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Full fart!
Nu sjuder det av liv igen när somma
ren gör sitt intåg. Vår anläggning be
söks av fotbollsspelare och åskåda
re, campinggästerna börjar anlända 
i större antal och vi ska snart fira 
midsommar. Just nu är det en härlig 
tid med förväntningar inför somma
ren. Vi är alla olika och prioriterar 
efter det – en del vill stanna kvar på 
ön hela sommaren medan andra åker 
iväg. Men vi blir förstås fler för det 
går åtskilliga hitkommande turister 
på varje sommarbortrest gotlänning.

Estland
Jag var i Tallin häromveckan. Den 
staden påminner en del om Visby ge
nom sin historia som hansestad och 
en mur runt den gamla stadskärnan. 
Nu är det förstås också vissa skillna
der – Tallin är en huvudstad med fem

ton gånger så många invånare som 
Visby, men den gamla stadskärnan 
hade liksom Visby en gång en fyra 
kilometer lång stadsmur. Idag är un
gefär hälften kvar – resten har tidens 
tand tagit bort. 

Mest fascinerad var jag över det 
enorma restaureringsarbete som på
börjades efter självständigheten för 
drygt tjugo år sedan. Många pam
piga stenbyggnader har rustats upp 
till bland annat restauranger i flera 
plan På en krog fick man gå ner tre 
trappor till toaletterna – på en annan 
låg välutsmyckade genuina muggar 
längst upp. Till och med strömbrytar
na var speciellt antikt designade lik
som kranar och andra detaljer. Den 
estländska huvudstaden är helt klart 
värt ett besök 

Badbryggan snart återställd
Efter många ideella arbetstimmar 
har vår fina badbrygga snart åter
ställts och arbetet är förhoppningsvis 
helt klart till midsommar. Rune har 
gjort den ännu mer stabil och mer 
motståndskraftig mot vinterhalvår
ets stormar och högvatten än tidiga
re.

Däremot får utbyggnaden av bastu/
bortalagsomklädningsrummet vän
ta till årsskiftet. Vi har fått ett halvt 
löfte om investeringsbidrag från regi
onen nästa år och då är det klok eko
nomi att skjuta på det hela. 

Kappelshamns hamn
Just nu ligger locket på i samtalen 
mellan Region Gotland och Jerry 
Hagberg med finansiärer om hur det 
blir med försäljningen av vår hamn. 
Innan en eventuell affär blir av måste 
eventuella köpare veta vad som kan 
och får göras i hamnområdet och säl
jaren måste värdera trovärdigheten i 

planerna. Så tyvärr finns inget att be
rätta idag. Parterna har lärt av tidi
gare misstag och vill inte ha en dis
kussion via massmedia.

Bollkul
Vi har redan tjuvstartat Bollkul på 
Snäckersvallen. Sedan i början av 
maj kör vi tvåmålsspel för stora och 
små kl 18.00 på söndagar. Vi har ge
nomgående varit 10–12 stycken på 
plats och räknar med att vi blir 
många fler nu i sommar och då utö
kas förstås aktiviteterna med bränn
boll på måndagkvällar och fotboll yt
terligare en dag – onsdagar 19.00.

Krogar på byn förr och nu
I sommar är det 20 år sedan Kappels
hamns populära svartpub dansade 
några veckor. KIKaren har därför 
sökt upp bartendern och krogägaren 
Matts Carlén för en återblick. Sedan 
gör vi en intervju med dagens krog
par på Dinern Stefan och Anne Lund
gren som då inte bara berättar om 
restaurangen, utan även om motell
planer med mera. En röd tråd för alla 
tre är att de gillar hösten bäst av alla 
årstider.

Under sommaren anordnas flera 
aktiviteter i klubbens regi – midsom
marfirande, klubbmästerskap och 
lammgrillningsfest för att bara ta tre 
exempel. Håll ögon och öron öppna så 
får du mer info om tidpunkter med 
mera – lite nu i denna KIKaren och 
längre fram på anslag, på hemsidan 
och kanske på en lapp i brevlådan.

Ha en skön sommar! 
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2012! Året då Kappelshamns fotbollskrigare ska lyfta mot högre höjder och bana väg för spel 

i europa. Så var det sagt inom laget. Mest på skoj förstås. Något europaspel lär det i vilket fall 

inte bli än på ett tag och förmodligen inte med dagens spelare heller. Vi hinner nämligen inte 

nå Champions League innan vårt ålderstigna lag har blivit permanenta medlemmar i PRo. 

Men under tiden kan vi väl försöka ha så skoj som möjligt därute på planen. 

Innan säsongen drog igång med allt 
matchande tog vi beslut på att vi skul
le göra ett tappert försök att vara med 
i serietoppen av div. 5. Med en hand
full intressanta nyförvärv kändes det 
som om våra planer skulle vara fullt 
möjliga. Efter sex spelade matcher i 
serien kan vi konstatera att vi ioch
förvisso är bättre rent poängmässigt 
än vid samma tidpunkt förra året. 
Men det är nog mera detaljer som 
inte fungerat än vad som har funge
rat hittills. Spelet vill inte ta form en
ligt våra önskemål. Normalt sätt är vi 
det spelförande laget, men i år har vi 
mestadels fått inrikta oss på försvars
spel. Vad beror det på? Det är flera 
faktorer som styr. Vi är inte lika bra 
tränade som många andra av lagen. 
Därmed orkar vi inte i matchens alla 
90 minuter. Våra spelare är ett år äld
re och helt sanningsenligt börjar nog 
åldern ta ut sin rätt hos en och annan. 
Det märks på vissa kroppar som inte 
är riktigt lika följsamma längre och 
som behöver längre tid på sig i rörel

semönstet. När någon av dessa spe
lare står på öronen i gröngräset och 
sedan behöver lagkompisarnas hjälp 
för att komma på benen igen – då är 
det nog ett tecken på att ungdomsår
en finns lite för många år bakåt i ti
den för att det ska kännas optimalt 
för fotbollsutövande. 

Årets serie är dock jämnare än på 
många år så även om vi i dagsläget 
har sex poäng upp till serietoppen 
har vi fortfarande chansen att haka 
på det översta skiktet då alla verkar 
slå alla.

Så här har det gått hittills:
Vi vann premiärmatchen för en gångs 
skull – mot Levide blev det 2–1 och det 
kändes extra bra då motståndarna fö
rekommit i diskussionen om aspiran
terna till seriesegern. Nu verkar det 
inte bli så då Levide ligger näst sist. 

Premiären var spelmässigt ganska 
jämn och där vi drog vinstlotten ge
nom två superba mål av Adam. Nye 
Jesper (kom hösten 2011 men spe

lade ytterst sporadiskt på grund av 
skada) gjorde en kanonmatch i må
let och likaledes nye Michael T höll 
ihop försvaret på ett suveränt sätt. 
Nyförvärvet Micke Å var fältherre på 
mittfältet och fick visa upp hela re
gistret med briljanta passningar.

En kämpamatch även om spelet 
gick på kryckor.

Ett glatt gäng efter premiärvinsten över Levide på Snäckersvallen den 
28 april. Stående från vänster: Lars Grundemark (lagledare), Mattias 
Boman, Marcus Broberg, Tony Lindström, Michael Tull, Patrik Wester-
lund, Thage Söderdahl (matchcoach och denna dag avbytare) och Mat-
tias Andersson. Knästående: Jesper Forsman, Adam Weijmers, Mats 
Pettersson, David Söderberg, Mikael Åskoogh och Pablo Valenzuela.  

Adam blixtrade till i premiären
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Tabell div V Gotland
Närs IF 7 5 1 1 26–15 16
dalhems IF B 7 5 1 1 17–8 16
Klintehamns IK 7 4 1 2 24–14 13
Vänge IK 7 4 0 3 23–15 12
Roma IF 7 3 3 1 18–11 12
IK Graip 7 4 0 3 19–14 12
Fardhem/Garda 7 3 1 3 17–18 10
Kappelshamns IK 7 3 1 3 11–16 10
Levide IF 7 2 1 4 9–20 7
IF hansa/hoburg 7 1 2 4 8–17 5
Visby AIK B 7 1 1 5 11–24 4
hemse BK  7 0 2 5 6–17 2

I match två blev vi nerplockade på 
jorden igen. Fardhem/Garda stod för 
motståndet och mot detta unga lag 
fick vi inte särskilt mycket att fungera 
även om vi gick till halvtidsvila med 
en 2–1ledning efter mål av Johan L på 
straff  och David. Garda vände på ste
ken under den andra halvleken och 
vann rättvist med 3–2.
Visby AIK B var nästa lag i raden. 
VAIK har också ett ungt lag med 
mycket spring i benen och det blev 
vi varse. Trots att Visbygänget sur
rade som bålgetingar på vår planhal
va fick de ändå inte mycket uträttat 
framför mål då vi radade upp en bas
tant försvarsmur. Det blev mest skott 
från långt håll och dessa tog Jesper i 
målet hand om på ett förtroendeingi
vande sätt.

Denna afton fick Micke Å ta på sig 
matchvinnarrollen. Först placerade 
han in en frispark drygt tio minuter 
in på matchen och sen avgör han i 
matchens slutskede på en suverän ge
nomskärare från Mattias A. 2–1 och 
tre poäng – tackar!

Mot Roma inledde KIK med årets 
kanske bästa spel i 25 minuter och tog 
också snabbt ledningen. Efter några 
klara missar i goda avslutningslägen 
gick spelet i stå och fem minuter in 
på andra halvlek hade Roma vänt till 
2–1. Vi kom igen och kvitterade, men 
när brukslaget gjorde 3–2 i 87 minu
ten trodde nog en del att det var kört. 
Men icke! På stopptid lyckades Patrik 
få in bollen via magen och det blev en 
poäng borta mot svårspelade Roma. 

Hansa/Hoburg mötte vi härnäst. Det
ta lag har Kappelshamn haft inferna
liskt svårt mot och vi har inte vunnit 

Micke Åskoogh – en klasslirare.

Micke Tull – ett bra mittlås.

Andreas Nilsson – en kämpe från VSB.

Viktor Pettersson – talang från H/H.

Johan Carlén – tillbaka efter elva år.

Fem vassa nyförvärvmot dem sedan vårmatchen år 2009. 
Därefter har det blivit stryk i vare
viga match. Så även denna gång. Pa
radoxalt nog var det enda matchen 
under serien så här långt som vi har 
varit det spelförande laget. Vi låg par
kerade på motståndarnas planhalva i 
80 av matchens 90 minuter men det
ta var en av dessa dagar då bollus
lingen bara inte ville in. Hansa fick 
dessutom göra två väldigt lättvindiga 
mål där vi inte agerade som vi borde. 
Micke Å reducerade i slutminuterna 
men närmare än 1–2 kom vi inte. 

Vi avslutade sedan maj månad med 
bortamatch mot Vänge. Detta lag 
får man inte heller något gratis mot. 
Vänge är ett utpräglat kämpalag vil
ket de ska ha all heder av och ger man 
dem lillfingret så snor de hela han
den. Denna kväll var inte våra spe
lare med annat än i matchprotokol
let. Vi blir helt utskåpade och får åka 
hem med en förödande brakförlust. 
6–0 till Vänge och det är en match 
som vi helst av allt vill glömma fort 
som attan för det finns inte mycket 
positivt att ta med. 

Med perfekta förutsättningar och 
en ganska nykomponerad startelva 
tog sig KIK an ett nytt grönvitt lag – 
Levide – på hemmaplan den 7 juni 
med hopp ett bättre slut än vid förra 
matchen. Det blev en ganska välspe
lad match, men som aldrig nådde nå
gon riktig intensitet. Kappelshamn 
förde spelet och hade de bästa chan
serna. Det var dock inte förrän i mit
ten av andra halvlek som Micke Å på 
egen hand kunde fastställa slutresul
tatet 1–0 efter en soloraid och distinkt 
avslut.

Ha en myggfri sommar!
Gurra Grundemark
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Tabell div V Gotland
Väskinde AIS B 7 6 1 0 26–7 19
hSK/KIK B 7 5 0 2 31–9 15
Levide IF B 7 3 1 3 14–15 10
Fårösunds GoIK B 7 3 1 3 11–12 10
Visby AIK C 7 3 1 3 12–14 10
FC Gute C 7 3 0 4 10–17 9
Klintehamns IK B 7 2 0 5 8–18 6 
Stenkyrka IF 7 1 0 6 9–29 3 

B-laget hänger på i toppen

Efter sex spelade matcher har Bla
get vunnit fyra och förlorat två. Det 
har med andra ord gått över förvän
tan. Varför? Spelarna har kul och fast 
det är killar från två olika klubbar så 
spelar dom som ett lag. Så har vi ock
så haft giftiga målgörare i nästan alla 
matcher. Spelar du bra utan att göra 
mål blir det oftast noll poäng. Nu har 
vi till och med vunnit ett par match
er, där motståndet haft de mesta och 
bästa spelet. 

Vårt med Hangvar gemensamma re
servlag har hittills använt något fler 
spelare från vår samarbetsfören
ing och vår grannklubbs spelare har 
även svarat för de flesta målen. Men 
KIKinslaget har i flertalet matcher 
varit en stor bidragande orsak till 
vinsterna genom konstruktiva insat
ser på plan. Några som speciellt bör 
framhållas är snabbe kämpen Fred
rik Bäck, nyförvärvet Adde Nilsson 
och oldtimern på mittfältet Thage 
Söderdahl. Bland Hangvars bidrag 
måste trion liberon Sigge Johansson, 
skyttekungen Emil Larsson och mål
vaktssuveränen Niclas Lindberg ges 
en extra eloge, liksom Marcus Tid
blom som med en bra inställning och 
speluppfattning tillfört laget en hel 
del.  

Förhoppningsvis kan Hangvar/Kap
pelshamn ligga kvar i toppen när 
division 6 tar sommaruppehåll ef
ter midsommar. Vi gjorde ingen bra 
match när vi förlorade mot seriele
dande Väskinde, men vi laddar inför 
en revansch i höstens returmöte. För
lusten mot Klinte kan mer tillskrivas 
”oflyt” – men å andra sidan har vi nog 
haft lite flyt i vissa vinstmatcher ock
så. Så det jämnar ut sig. 

HSK/KIK:s matcher hittills FC 
Gute C (b) 2–1; Fårösunds GoIK B (h) 
3–0; Väskinde AIS B (b) 1–5; Levide IF 
B (h) 4–1; Visby AIK C (h) 6–0); Klinte
hamns IK (b) 2–3; Stenkyrka (h) 12–0. 

Som vanlig byts många spelare ut 
från match till match. Två av killarna 
på lagbilden efter hemmasegern mot 
Fårösund har dock varit med i alla 
matcher hittills, nämligen Kristian 
och Thage. Berra Sandström

Laget som grejade den andra raka trepoängaren i sexan på 
Snäckersvallen mot Fårösund den 8 maj. Stående från vänster: Berra 
Sandström (lagledare), Thage Söderdahl, Conny Östergren, Emil Lars-
son, Sigge Johansson, Pontus Birath, Andreas Nilsson, Jörgen Sköldpil 
och Tony Johansson (lagledare). Knästående; Elias Bogren, Lucas Birath, 
Kristian Björklund, Niclas Lindberg, Tony Lindström och Mikael Öhman

Micke Öhman – ny med förflutet i Graip.
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Lärorikt och svårt, men det börjar lossna!

Tabell Korpen
The Släckers 8 8 0 0 33–6 24
Motståndarna 8 5 1 2 24–14 16
FC Toftagården 8 5 1 2 22–13 16
FC Corona 8 5 0 3 23–12 15
FC Surfers 8 4 1 3 28–15 13
Lokrume IF 8 3 1 5 17–18 10
Sorkz United 8 2 1 5 14–23 7
Kappelshamns IK 8 1 1 6 8–35 4
Roma Grus old Boys 8 0 0 8 5–38 0

Kappelshamns korplag efter den historiska första vinsten den 4 juni. Stående från vänster Ola Larsson, Roland Petters-
son (Spelande lagledare), Peter Karlsson, Calle Ekström, Jörgen Gräsman och Petter Höök (spelande lagledare). Knästå-
ende Bertil Pettersson, Berra Sandström, Danne Gardelin, Magnus Boman och Mattias Rödén. Av dem som varit med i 
flera matcher saknas Jacob Hägbom, Johanna Höök, Oskar Pettersson och Roy Sandström på bilden.

När KIK anmälde ett lag till korpfot
bollen visste vi inte mycket mer än 
att det var sjumannafotboll och nå
gon match i veckan någon månad 
från mitten av maj och kanske ett par 
sena augustimatcher. Men så blev det 
nu inte – oftast två matcher i veck
an och efter sommaruppehåll 21 juni 
blir det sex matcher till från 13 augus
ti. Dessutom är det ju ingen offside i 
sjumannafotboll och i korpen blir det 
inspark istället för inkast. Så det var 
tufft och lärorikt för våra i korpsam
manhang oerfarna fotbollsspelare. 
Dessutom har de flesta motståndarna 
haft så många avbytare att de kört nå
got liknande hockeybyten med korta 
spelinhopp ett par tre minuter i högt 
tempo. Allt detta har vi inte riktigt 
varit förberedda på – men vi har lärt 
oss alltmer efter hand.

Efter fem inledande förluster med 
målskillnad 327 kom äntligen en 
vinst i den sjätte matchen den 4 juni 

mot Roma Grus Old Boys. Vi hade fler 
avbytarna än tidigare – fyra stycken – 
en rutinerad målvakt i Danne G och 
för en gångs skull fler än en enstaka 
målskytt, nämligen två. Spelet funka
de hyfsat med tanke på den kraftiga 
vinden och vi har lärt att bättre att 
tänka bort offsideregeln. Några da
gar senare mot topplaget Toftagården 
blev det 22 efter en riktigt bra insats, 
så nu ser vi framåt med optimism på 
våromgångens återstående match
er – och till hösten blir vi jättegiftiga 
efter sommarens Bollkulträning på 
Snäckersvallen. 

Matchfakta
•	 The Släckers 1–9 (0–4)  

Målskytt Mattias 
•	 Lokrume IF 1–4 (1–1)  

Målskytt Mattias 
•	 Sorkz United 1–2 (0–0)  

Målskytt Magnus
•	 FC Surfers 0–5 (0–2)
•	 Motståndarna 0–7 (0–3)
•	 Roma Grus Old Boys 2–1 (2–1)  

Målskyttar Jörgen och Magnus
•	 FC Toftagården 2–2 (1–1)  

Målskyttar Bertil o Jojjo
•	 FC Corona 1–3 (1–2) 

Målskytt Magnus
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Maj 2012 och hackspettar, bofinkar 
och allt vad de heter för ett rackarns 
liv där ute i spenaten men det är trev
ligt med den typen av ”oväsen”. Un
der vintern blir det ju inte så mycket 
av den verksamheten. En och annan 
kråkfågel hörs och det är inte lika in
spirerande. Inspirerande har det dä
remot varit att se 2012 års KIKgäng 
växa fram sedan föregående säsong. 
Med en handfull nyförvärv i bagaget 
har grabbarna trimmat ihop sig un
der våren och efter några matcher i 
serien börjar vi se konturerna av det 
som ska erövra Europa. De nya spe
larna har smält in bra och en av de 
nya var FC Gutes mittfältsmotor Mi
kael Åskoogh. 

Hela Fotbollsgotland tappade ha
kan i pur förvåning när det stod klart 
att Micke valde Kappelshamn för 
årets seriespel efter flera år som mitt
fältsstrateg i Gutegänget. Det finns 
inte en klubb på hela ön som inte hade 
velat ha Micke med i laget då hans fot
bollskunnande är några snäpp högre 
än vad öns lag är vana vid. Men så 
har Micke också spelat i Allsvenskan 
med GIF Sundsvall och dessförinnan 
i Superettan med Gefle IF. Det råder 
inga tvivel om att Micke är den mest 
meriterade spelaren som krängt på 
sig Kappelshamns grönsvarta tröja. 
Visserligen har förre justitieminis
tern Thomas Bodström, med tre all
svenska säsonger i AIK (87–89), spelat 
med KIK också men det var ”bara” 
med veteranlaget så sett ur den syn
vinkeln är Micke tveklöst det störs
ta nyförvärv som vår före ning lagt 
rabarber på. Självklart blir man lite 
extra nyfiken på vem denne är både 
som person och som fotbollsspelare. 
Om vi skulle känna herr Åskoogh en 
aning på pulsen? 

Micke är uppvuxen Gävle och har 
som moderklubb Valbo FF. Därefter 
blev det Gefle IF mellan 1998–2003 (72 
matcher i Superettan 2001–03) GIF 

Sundsvall 04–05 (25 allsvenska match
er) innan flyttlasset gick till Gotland 
där det blev spel med VIF Gute/FC 
Gute mellan 2006–2011. Han bor till
sammans med flickvännen Sofie i 
Visby och jobbar på Transportsty
relsen. När det inte är fotbollsakti
viteter på programmet så föredrar 
han att umgås med flickvän och kat
ten Stella. När tid ges gillar Micke att 
resa och upptäcka nya platser. Ett an
nat intresse är... frågesport! I yngre 
dagar blev det också en hel del frii
drott, bordtennis och innebandy men 
fotbollen tog över i 16årsåldern. 

Men från Allsvenskan med GIF Sunds-
vall till Kappelshamns IK i gotlands-
femman, hur i hela friden gick det till 
egentligen? 

– Ja, det är ett stort steg att ta, det 
går inte att komma ifrån. Men fotbol
lens vägar är outgrundliga. Jag kän
de dåvarande tränaren i Gute, Stel
lan Carlsson och visste att han hade 
ett gott öga till mig. Visste att han 
var kunnig och en bra fotbollsträna
re. Det var lockande att prova på nå

got nytt så 2006 flyttade jag till ön och 
började spela med VIF Gute.

Efter min sista säsong i Gute 2011 
frågade min kompis Jocke Nanneson 
om jag ville hänga med och spela lite 
inomhus med Kappelshamn. Jag pro
vade, upptäckte att det var ett riktigt 
härligt gäng och gillade upplägget 
med 1 träning i veckan + match. På 
den vägen är det…

Sen tar vi det från början. Var du en 
bolltalang redan i tidiga skolår? 

– Jag har aldrig varit den största 
bolltalangen. Men visst har jag hål
lit på med fotboll hela livet och spelat, 
tränat och trixat med bollen. Fotbol
len har varit en stor vän i mitt liv. Jag 
har väl viss bollkänsla men mer funk
tionell teknik än avancerad om jag sä
ger så. Jag har kommit långt med min 
inställning och spelförståelse. 

När förstod du att du kanske kunde 
komma långt med fotbollen? 

– Jag har aldrig haft en dröm såsom 
många andra att bli proffs eller så 

Klubbens tveklöst mest 
 meriterade nyförvärv

Mikael Åskoogh, KIK:s nyförvärv, har spelat med GIF Sundsvall i Allsvenskan.
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utan jag har hela tiden spelat fotboll 
för att det är roligt. Samtidigt har jag 
(eller har haft kanske) ett driv i mig 
att utvecklas, bli bättre och göra bra 
ifrån mig. Jag var ordinarie i Super
ettan i Gefle IF som 20åring – men 
tänkte aldrig i de banorna, att jag 
skulle satsa vidare. Jag förstod nog 
inte riktigt hur bra jag var då – utan 
jag spelade bara på för att det var skoj 
och försökte göra mitt bästa i alla si
tuationer.

Vad var dina intryck när du först fick 
smaka på elitatmosfären? 

– Att spela i Allsvenskan var något 
helt annat än Superettan. Där fanns 
en proffsig mentalitet, attityd och 
inställning som inte finns i klubbar 
längre ner i divisionerna. Det krävs 
att du satsar 100 procent i varje mo
ment, varje träning och match – men 
framförallt att du har skallen med 
dig, både i motgång och medgång. Jag 
lärde mig mycket.

Första matchen i allsvenskan? Vad 
minns du av den? 

– Jag fick hoppa in hemma på 
Idrottsparken i Sundsvall mot IF Elfs
borg i en match som slutade 00. Som 
gästrike var det skoj – för i motstån
darlaget fanns då Hasse Berggren och 
domare var Markus Strömbergsson, 
båda från Gävle precis som jag. Efter
åt var det en härlig känsla att ha spe
lat i Allsvenskan – det som man bara 
sett på Fotbollskväll tidigare!

Något annat bestående intryck från 
spel i allsvenskan?

– Alla häftiga arenor och fina spe
lare jag fick möta. Olympia, Södersta
dion, Stockholms stadion, Gamla Ul
levi. Att möta landslagsspelare som 
Håkan Mild, Erlingmark, Niclas Alex
andersson. Sen var det också roligt att 
prova på att enbart ägna sig åt fotboll 
under två år; att få möjlighet att vara 
seriös och satsa på sporten.

Sen hamnade du i Gute. Hur har 
dessa år i Gute varit? 

– Mitt första år 2006 hade vi ett ka
nonlag och kom femma i Div.1 Norra. 
Vi slog ut Ljungskile och Örebro som 
då var topplag i Superettan ur Svens

ka Cupen och höll sånär på att skräl
la mot Kalmar i kvartsfinalen. Det är 
härliga minnen. Tyvärr tappade vi en 
offensiv anfallstrio till säsongen 2007 
och då åkte vi ur med buller och bång. 
Mellan åren 20082011 spelade vi i di
vision 2 och med undantag för 2009 så 
fick vi kämpa för att hålla oss kvar i 
serien samtliga säsonger. Så fotbolls
mässigt har det varit lite knackigt, 
men jag har trivts oerhört bra i klub
ben och det har varit en grym stäm
ning i laget under alla år.

Att komma från spel högre upp i serie-
systemet och landa i gotlandsfemman 
måste ha varit rena kulturchocken, el-
ler

– Nja, inte direkt. Jag har ju ”var
vat” ner ganska rejält nu och fick för 
några år sedan en knäskada som gör 
att jag inte kan spela på den nivån jag 
önskar. Så tempot i division 5 passar 
mig bra. Och charmen med fotboll är 
att det inte spelar någon större roll 
vilken division du spelar i. Man har 
fortfarande medspelare, två mål, mot
spelare och måste i alla situationer 
försöka göra sitt yttersta. Fast det är 
klart, efter en dålig insats i Kappels
hamn blir man knappast sågad i Af
tonbladet...

Hur går det för Kappelshamn under 
resten av serien? 

– Vi har börjat serien lite knackigt 
tycker jag men ändå tagit en del po
äng. Kan vi bara få spelet att stäm
ma lite bättre så ska vi nog kunna 
ta många poäng på hemmaplan och 
göra fotbollslivet surt för motstån
darna även utanför Snäckersvallens 
vita linjer.

Vi granskar fotbollen lite allmänt. 
Hur står sig till exempel svensk fotboll 
idag både internt och i förhållande till 
världen? 

– Det är en oerhört svår fråga att 
svara på men förhoppningsvis kan 
det förestående EMslutspelet visa 
var Sverige står. Sverige har haft fan
tastiska fotbollsspelare genom åren. 
Men vår styrka har ändå varit laget 
och förmågan att spela ihop som ett 
lag. Det gäller för Sverige att åter hit
ta balansen mellan dribblande stjär

nor och slitvargarna som jobbar i det 
tysta. 
Fotbollen har förändrats över tid. Har 
det blivit några större förändringar 
under dina år som spelare? 

– Ja. Alla konstgräsplaner! Spelet 
har blivit snabbare och mer tekniskt. 
Det finns väldigt många snabba ytt
rar och forwards nuförtiden, men 
inte så många unga balansspelare.

Sen har det blivit väldigt många 
olika färger på fotbollsskorna nuför
tiden också...

Om vi leker med tanken att fotbolls-
spelare är bilar. Då är Lionel Mess och 
Cristiano Ronaldo Formula 1-bilar, 
toppskiktet i de stora klubbarna Por-
sche, svenska landslaget BMW 500-se-
rie, allsvenskan Volvo V70 men var 
står då div IV Gotland? Är det en gam-
mal rostig Fiat som hostar sig fram på 
tre cylindrar? 

– Ha ha, Det är ju det som är char
men med fotboll. Det finns plats för 
alla, ett garage med plats för många 
olika sorters bilar. Fast det är klart, 
bilarna i femman går inte igenom be
siktningen lika ofta och behöver defi
nitivt repareras oftare!

Med Micke vid rodret seglar KIK vi
dare mot nya äventyr…

Lars Grundemark
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Berätta om era hotellplaner eller blir 
det motell?

– Motel med ett l, även detta föl
jer temat. Vi har en enorm tröghet i 
bygglovet som vi måste passera först. 
Konstigt nog har vi blivit lovade att 
detta skulle lösas redan förra året, 
nu verkar det ha hamnat i ny malpå
se hos tjänstemän trots att vi lämnat 
in godkännande från alla grannar för 
tolv månader sen. 

Ni har redan tjuvstartat i den gamla 
affärslokalen där Dinern ligger. Vad 
har hänt där?

– Jo riktigt, vi byggde om den större 
lägenheten förra året till tre rum och 
bygger om den mindre till ytterligare 
två rum. Dessa rum följer det ameri
kanska temat, så det har resulterat i 
filmstjärnerum unikt inreda efter de
ras karaktär och stil. Tolkade av oss 
förstås! 

Finns det andra affärsplaner som ni 
vågar avslöja något om idag?

– Vi vill verkligen först försöka få 
igång Motellet, men har även fak
tiskt fått bygglov på fyra stugor till i 
vårt stugområde. En helt annan nyhet 
är väl att det har börjat talats om ett 
Kappelshamns öl – några i bastun är 
part i detta men det har inte kommit 
så långt ännu. Vi får väl se… spännan
de tycker jag som verkligen skulle vil
ja servera Kappelshamns öl på Maven! 

Har även dragit igång ett litet fri
tidshuskoncept. Idén med dessa hus 
kom när jag skulle sälja en tomt och 
det behövdes någon byggnad på den 
för att lättare sälja den. Det skulle 
vara billigt och enkelt att köpa ett fri
tidhus. 

För första gången hade ni i år restau-
rangöppet under några av påskens 
helgdagar och har fredag-söndag nu 
under försäsongen – hur har det bör-
jat?

– Det var faktiskt bra! Trots snö
slask. Dom två helgerna vi hunnit 
med nu har varit bra, speciellt 18–20 
maj! 

Stefan och Anne – Maven/dinern

Varför blev det Kappelshamn som ni 
valde för era satsningar?

– Det var vår omtalade hamn som 
drog först, och då jag drev ett min
dre jordbruk på Hall. Tidigare var ju 
Kappelshamn ”City” för oss. Kappels
hamn har liksom det! hjärtat har be
stämt, rent ekonomiskt har det varit 
smartare att göra detta i Visby eller 
annan större ort. 

Till Anne: Hur vill du beskriva Stefan 
som människa?

– Stefan har en ängels tålamod (med 
mig och med personal) och är driftig 
till tusen. Han är bäst. 

Till Stefan: Hur vill du beskriva Anne 
som människa?

– Ambitiös, morgontrött, otrolig 
känsla för smaker och förstås väldigt 
kärleksfull mot sin underbara man! 

Hur ser en ”normal” försommarvecka 
ut för er?

– Oj! Vi vaknar med tankar på per
sonal, meny, leverantörer, lånebetal
ningar. Fortsätter med dagen med 
förberedelser i restaurangen, diverse 
möten, reparationer och telefonsam
tal för att sen somna med samma tan
kar som vi vaknade med. Men detta 
är vad vi älskar att göra.

Berra Sandström

Kort om Anne
Född i Lärbro, 9 årig skola, vårdbiträde 
på Forsagården, restaurangutbildning 
på Lernia, flera påbyggnadskurser. Bör-
jade min bana på Almedalens krog och 
senare Wallers.

Bästa årstid – höst. Bästa avkoppling – 
ett glas vin i solen. Bästa teve– eller ra-
dioprogram – House och Big Bang T. Häf-
tigast färg – alla i rätt miljö. Det bästa 
med Gotland – ljuset.

Kort om Stefan
Född 1964 på Södersjukhuset Sthlm, fa-
miljen flyttade tidigt till Schweiz och 
gick fransk skola till och med årskurs 
fyra sedan ett år i norsk skola när vi 
bodde i Norge sen åter till brottsplatsen 
Stockholm där jag gick sexan till nian. 
Vidareutbildning var svenska på komvux 
som man kanske kan förstå efter den 
korta svenska skolgången. Säljutbild-
ning & ledarskap 1988, egenföretagare 
sedan 1989. Flyttade till Gotland 1993, 
och till Kappelshamn 2006! 

Bästa årstid – hösten. Bästa avkopp-
ling – resa till ett varmt land i februari! 
Och ett glas rött i fåtöljen hemma. Bästa 
teve– eller radioprogram – Vänner och 
Smoke rings när den nu fortfarande 
gick, tror den slutade 1999. Nu blir det 
nog mer Spotify när jag vill lyssna på 
musik. Häftigast färg – neonblått eller 
grå i alla nyanser! Det bästa med Got-
land – lugnet och naturen. 

Anne och Stefan Lundgren



TILLBAKABLICKeN

10 | KIKaren nr 129 juni 2012

Hur kom du på idén att starta en öl-
krog i vår lilla by?

– 1990 hade jag sålt av mina djur – 
hade bara kvar ett par hästar – och 
ville få något kul att pyssla med. Jag 
kastade fram en idé till Eva – som 
hade hästar i min ladugård – om att 
det vore kul att starta en pub. Det 
fanns ju ett oanvänt mysigt utrym
me ovanför stallet. Hon nappade på 
mitt infall och en månad senare var 
vi igång. 

Skranket öppnade i mitten på juli, 
men min minnesbild är att första veck-
an var det rätt lugnt, men sedan öka-
de besöksfrekvensen vecka för vecka. 
Ryktet spreds väl att det var Norra 
Gotlands roligaste samlingsplats el-
ler?

– Jo, vi fick snabbt stamgäster från 
först Kappelshamn, sedan från Hang
var och Lärbro och sen spred sig ryk
tet till Slite och andra ställen. Förut
om öl sålde vi varmkorv med bröd 
– så det var spartanskt. Inga toalet
ter fanns heller. Första veckan hade 
vi öppet alla dagar, men sedan när vi 
gick över till öppet tre kvällar i veck
an – onsdag, fredag och lördag – blev 
det bättre fart 

Ända långt in i september var krogen 
välbesök, men sedan slog du igen por-
tarna – varför?

Club Skranket 
Kappelshamns träffpunkt 1992

– Jag fick för mig att det hela var 
lagligt bara gästerna blev medlem
mar i Club Skranket. Vi kom upp i 
närmare 300 medlemmar. Men jag 
förstod efter att ha tagit kontakt med 
en advokat i Visby – att så enkelt var 
det inte. Jag fick helt enkelt kalla föt
ter med tanke på bötesrisk. Det fanns 
inga nödutgångar och ingen försäk
ring skulle täcka om någon skulle 
skada sig på den branta trappan eller 
om det skulle ta eld och sprida sig till 
höet i storladan.

Efter det att vi stängde öppnade vi 
upp en fredag–lördag senare på hös
ten. Vi skulle få besök av ett gäng 
hästtjejer som ville ha en kvällspub. 
Det ryktet spreds och då ville många 

killar komma. Nu kom tjejerna en 
dag senare, men det blev en välbesökt 
bra helg ändå. Alla Kappelshamns 
ungkarlar – och kanske några till – 
stod på kö!

Sedan hade du en riktigt häftig avslut-
ningskväll nyårsafton 1992 – det var 
rätt kallt minns jag – men det var an-
nat som värmde.

– Med hjälp av djungeltelegrafen 
fick vi till en härlig avslutning på 
Kappelshamns svartkrog. Fullt med 
folk – flera än 40–50 fick inte plats 
samtidigt – men många kom och gick 
under den långa kvällen. Utanför 
blev det fyrverkeri vid tolvslaget. En 
sådan kväll var det dessutom många 

Sommaren 1992 öppnade Matts Carlén och eva enzell ölpuben  Skranket 

ovanför häststallet på den stora bondgården mitt i byn. Matts var på 

den tiden bonde och ägare av den gamla släktgården. Så här tjugo år 

efteråt är det lämpligt att göra en återblick med hjälp av Skrankets 

 ägare och bartender Matts som har blivit Kappelshamn troget i stort 

sett hela sitt 65-åriga liv. 

För att komma in på Club Skranket krävdes medlemskort
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Kort om Matts
Född 1947 i Kappelshamn, gick 7–årig 
folkskola. Sedan blev det praktiskt jord-
bruksarbete blandat med skogsbruks-
skola i Hejde, lantbruksskola i Gälla 
utanför Uppsala och hovslagarkurs på 
Veterinärhögskolan i Frescati (Stock-
holm) 1968. Några år senare tog jag över 
föräldragården i Kappelshamn och blev 
heltidsbonde. Jag la ner jordbruket och 
sålde gården och bor sedan 1995 på 
”Widars ställe” med sambo och fyra ar-
denner.

Bästa årstid – hösten. Bästa avkopp-
ling – köra häst. Bästa teve– eller radio-
program – Marie Winarves program på 
Radio Gotland. Häftigast färg – svart. 
Det bästa med Gotland – den fina miljön

som hade med sig lite ädlare dryck
er än den öl vi sålde, så stämning var 
på topp, trots att det inte fanns någon 
värme vare sig i eller utanför puben.

Vad var du mest förvånad över i ditt 
pubprojekt?

– Att så många hittade dit – jag gjor
de ingen reklam, utan det var bara 
ryktet som var min marknadsföring.

Vad var det bästa med Skranket?
– Att Skranket uppskattades av så 

många bybor – både av sådan jag haft 
bra kontakt med tidigare men också 
sådan som jag inte haft särskilt myck
et att göra med tidigare.

Är det något speciellt som du kommer 
ihåg från Skranket-perioden.

– Ja, en oskarshamnskvinna gav 
beröm och sa att en sådan här mysig 
pub finns inte i hela Småland. Hon 
undrade också över hur ölen kunde 
vara så billig. Jag sa att vi har små 
omkostnader och vi har ju inte inves
terat i någon toa. Nej, jag märkte det 
nyss, sa hon . När jag ute och skulle 
kissa stack jag mig på en brännässla

Så här 20 år efteråt hur ser du på 
Skranket-äventyret?

– Det var verkligen en annorlunda 
grej jag vågade göra som var kul och 
som jag inte ångrar.

Hur ser ditt liv ut idag?
– Nybliven pensionär, sysslar med 

hästkörning och bedriver jordbruk i 
liten skala. Är ännu kappelshamnsbo.

Matts Carlén drev Skranket

Bada bastu!
Sommartider april–september lördagar kl 16–18 för herrar, 18–20  damer och 20–22 
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. 
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om att spela fult
Ta det lugnt, det är ju bara 
division 5.

Så sa en motspelare här-
omveckan när jag fattat 
ett grepp lika snyggt och 
diskret som det var hårt i 
hans tröja inför en hörna.

Jag fattar inte vad han 
snackar om.

Jag brukar säga att jag inte spelar 
fult.

Men det är inte sant.
Däremot spelar jag inte vårdslöst, 

vilket är en helt annan sak. ”Spela 
fult” är ett samlingsnamn som inne
fattar allt från att tacklas med dob
barna före till diskreta tröjdrag
ningar. Allt som inte är tillåtet enligt 
regelboken, alltså.

Men vissa regelbrott hör till spelet 
hävdar jag med bestämdhet. I det som 
populärt brukar kallas för spelet utan 
boll ingår också psykologin. Hur man 
skaffar sig ett mentalt övertag på sin 
motståndare. Det finns olika sätt att 
göra det, vissa är tillåtna och andra 
inte.

När jag var 16 år och spelade i VIF 
Gute mötte vi Västerås på bortaplan. 
De hade en liten mörk kille, knappt 
en tvärhand hög, men som på upp
värmningen gjorde rena cirkuskon
ster med bollen.

Makalöst att se. Vi stod bara och ga
pade. Och naturligtvis hamnade den 
lille fan på min kant och snurrade 
upp mig till månen.

Han ägde mig kan man säga, och 
han hade vunnit den psykologiska 
matchen långt i förväg. Och han hade 
vunnit den snyggt och fair med sin 
bländande teknik.

Men det finns som sagt andra sätt 
också för oss som inte gör cirkuskon
ster med bollar. Man kan exempel
vis råka springa i vägen för en mot
ståndarspelare trots att bollen är på 
andra sidan plan. Man kan råka dra 

dem i tröjan. Man kan på tusentals 
sätt visa att ”det här är min plan, min 
plats och här springer du inte om
kring ostraffat”.

Och man behöver definitivt inte 
göra detta vårdslöst eller på andra 
sätt som riskerar att skada någon. 
Det enda man behöver göra är att 
vara irriterande.

Det här funkar allra bäst på bra 
spelare. Det finns nämligen inget som 
är jobbigare för en bra spelare än när 
han inte kan vara bra. När motstån
daren inte har den respekt han är van 
vid att få.

Då kan vän av ordning möjligtvis 
invända, likt motståndaren jag ci
terade tidigare, att vad spelar detta 
för roll egentligen? Är det så viktigt? 
Vad gör det om hundra år om Kap
pelshamn har vunnit eller förlorat en 
match i division 5?

Visst. Man kan tänka så. Men då 
har man missförstått vad allt hand
lar om.

Ställer man upp i en tävling så gör 
man det för att vinna, hävdar jag. Ing
en vill vara tvåa om man får välja. 
Det är nu och 90 minuter framåt det 
gäller. Efteråt, i omklädningsrummet 

kan vi larva oss och prata skit, men 
när vi spelar så gör vi vårt yttersta 
för att vinna eftersom vi inte vill åka 
hem med en förlust och den gnagande 
tanken att vi kunde gjort bättre ifrån 
oss.

Det handlar om stolthet så klart, 
att vi ska kunna känna oss nöjda med 
det vi åstadkommit trots att vi kan
ske inte vunnit. 

Om jag på vägen dit råkat lägga 
krokben för någon eller fått ett gult 
för en tröjdragning må det vara hänt.

Jag har ansträngt mig på de sätt 
som står till buds. Alla är måhän
da inte tillåtna. Men det är som sagt 
ändå en del av spelet.

Det finns en baksida med att psyka 
motståndare.

Den gång du misslyckas, blir bort
gjord och killen du nyss trodde du 
ägde plötsligt gör mål, då är det inte 
lika kul längre.

Inget är tyngre än den känslan av 
förnedring. 

Mats Pettersson
Lagkapten

Kappelshamns A-lag
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hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Artist Född 18 juni 1954
Startade första bandet 
1968, namn juso

Skivdebuterade 1975 
med om Bobbo Viking

Tillhör en svensk adlig 
ätt

deltar i kommande ”Så 
mycket bättre”

Flod
Rinner genom tio 
länder

286 mil lång
europas näst längsta 
flod

Startar i Tyskland 
rinner ut i Rumänien

Är omsjungen av 
johan Strauss d.y

Blomma
Finns i hela Sverige, 
blommar i juni och juli

Leucanthemum 
Vulgare på latin

Tillhör familjen Aster-
väster

Skånes landskaps-
blomma

Består av färgerna vit 
och gul

Skådespelare
Född 31 maj 1930 i 
Kalifornien

Regidebuterade 1971 
med Mardrömmen

har vunnit fyra oscar 
fördelat på två filmer

Filmdebuterade 1958
Kanske mest känd som 
dirty harry

Stad Grundades 473 f. Kr
Cirka 17 miljoner invå-
nare

Staden har världens 
största torg

Värd för sommar-oS 
2008

har två olika namn

Bilmärke Grundades 1920
Började med fyrhjuls-
drift på 1960-talet

har världens mest 
sålda cab

en modell blev 2008 
World Car of the Year

Bilmärket började 
säljas i Sverige 1972

Rilles frågesport
Rätta svar
Artist Magnus Uggla. Flod donau. Blomma Prästkrage. Skådespelare Clint eastwood. Stad Peking. Bilmärke Mazda.
1 X, 2 X, 3 X, 4 2, 5 2, 6 X, 7 X, 8 X, 9 X, 10 1, 11 1, 12 2
Alla har blivit adlade.

Röda tråden. Vad har dessa personer gemensamt?

Nyhetsflöde, vad minns du av mars–maj 2012?
1 mars fick Finland ny presi-
dent. Vem?
1 Tarja halonen
X. Sauli Niinistö
2. Martii Ahtisaari

2. 7 mars separerade stats-
minister Fredrik Reinfeldt 
och hans fru. Vad heter 
hon?
1. Filippa
X. Rebecka
2. elisabeth

3. 15 mars. ett norskt plan 
störtar i Sverige. Vilken var 
flygplanstypen?
1. Boeing
X. hercules
2. Fokker

4. earth hour infaller i mars 
för att uppmärksamma 
naturproblemen. Vilket 
datum infaller den?
1. 11 mars
X. 21 mars
2. 31 mars

5. den 14:e april för hundra 
år sen sjönk Titanic. Vem 
regisserade filmen från 
1997?
1. Steven Spielberg
X. Peter jackson
2. james Cameron

6. I mitten av april avslö-
jade grundaren till tv-serien 
Simpsons vilken stad som 
är förebild för staden där 

Simpsons bor? Vilken är 
staden?
1. Seattle
X. Springfield
2. Sacramento

7. 18 april fick Sverige ny 
försvarsminister. Vem?
1. Sven Tolgfors
X. Maria Ljunghed
2. Karin enström

8. I mitten av april avslö-
jade grundaren till tv-serien 
Simpsons vilken stad som är 
förebild 
för staden där Simpsons 
bor? Vilken är staden?
1. Seattle
X. Springfield
2. Sacramento

9. 13 maj hade Bruce Spring-
steen europapremiär för sin 
nya turné. I vilken stad?
1. Barcelona
X. Sevilla
2  Madrid

10. 21–27 maj avgjordes eM i 
simning. Vart?
1. Ungern
X. Bulgarien
2. Rumänien

11. 22 maj döptes kron-
prinsessan estelle. I vilken 
kyrka?
1. Slottskyrkan
X. Storkyrkan
2. högalidskyrkan

12. 26 maj avgjordes euro-
vision Song Contest. Vilket 
land arrangerade?
1. Armenien
X.  Georgien
2. Azerbadjan

elton john Paul McCartney Mick jagger Kyle Minouge
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Fem svarar
Varför är du medlem i KIK?
Vad betyder klubben för dig? 

Lisa Ekström, Kappelshamn
För att hela familjen är med. KIK är 
mer än en fotbollsförening. Det bety
der mycket för mig. För dom ordnar 
allt roligt i Kappelshamn – till exem
pel lammgrillning. Där är det roligt 
att bo i Kappelshamn.

Anette Strehlenert, Visby 
Jag är med i KIK för att det är roligt 
med en så aktiv klubb på orten. Här
ligt med liv och rörelse kring cam
ping och fotbollsplan. Uppskattar 
verkligen stunden i bastun på lörda
gen, gemenskapen, värmen och ett 
dopp i havet när som helst på året, 
oslagbart! 

David Söderberg, Visby 
För att det är en bra förening med po
sitiv anda. Idrott men även gemen
skap och vilja att vinna.

Eva Lundin, Linköping 
Jag är medlem i klubben för att stötta 
det lokala föreningsarbetet. Jag till
bringar delar av semestern i Kappels
hamn och gillar de aktiviteter som
arrangeras av klubben.

Thomas Bodström, Saltsjö-Boo
Efter att ha spelat seniorfotboll i 33 år 
tycker jag att det är dags att spela de 
sista matcherna i Kappelshamn. Jag 
har ändå varit på Gotland varenda 
sommar sedan jag var fem år. Nu vet 
vi ju inte om det blir så många, då det 
måste passa med när jag är där. Pro
blemet är att serierna brukar göra 
uppehåll just över sommaren, men 
någon vore kul att spela. Antagligen 
blir det med Conny Östergren i Bla
get, det är där vi hör hemma nu för 
tiden.

Kappelshamn har jag spelat med någ
ra gånger tidigare, både på fullplan 
och i inomhusturneringen som spe
las under påsken. Det främsta min
net är ändå vårt samarbete med Chi
paramba, ungdomslaget från Zambia, 
som var med i Fårö fotbollsskola. Det 
hoppas jag vi kan göra igen.

Medlemsavgiften 2012 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 personnummer).
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Mer om din favoritklubb hittar du på www.kappelshamnsik.se

Aktivitetskalender

JUNI
Måndag 11, 20.45 Storbildsteve Ukraina-Sverige

Fredag 15, 20.45 Storbildsteve Sverige-england

Tisdag 19, 20.45 Storbildsteve Sverige-Frankrike

Torsdag 21, 19.00 div 5 mot dalhems IF

Fredag 22, 13.00 Samling för midsommarfirande

Lördag 23, 20.45 om Sverige spelar kvartsfinal

Söndag 24, 20.45 om Sverige spelar kvartsfinal

Tisdag 26, div 6 mot Klintehamns IK

onsdag 27, 20.45 Storbildsteve eM-semifinal

Torsdag 28, 20.45 Storbildsteve eM-semifinal

Bollkul
Sedan startar vi sedvan-

liga aktiviteter med spont-
anfotboll, brännboll och kan-
ske något annat som boule. 

Fotboll söndagar 18.00-19.00 
är redan igång. Vi affische-
rar när vi utökar det hela 

runt midsommar.

Camping-
en är dagligen 

bemannad vecka 
24–33 kl 9–11 och 
17–20 och då är du 

välkommen på 
en fika. 

Medlemmar 
får gratis låna 

bouleklot, fotbol-
lar, brännbollsslagträn 
och kubbspel för att 
använda vid anlägg-

ningen på lämplig 
plats!

Varje 
lördag året 

om är ju också 
bastun öppen – se 
särskild blänka-

re på sidan  
11. 

JULI
Söndag 1, 20.45 Storbildsteve eM-final

Lördag 14, 10.00 Klubbmästerskap i varpa

Lördag 28, 10.00 Klubbmästerskap i boule

AUGUSTI
Torsdag 2, 19.00 div 5 mot Klintehamns IK 

Lördag 4, ca 18.00 Lammgrillningsfest

Torsdag 9, 19.00 div 5mot Närs IF

Torsdag 23, 18.30 div 5 mot IK Graip

Tisdag 28, 18.00 div 6 mot Stenkyrka IF


