av konsulter till en kost-
nad motsvarande ett mindre lands 
BNP, och därefter bedömts vara poli-
tiskt korrekt ur den ena eller andra 
synvinkeln.

Korrekt eller inte, som jag ser det 
finns det ett ord som är mycket bät-
tre - kund.

För det är vad allt handlar om - jag 
är kund när jag lånar en bok eller an-
litar hemtjänsten. Jag är kund på da-
gis eftersom jag betalar för en tjänst 
som de ska utföra till min (och mina 
barns) belåtenhet.

Vad viktigare är, ordet kund in-
nebär en helt annan värdighet, 
det har en bättre klang och ger ett 

Citatatet 
Mats Petterssons onsdagskrönika 110209 i Gotlands tidningar

2009 års fantastiska besökssiffra på 
1 126 lyckades vi nästan nå förra året, 
1 123 badande besökte bastun. Fördel-
ningen var 662 på herrtiden, 228 på 
damtiden, 115 på den blandade tiden 
och 118 på extra bokningar. 72 pro-
cent av de badande var män och så-
ledes 28 procent kvinnor. Vi sålde 20 
årskort och årskortsinnehavarna 
bastade i genomsnitt drygt 32 gånger.

Bastubokningsregler
På begäran ska KIKaren försöka reda 
ut regelverket för bokning av bastun 
som är möjlig utanför de ordinarie 
öppettiderna på lördagar. 

För klubbmedlem som bokar är 
minimiavgiften 40 kronor. I dessa 40 
kronor ingår bastubad för två per-
soner. Badande därutöver betalar 20 
kr per vuxen och 10 kr för alla 7–15 år. 

För icke-medlemmar är grundav-
giften 80 kronor och den avgiften 
gäller för upp till fyra personer. 

Badande därutöver betalar 20 kr 
per vuxen och 10 kr för alla 7–15 år.

Vid extrabastu får man själv ställa 
iordning innan bastun och städa eft-
er sig.

Bastulyrik
När mörkret lägrat sig utanför bas-
tun tycks tjejerna få lite inspiration 
till lyrik. Efter ett tyst sommarhalv-
år har följande vinterrader skrivits i 
bastuliggaren:

Den 18 december
Julbastu med glögg och snö
Nu är det dags att säga ajö
Vi är tillbaka efter dopparedagen
Glada och runda och med mycket gott 
i magen
Damerna önskar en fridefull jul
Och önskar att alla får riktigt kul
Och att alla tar väl hand om er själva
Så att det blir ett underbart 2011!

Den 5 februari kom följande utma-
ning/uppmaning till alla bastuba-
dande killar:
På årsmötet Berra sa
Vi fler bastudikter vill ha
Men det är ju bara damer som skriver
Så nu utmanar vi herrarnas poesiiver
Vi tro att det finns döda poeter
Rune, Magnus, Uffe, Pelle och allt vad 
ni heter

självförtroende att våga ifrågasätta 
om något är fel.

Brukare däremot känns andrasor-
tering. Som en reaback med greatest 
hits-skivor, som att handla gårdagens 
semlor till halva priset. En brukare 
brukar, hon tillför inget, det ligger i 
ordets betydelse.

Man kan inte klaga om man köper 
prylar på extrapris för då får man 
räkna med att de redan är mer eller 
mindre förbrukade.

Dessutom är jag övertygad om att 
det finns en och annan kommunal 
(eller regional heter det kanske num-
er) service som skulle må bra av att 
vara mer kundorienterad istället för 
brukar-orienterad.

Kunden har alltid rätt, heter det.
(För)brukaren ska däremot vara 

glad och tacksam för det hon får.

Nästan basturekord
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Årsmötet den 4 februari var som van-
ligt välbesökt och inga dramatiska 
omröstningar förekom. Efter fem år 
av underskott – dock har det oftast 
varit budgeterat – kunde kassören 
Henric Sedman nöjt konstatera att 
klubben gått med ett rejält plus i kas-
san. 2010 års vinst landade på nästan 
48 000 kr. En bra slant inför komman-
de större projekt och investeringar. 
Totalt sattes omsättningsrekord med 
434 000 kr.

Grunden till god ekonomi är fle-
ra – våra största inkomstkällor för-
ra året var i storleksordning: cam-
ping, sponsring, kioskförsäljning, 
drifts- o anläggningsbidrag, lotterier, 
medlems- och licensavgifter, arrange-
mang, LOK-stöd och bastu. Det är en 
stor fördel att ha flera spridda större 
poster. Då är vi inte så sårbara. 2011 
tappar vi troligen den största delen 
av lotteriinkomster på grund av änd-
rade regler för Triss-försäljning som 
Svenska Spel infört. De borde gå att 
ta igen det genom ökade intäkter från 
flera av de andra inkomstkällorna. 

På utgiftssidan är de skenande el-
kostnaderna ett problem. Förutom 
vår solfångaranläggning och luftvär-
mepumpar måste vi försöka få till 
bättre elavtal och hoppas på att svens-
ka staten genom Vattenfall kan få 
bukt med landets rekordhöga elpriser.

Det mesta ur den genomgångna 
verksamhetsberättelsen har vi berät-
tat om i KIKaren. Sammantaget no-
terades att det mesta från verksam-
hetsplanen genomförts – vissa mål 
har vi inte nått upp till, medan an-
dra har uppnåtts med råge. Fotbollen 
med fjärdeplats för A-laget och guld 
till veteranerna var enligt målet. B-
lagets sistaplats däremot en liten be-
svikelse. Å andra sidan har vi haft 
en större närvaro på såväl träning-
ar som spontanfotboll mot föregåen-
de år. Antalet betalande medlemmar 
var 240 – under den optimistiska mål-
sättningen, men ändå den näst hög-
sta siffran någonsin. Att intäkterna 
översteg budget har vi främst ökad 
kioskförsäljning, större lotteriintäk-

ter och all time high i sponsring att 
tacka för. Att utgifterna, trots höga 
elpriser, gick klart under budget be-
ror på att klubbstugeutbyggnad och 
inköp av ny åkgräsklippare skjutits 
fram till 2011.

Alla i klubbstyrelsen, de båda revi-
sorerna och valberedning fick förny-
at förtroende.

Kvällen innehöll ett grupparbete 
med förslag på klubbaktiviteter. Om 
villiga ledare anmäler sig kan det bli 
så att KIK startar danseftermiddag i 
höst, medlemmar gör en fotbollsresa 
för att titta på allsvensk match eller 
kanske högsta ligan i Danmark, ord-
nar en badtunna eller utökar pingis-
verksamheten.

Verksam hetsplanen för 2011
Arrangemang – förutom sedvanliga 
klubbmästerskap, midsommar- och 
luciaevenemang samt storbildsteve-
kvällar ska klubben arrangera en 

minicup för herrveteraner lörda-
gen den 6 augusti med förutom KIK, 
Bele/Barkarby och ytterligare ett got-
ländskt lag. Eventuell ett tredje Chi-
paramba-besök i sommar får vi be-
sked om i april.

Datum för sommarens klubbmäs-
terskap är satta till lördag 16 juli för 
varpan och lördag 30 juli för boulen.

Fotbollen kommer liksom under 
2010 att ha tre lag i seriespel – A-laget 
i div V, ett med Hangvar gemensamt 
B-lag i div VI och ett veteranlag.. Se-
rieseger – så lyder de högt ställda må-
len för femman och veteranserien.

Campingen ska för tredje året på 
raken ha ett besöksantal uppemot 
2 000 gästnätter.

Berra Sandström

Alla omvalda på årsmötet

Gunnel Söderberg och familjen Larsson-Lindström hittar på nya aktiviteter.

Curt Söderberg, Janne  Gustavsson 
och Rune Franzén diskuterar viktiga 
 anläggningsfrågor.

Medlems- 
avgiften  

2011
Årsavgiften är 150 kr per 
vuxen, 50 kr per ungdom 
(max 18 år) eller 250 kr per 
hushåll som betalas in till 
bankgiro 5441-0337  
(ange namn och person- 
nummer).
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Sedan 1979 har KIK arrangerat 
klubbmästerskap i bordtennis varje 
år med undantag för 1981. Herrarnas 
seniorklass har alltid varit med, men 
deltagare i damklassen har vi bara 
haft vid tio tillfällen. En eller två ung-
domsklasser har vi haft alla gånger 
utom fyra. 

Med tanke på det samt dåligt väg-
lag och många oplogade vägar var det 
riktigt bra anslutning i år på Tretton-
dagen i Kappelshamns Folkets Hus. 
Inte helt oväntat försvarade den älds-
te deltagaren Jennifer Stenström sitt 
fjolårsguld i ungdomsklassen. Silvret 
tog Emil Techel och bronsmedaljen 
hans lillasyster Natali.

Pingismästarna
en blandning av nya och gamla

Resultat
ungdomar
1. jennifer stenström, 2 vinster
2. emil techel, 1 vinst
3. Natali techel, 0 vinster 

damer
1. Anita Goffe, 4 vinster
2. helene stade, 3 vinster
3. jennifer stenström, 2 vinster
4. Agneta stenström, 1 vinst
5. Åsa techel, 0 vinster

herrar
1. danne Gardelin, 6 vinster
2. Peter stade, 5 vinster
3. Roland Ringwall, 4 vinster
4. Magnus sjögren, 3 vinster
5. henric sedman, 2 vinster
6. ulf sundsten, 1 vinst
7. jonas techel, 0 vinster

Jennifer Stenström, Helen Stade, Danne Gardelin, Anita Goffe, Peter Stade och Roland Ringwall.

De sju deltagarna i herrklassen 
möttes i seriespel där alla på så vis 
fick spela sex matcher i bäst av tre 
set. En gammal pingissuverän – Dan-
ne Gardelin – gick obesegrad genom 
hela turneringen och tog sin fjärde 
guldmedalj i denna anrika turnering. 
Senast vann han 2008. Danne förpas-
sade därmed titelförsvararen Peter 
Stade till en silverplats. Bronsmedal-
jör blev Roland Ringvall som för öv-
rigt var ensam om att ta set på mäs-
tar-Danne.

Även i damklassen gick en spelare 
obesegrad igenom hela turneringen. 
KM-debutanten Anita Goffe från Vis-
by tappade inte ett enda set och även 

Natali Techel, klubbmästerskapens 
yngste deltagare, fokuserar på bollen.

Klubbmästaren Danne gratuleras av 
KIK:s ordförande Berra Sandström.

här fick titelförsvararen Helene Sta-
de nöja sig med silver och lyckades 
inte ta sitt femte pingisguld. Brons-
medaljör blev ungdomsmästaren Jen-
nifer. Som alltid är vår ungdomsmäs-
tare kvalificerad att delta i dam- eller 
herrklass.

Berra Sandström
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Vid snart fyllda 37 kommer den kras-
sa verkligheten ifatt – varje säsong 
kan vara den sista. Vid den här tid-
punkten i livet är man bara ett led-
band från att lägga skorna på hyllan. 
Rehabträning känns inte direkt ak-
tuellt, om man säger så. Och med det 
klart för mig kom jag till en smärt-
sam insikt strax efter nyår när jag 
klev upp på badrumsvågen – det här 
håller inte. Jag blir inte direkt snab-
bare med åren, men att släpa runt 
på sju extrakilon gör knappast sitt 
till heller. Ergo: Jag måste komma i 
form. Jag antar att det finns någon 
form av diagnos att ställa på mitt sätt 
att förhålla mig till saker, men jag blir 
lätt manisk när jag har bestämt mig. 

Vid skrivande stund har jag tränat 
48 pass på lika många dagar. Jag har 
inte tränat så här hårt och målmed-
vetet på år och dar. Fyra kilo är borta 
och jag mår bättre än någonsin. Men 
detta är inte bara ett utslag av ålders-
noja, det är också ren självbevarelse-
drift. Vissa spelare har en grundtek-
nik att falla tillbaka på, det har inte 
jag. Eftersom jag byggt min inte sär-
skilt framgångsrika fotbollskarriär 
på ren fysisk styrka vore det ödesdi-
gert att se mig bli omkull- och förbi-
sprungen av några flyfotade 20-åring-
ar. Men nu är jag redo. Ni kan dribbla 

bäst ni vill. Men ni kommer aldrig 
helskinnade förbi.

Det här blir min fjärde säsong med 
det här laget, och jag kan ärligt säga 
att jag är förvånad. Glatt överras-
kad. För jag har aldrig tidigare upp-
levt ett sånt drag kring laget som den 
här vintern. Vi har haft mycket folk 
på träningarna, vi har fått nyförvärv, 
vi har lyckats behålla de nyckelspela-
re vi byggde vårt spel kring förra sä-
songen och sist men inte minst – vi 
har en tränare.

I tre års tid har vi kastat ut ett gäng 
bollar och lirat tvåmål på träningar-
na, och sen har vi frågat oss varför 
vi varit så dåliga på fasta situationer, 
spelvändningar och avslut. I år tror 
jag det kommer bli ändring på den sa-
ken. Som jag ser det är allt annat än 
en serieseger en missräkning, om vi 
får vara någorlunda skadefria. Det 
blir, enligt mitt tips, Kappelshamn, 
Väskinde och Levide som kommer 
slåss om att flyttas upp i division 4 
utan kvalspel.

Den här säsongen kommer också 
att innebära förändringar. Träning-
arna kommer förhoppningsvis att bli 
just träningar och inte bara tvåmål. 
Det kommer bli större konkurrens i 
laguttagningarna. Vi kommer ha en 
tydlig spelidé och, förhoppningsvis, 

en mer seriös inställning till vad vi 
håller på med. Vi spelar fortfarande 
fotboll för att det är roligt, visst. Men 
det finns inget som är roligare än att 
vinna. Jag hör dessutom till den ska-
ra spelare som gillar att det ställs 
krav, att vi försöker göra det bästa vi 
kan av det vi har att tillgå.

Jag avskyr att underprestera. Det 
är okej att vara dålig, men man ska 
göra så gott man kan. I höst ska jag 
summera årets säsong, och då får vi 
facit på det här tipset – så här kom-
mer säsongen 2011 att sluta:
• Kappelshamn vinner serien före 

Väskinde och Levide.
• Johan Lindberg vinner den inter-

na skytteligan före Adam Waktel.
• Undertecknad vinner kortligan. 
• Marcus Broberg blir vald till Årets 

spelare.
• Nyförvärvet Rickard Westeman 

blir Årets överraskning.
• Rilles målvaktshandskar beslagtas 

av Statens veterinärmedicinska 
anstalt eftersom de misstänks bära 
på Newcastleviruset.

• Danne ”Super Mac” Boman gör 
flest mål på nick.

• Tok-Pablo Valenzuela får årets 
enda röda kort.

Mats Pettersson

Varje säsong kan vara den sista

Tyvärr blir det bara tio matcher i år 
för titelförsvarande KIK, då endast 
sex lag deltar i serien. Hansa/Hoburg 
– välspelande och alltid kul att möta 
– har tröttnat på många walk over på 
sin hemmaplan i Havdhem och har 
istället anmält ett lag i herrseniorer-
nas div VI. Så har Dalhem lagt ner 
sitt lag, men glädjande nog har Visby 
AIK återuppstått och så har Stenkyr-
ka tagit över VSB:s plats.

Kappelshamn inleder borta mot 
just VAIK den 8 maj och har hemma-
premiär söndag 15 maj på vallen mot 
svårspelade Klintehamn. Sedan mö-
ter vi Stenkyrka, Fårösund och Bar-
lingbo, innan nästa varv. 

Bara tio seriematcher för veteranerna
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Fem svarar
Varför är du medlem i KIK?
Vad betyder klubben för dig? 

Siv

Tomas

Emma

Henrik

Inger

Siv Larsson, Visby,  
Kappelshamn och Stockholm
Det är viktigt att det finns en aktiv förening 
och medlemskap är ett sätt av många att stöt-
ta. Som nyinflyttad är den sociala biten är vik-
tig. En möjlighet att skapa nya kontakter.

Tomas Erlandsson, Fårösund
Efter några fantastiskt trevliga fotbollssår i 
KIK:s gubblag för 10 år sedan, gick jag något 
motvilligt tillbaka till Fårösunds GoIK och 
då bestämde jag mig för att åtminstone stöt-
ta KIK genom evigt medlemskap. Jag är inte 
aktiv i klubben idag men anser att KIK be-
hövs för en levande landsbygd på nordvästra 
Gotland. Det är alltid trevligt att komma till 
Snäckersvallen om än som motståndare. Le-
dare som Berra, Gurra och Janne G är alltid 
trevliga och positiva. Jag saknar min tid i KIK 
en hel del.

Emma Ekström, Kappelshamn
Jag är med i KIK föratt stödja klubben och ha 
tillgång till saker/aktiviteter inom den. Att 
vara med i klubben är rätt så stort för mej, 
för då känner jag mej som en del av Kappel-
shamn. KIK fixar väldigt många aktiviteter 
som man kan delta i som fotbollsmatcher, 
lammgrillning, midsommarfirande och det 
tycker jag är kul

Henrik Löwenhamn, Visby
Det ärliga svaret är att Mats Pettersson ragga-
de upp mig på krogen och undrade om jag inte 
skulle göra comeback. Det sköna gänget gjor-
de att jag blev kvar i klubben. Historiskt sett 
har klubben betytt hårda duster med Moqi 
Trolin på min vänsterkant men betyder nu-
mer ett bra gäng som tränar och håller ihop 
i vått, kallt, torrt och soligt. Ett gäng där man 
känner sig välkommen!

Inger Söderström, Kappelshamn
Jag gynnar klubben för att jag bor på byn och 
utnyttjar bastun. Bra gemenskap och lamm-
grillning, midsommarfirande och lucia.

Av de tio matcherna går sju – efter 
önskemål från deltagande förening-
ar – före sommaruppehållet som va-
rar från 19 juni till 14 augusti. Nästan 
alla veteranmatcher kommer att spe-
las på söndagar.

Eftersom det blir färre matcher än 
ifjol är vi glada över att Bele/Barkar-
bys veteraner från Storstockholm 
kommer till gotland i augusti för att 
delta i en miniturnering med oss och 
ett till (preliminärt Hansa/Hoburg) 
gotländskt veteranlag. Matcherna 
kommer att gå mitt på dagen lörda-
gen den 6 augusti. Mer info om detta i 
kommande klubbtidning och på hem-
sidan.

KIK-gubbarna har också haft pla-
ner på en fastlandsresa med match 
och kanske Ålandskryssning för att 
fira guldet förra året och som upptakt 
till årets säsong. Det är tveksamt om 
den resan hinns med nu under våren. 
Om inte så planerar vi istället en resa 
till hösten. 

Laget har givetvis som målsättning 
att försvara serieguldet. Ett par spe-
lare försvinner kanske på grund av 
åldersskäl, men lika många yngre 
tillkommer förhoppningsvis. 

I år gäller att du ska vara född se-
nast 1976 för att få spela i veteranse-
rien på ön. Ledarparet Ola Larsson 
och Berra Sandström fortsätter i sina 
tidigare roller.

En av de yngre nya spelarna förra 
året Johan Engström, född 1975, hop-
pas vi på som målgörare av flera skäl. 
Han var skyttekung i P 75-laget för 
drygt 20 år sedan. 2010 spelade han 
endast två matcher och gjorde ett mål 
som försvann i KIKarens samman-
ställning. Det är en bra inspirations-
källa till att komma med i höstens 
sammanställning som en som gjort 
många mål…

Som avslutning på inomhusspelet 
deltar KIK som vanligt på annandag 
påsk i den av Fårösund arrangerade 
Farfarstrofén i Kustparkshallen. 

Berra Sandström
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Radio Nord startade sina sändning-
ar kl 10.00 den 8 mars 1961 från far-
tyget ”Bon Jour” som låg på interna-
tionellt vatten utanför Ornö, cirka en 
timmes båtfärd från Nynäshamn. 

Populärt att lyssna
Radio Nord blev enormt populär. 
Dygnet runt spelades musik varvat 
med nyheter och reklam. ”Topp 20” 
sändes för första gången den 12 april, 
programmet sändes onsdagskvällar 
klockan 20.00 och blev ett av Radio 
Nords mest populära program. 

Den 12 november startades ”De 
Tio”, svensk skivbarometer sändes 
på söndagsförmiddagarna 10.15–
11.00. Flera andra program fanns 
med i Radio Nords sändningar, som 
”Låten från Båten” med den populä-
ra programledaren Larsan Sörensen. 

Förbjöds i ny lag
Den 22 maj 1962 antogs i riksdagen en 
ny lag som förbjöd Radio Nord. Bak-
om lagförslaget stod Socialdemokra-
terna som då var i regeringsställning 
samt Centerpartiet. 

Radio Nords sista sändningsdag, 
den 30 juni 1962, klockan 24.00 spela-
des den sista skivan från fartyget Bon 
Jour, nämligen ”Stick i väg Jack”. 
Radiostationen var och är Sveriges 
största och mest uppmärksammade 
piratradio genom tiderna. Stationen 
var dock inte ”pirat” i ordets rätta be-
märkelse, då de slutade sända innan 
det blev olagligt. Den drevs av Jack 
Kotschack tillsammans med några 
amerikanska finansiärer.

Klassiska reklamjinglar
Eftersom radioreklam var något helt 
nytt för de flesta svenska radiolyss-
narna blev flera av de flitigaste an-
nonsörernas jinglar klassiker som 
många ännu minns. ”Broddmans, 
Broddmans, Broddmans”, ”Landerö 

Radio Nord topp 20

Maratontabellen
Plats Låt – Artist Poäng Antal 

veckor

1. Putti Putti – jay epae 900 41

2. No More – elvis Presley 596 23

3. Can’t help Falling In Love – elvis Presley 456 22

4. I’ve told every Little star – Linda scott 423 21

5. sånt är Livet – Anita Lindblom 410 16

6. Alpens Ros – the Violents 390 19

7. Walk on By – Leroy Van dyke 389 16

8. hallo Mary Lou – Rick Nelson 388 18

9. A Girl Like you – Cliff Richard 381 19

10. the young ones – Cliff Richard 367 17

11. Violetta – Ray Adams 363 16

12. johnny Will – Pat Boone 361 18

13. But I do – Clarence “Frogman” henry 335 15

14 Good Luck Charm – elvis Presley 335 12

15. surrender – elvis Presley 326 13

16. Pepe – jørgen Ingmann 324 14

17. soria Moria – Ray Adams 321 14

18. travellin’ Man – Rick Nelson 310 15

19. den siste Mohikanen – Little Gerhard 287 15

20. Petter och Frida – Little Gerhard 286 16

Radio Nord
50 år sedan
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har flyttat till stan”, ”Turtle Wax-
sax-sax”, Duralex ”Mamma den 
höll” är exempel på några som etsat 
sig fast i mitt minne. Skulle tippa 
att merparten av lyssnarna var 10-
30 år och i den åldersgruppen var 
det nog 90 procent som hade Radio 
Nord som sin favoritkanal. 

Dygnet runt
Radio Nord sände musik, nyhe-
ter, sport och reklam dygnet runt 
på mellanvågsfrekvensen 495 me-
ter. Stationen hade en räckvidd 
över halva Mellansverige, och 
även södra Finland, och fick en 
mycket stor och trogen lyssnar-
skara. 

Regeringen och myndighe-
terna i Sverige kände sig utom-
ordentligt provocerade redan 
från det att Kotschack första 
gången presenterade sina pla-
ner på att bryta radiomono-
polet. En rad olika åtgärder 
vidtogs för att försöka stoppa 
projektet. Presumtiva annon-
sörer skrämdes bort med hot 
av olika slag. 

Sveriges Radio gavs extra 
anslag för att omedelbart 
kunna börja med vad man 
kallade Melodiradion – en 
sorts nonstop musikunder-
hållning som tidigare varit 
helt otänkbar. Denna nya 
radiokanal kom också att 
inspirera Sveriges Radio 
till tätare nyhetssändning-
ar och fler sportnyheter.

En av de trogna lyssnar-
na HG Larsson har lagt 
ut statistik för samtliga 
64 Topp 20-listor och KIKaren publi-
cerar de 20 första på denna lista som 
sammanlagt innehåller 254 hits. Upp-
gifterna är hämtade från www.hg-
larsson.com/radionord.

Berra Sandström
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Klubbens funktionärer

hemsidan 
Hemsidan kappelshamnsik.se hade 
2010 över 9.000 besök varav 5.452 var 
så kallade unika besökare (räknas en 
gång fast man kan ha varit på sidan 
flera gånger). Flest besökare är det 
under maj–juli med ca 30 unika besö-
kare per dag. Den populäraste sidan 
är campingens startsida med drygt 
2.000 unika besökare.

55 procent går direkt till hemsidan, 
30 via gotland.net, 10 går via Google 
(och andra sökmotorer) och 5 procent 
kommer via länkar från andra hem-
sidor till exempel Graips hemsida. 
450 tyskar, 400 a me ri kaner, 200 dans-
kar, 200 holländare, 200 finnar och 150 
norrmän har besökt hemsidan.

Hälften av besökarna stannar 30 
sekunder eller längre. 200 har varit 
inne och laddat ner klubbtidningen.

Bingolotto
Om du prenumererar på bingolotter 
tänk på att du samtidigt kan gynna 
klubben. Gör som Janne och Laila 
Gustavsson och Yngve Svensson. No-
tera KIK som förmånstagare. Då får 
klubben 13 kronor för varje lott du 
prenumererar på. 

håkan sandelius  
har slutat
Håkan Sandelius som jobbat på an-
läggning sedan december genom Got-
lands Idrottsförbund och Arbetsför-
medlingen slutade i månadsskiftet 
februari-mars eftersom han flyttar 
till fastlandet. Han har dock hunnit 
med det mesta av fönsterrenoverings-
projektet plus lite annat som ny trap-
pa till den gula förrådsboden. I inter-
vjun med Håkan i förra KIKaren blev 
han tio år för ung. Han är 51 år och 
inget annat.

ett skepp kommer 
lastat… med hus?
Jo minsann. Snart kommer det att 
dyka upp pråmar med nybyggda se-
mesterhus i hamnen. Dessa kommer 
att fraktas vidare med lastbil till Slite 
och sättas upp i den nya strandbyn. 
Arton stycken i första omgången. Sen 
följer det ytterligare 32 hus i omgång-
ar. Husen är utrustade med patente-
rad finsk hydraulteknik för att lättare 
kunna lyftas. Håll ögonen öppna!

Campingutskottet
Gunnel (sammankallande), Agnetha, 
Berra och Roine. 

Anläggningskommittén
Magnus (sammankallande) Bertil, 
Henric samt Rune Franzén, Janne 
Gustavsson och Curt Söderberg.

Fotbollsutskottet
Berra (sammankallande) samt Mar-
cus Broberg, Gurra Grundemark, Ri-

kard Holmström, Peter Liljegren och 
Mats Pettersson. 

Evenemangsgruppen
Petter (sammankallande), Gunnel, 
Agneta, Magnus, Camilla och Bertil.

Informationskommittén
Berra (sammankallande), Roine och 
Magnus.

Vid styrelsen konstituerande febru-
arimöte fastställdes följande funk-
tioner i styrelsen och ledamöter i ut-
skotten

Klubbstyrelsen
Ordförande Berra Sandström, kassör 
Henric Sedman, sekreterare Roine 
Andersson, vice ordförande Petter 
Höök, ledamöterna Gunnel Söder-
berg, Agnetha Stenström och Bertil 
Pettersson samt suppleanterna Mag-
nus Sjögren och Camilla Stuxberg.

Campingens  
bemanning
Klubbens campingchef  Gunnel med-
delar att sommarens bemannings-
schema börjar bli klart. Ännu finns 
någon vecka kvar att tillsätta perso-
nal på. Gunnel räknar med att hela 
bemanningsschemat blir klart un-
der mars månad. I första hand får 
byns egna ungdomar chansen och i 
andra yngre klubbmedlemmar med 
kappels hamns anknytning. Och för-
stås, först till kvarn spelar också in.

sen påsk ger lång 
inomhusperiod
Söndagkvällarnas tvåmålsspel för 
gamla och unga, tjejer och killar i 
Fårösunds Kustparkshall brukar hål-
la på fram till påsk. Påsken inträf-
far extremt sent i april detta år, och 
vi kommer troligen att hålla ut fram 
till den 17 april. Tid 19.00–20.00. Alla 
är välkomna. I år har uppslutningen 
varit bättre än någonsin. Vill du sam-
åka, så brukar vi samlas vid Konsum 
i Lärbro 18.20.
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hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Stad
Känd som skosta-
den första halvan av 
1900-talet.

har både slott och 
universitet.

är sveriges till folk-
mängd sjätte störs-
ta stad.

Kronblom står sta-
ty och är maskot för 
fotbollslaget.

svampen är känd 
symbol. Ligger i 
Närke.

Blomma
Blomman heter 
 hepatica Nobilis på 
latin.

tillhör familjen 
 Ranuculales.

är partisymbol för 
sverigedemokra-
terna.

omnäms i känd 
barnvisa.

är fridlyst i stora 
delar av sverige.

Skådespelare Född 1952. uppvux-
en i södertälje.

Var 1973 med och 
startade skånska 
teatern.

Gift med skåde-
spelerskan Lena t 
hansson.

har spelat rollen 
som busungen su-
nes pappa.

är kanske mest 
känd som kommisa-
rie Beck.

Bilmärke Företaget grunda-
des 1927.

har produktion i 25 
länder.

Börsintroducerades 
1935.

delar av företa-
get köptes 1999 av 
Ford.

huvudkontoret lig-
ger i Göteborg.

Artist Föddes på 1800-ta-
let i Göteborg.

Instiftade 1960 ett 
stipendium i sitt 
eget namn.

Var både svensk 
och argentinsk 
medborgare.

Räknas till en av 
sveriges national-
skalder.

har på repetoaren 
bl a oxdragarsång.

Flod Floden är 3 700 km 
lång.

sammanbinds med 
östersjön via kanal.

europas längsta och 
vattenrikaste flod.

Mynnar ut i Kaspis-
ka havet.

Rinner i europeiska 
delen av Ryssland.

Vad har dessa personer gemensamt?

Fyra snabba…

Frågesport
stad: örebro, Blomma: Blåsippa, skådespelare: Peter haber, Bilmärke: Volvo, Artist: evert taube, Flod: Volga

Vad har dessa fyra personer gemensamt? svar: Alla har ett namn som någon av Astrid Lindgrens figurer: 
Margareta ”Madicken” engström, Nils Karlsson Pyssling, Lotta på Bråkmakargatan och Kajsa Kavat.

Fyra snabba: 11, 9, 20, 59 minuter

1. På ett möte skakade alla deltagare hand med varandra exakt 
en gång. Antalet handskakningar var 55. hur många deltog 
på mötet?

2. två fäder som väger 100 kg vardera, kommer tillsammans 
med varsin son till en flod. där ligger en båt som kan ta en 
maximal last av 100 kg. sönerna väger 50 kg vardera. hur 
många överfarter måste de göra för att alla ska kunna ta sig 
över till andra stranden??

3. en målare skulle måla siffror på etthundra hotelldörrar och 
numrera dessa i följd, alltså 1, 2, 3, 4, osv. hur många gånger 
målade målaren siffran sju?

4. Antalet ägg i en korg fördubblas varje minut. efter en timme 
är korgen full. När var den halvfull?
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Jennifer Stenström kom som lucia in 
i Folkets Hus den 11 december. Strax 
innan hennes entré hade en tomte-
nisse, en pepparkaksgubbe, tre små-
lucior, sju stycken tärnor i olika åld-
rar och en ladugårdstjej försedd med 
mjölkspann äntrat scenen. Många 
fina sånger fick vi höra! Ett stort tack 
till ungdomarna och deras kreativa, 
nytänkande ledare – Camilla och Re-
becka Stuxberg.

Nyheter i årets luciatablå

Klubbens äldsta arran-
gemang är  välregisserat 
– det bevisar de senaste 
årens ökande besöksan-
tal. Över 100 personer 

tittade på luciatablån och då såldes 
givetvis alla fyra lotterier slut. Det 
var bra ordning på funktionärssta-
ben och ingen behövde vänta på sitt 
kaffe. 

Berra Sandström


