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Hej gott folk!
Tack alla klubbmedlemmar för en 
härlig sommar – ett kul, välbesökt 
40-årsjbileum, bra välbesökta klubb-
mästerskap i varpa och boule, roliga 
bollkulkvällar, överraskande ålders-
spridning på midsommarfirandet, 
fler åskådare på våra fotbollslags 
hemmamatcher på vallen, fler cam-
pinggäster och bra ideellt arbete av 
styrelsen och våra allt fler klubbmed-
lemmar.

Detta nummer av KIKaren blev 
väldigt välfyllt så jag fattar mig kort 
denna gång. Jag vill poängtera att 
KIK hade aldrig kunna vara det nav 
i bygden jag tycker vi är, om vi inte 
hade så många frivilliga, ambitiösa 
krafter som ställer upp och jobbar 
häcken av sig på olika sätt. Ibland får 
jag höra att det är Berra som är klub-
ben. Det stämmer inte alls – om jag 
skulle räkna upp alla ideella krafter 
med bild, skulle vi kunna fylla en hel 
klubbtidning. Några av våra idogt ar-
betande ideella medlemmar tänker 
jag presentera i KIKaren och börjar 
i detta nummer med Gunnel på sidan 
12. 

Snart kommer lite bistrare tider på 
året, men vi kan njuta av Gotlands 
goa september och oktober – ofta ett 
par bonussommarmånader …

Tänkte avsluta min minikrönika 
med att svara på två frågor jag ofta 
får. 

Varför blev det Kappelshamn för 
stockholmskillen Berra?
Kom hit som tvååring på sommaren – 
barndomsminnen.

Älskar närheten till viken. Den gör 
att kappelshamnsbor oftast haft ett 
öppet sinne. Nyfikenheten på män-
niskor har funnits i bygden under 
många år. I flera sekler var Kappels-

hamns lanthamn en av de mest trafi-
kerade på ön och då fick kustbefolk-
ningen många nya intryck utifrån.

Varför blev du AIK:are?
Bodde i Solna, 300 meter från Råsun-
da och när jag var fem bast – 1953 – 
sa killarna utanför arenan att ”AIK 
är bäst”. Och det är ju det som gäller, 
sen att farsan spelat i Skansengäng-
ets juniorlag på 1920-talet – ja, det 
blev kanske en sporre till att visa en 
egen åsikt 

Kappelshamns nya  
nationalsång?
Stefan Ringqvist eller Nicken som 
han kallas är en kille som har en poe-
tisk ådra. Han har till melodin Island 
in the Sun gjort en kappels hamnsvisa 
som han döpt till Åh sköna Kap-
pelshamn. Den framfördes av Mog-
ge, Anette och Jenny under 40-jubi-
leumsfesten och blev så uppskattad 
att de fick sjunga den flera gånger. 
Med Stefans tillstånd publicerar vi 
texten nedan.

Det finns en plats vid havets strand
som håller mig med starka band
Där jag som barn fick se dagen gry
hur solen sken från en klarblå sky

”Åh sköna Kappelshamn, 
lugn och trygg som en moders famn
Här bor jag och här blir jag kvar
tills jag levat ut mina sista dar”

När jag som ung sa farväl till mor
och ut på okänt vatten for
Jag visste då att vart än det bär
min plats på jorden min hembygd är

”Åh sköna Kappelshamn…

Nu är jag här vid hemmets härd
efter en tid i en vilsen värld
Jag ofta på min bygd har tänkt
den lugn och ro till mitt hjärta skänkt

”Åh sköna Kappelshamn…

Alla de gamla som en gång fanns
de sover lugnt någon annanstans
Efter ett liv vid ett saltstänkt hav
de funnit ro i sin djupa grav
”Åh sköna Kappelshamn…
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Många skador och få vinster
Vårsäsongen blev inte den framgång 
som vi hade hoppats på, men det har 
sina rutiga skäl och randiga orsaker. 
Den kan enkelt besvaras med ”ska-
dor”. Mönstret går igen. Vi tycks ha 
konstant tio man på skadelistan och 
spelar man i femman kommer inte 
fotboll högst upp på prioriteringslis-
tan. Så när det är dags för match får 
man alltid räkna med att det – förut-
om skadorna – även saknas folk som 
är upptagen med annat. 

Vänge IK 1–3
Hemmamatch på Snäckers Stadium. 
Mot Vänge får man inget gratis då 
det är ett kämpalag. Matchen som så-
dan blev en jämn drabbning men där 
vi som så många gånger förut sakna-
de den effektivitet framför motstån-
darmålet som erfordras för att vinna 
jämna matcher. Vänge omsatte där-
emot sina chanser bättre och vann. 
Målskytt Johan Lindberg

Visby AIK wo 3–0
Denna match behövde vi aldrig stäl-
la upp till, då Visby AIK:s reserver 
inte fick ihop ett lag. En lättköpt walk 
over med andra ord.

När/Hemse 3–3
Ytterligare en jämn match, där vi 
hade en 3–1–ledning kvarten kvar. 
Men vi tappade poäng i slutminuter-
na vilket är så vanligt att man inte 
längre förvånar sig. Noterbart är att 
yrvädret David Söderberg svarade 
för alla våra tre mål.

Levide 0–1
Åh, dessa uddamålsförluster. Ett 
vingklippt Kappelshamn var värda 
en poäng, men fick åka hem från Sud-
ret med ytterligare en förlust i baga-
get. När ska det vända?

Levide 1–2
Serien som vände iochmed returmö-
tet mot Levide, men även denna gång 
kammade vi noll. I denna match hade 
vi kvitteringsbollen inne. Målskytten 
Niklas Karlsson blev helt felaktigt 

bortdömd för offside. I övrigt är det 
Levide som står för spelet men Kap-
pelshamn har chanserna. Målskytt 
Johan Lindberg.

När/Hemse 1–4
En match som var jämnare än vad 
siffrorna antyder. Det är jämnt skägg 
under en timmes spel. När N/H gjor-
de 2–1 i den 61:a minuten, måste KIK 
lyfta upp spelet högre upp i banan i 
sin kvitteringsjakt. Det skapade ytor 
hemåt som motståndarna effektivt 
utnyttjade till sin fördel. Målskytt 
Jesper Ryftenius.

Visby AIK 5–2
Augusti inleds med en seger – tack 
och lov. Det var seriens särklassi-
ga jumbolag, Visby AIK B som fick 
smisk. Matchen var i praktiken av-
gjord redan efter åtta minuters spel 
och 3–0 till Kappelshamn. Visser-
ligen somnade vi till en stund och 
släppte upp VAIK till 3–2 innan det 
var dags att dra plösen över motstån-
darna. Trots en betryggande seger 
är det ingen stormatch från vår sida. 
VAIK:s sistaplacering är motiverad, 
då det är ett lag totalt utan något som 
kan liknas vid lagspel. Utan det vin-
ner man sällan några matcher. Mål-
skyttar Fredrik Bäck, David Söder-
berg, Niklas Karlsson, Daniel Boman, 
Peter Olofsson.

Vänge 1–2
Ett sömnpiller där Vänges publik-
stöd från två miljarder flugor vägde 
över till deras fördel. Vänge var nå-
got konstruktivare i spelet och vi för-
lorade som så många gånger förr på 
ett mål i slutminuterna. Ett mål där 
vi för övrigt skulle ha blivit tilldela-
de en frispark, då en av våra backar 
blev omkulldragen i momentet innan 
som föregick målet. Målskytt David 
Söderberg.

Dalhem B 1–3
Vi vann vårmatchen mot Dalhem 
med samma siffror, men nu blev vi 
nerplockade på jorden. Det var ytter-
ligare en av dessa matcher när ödet 
grinade oss rätt upp i trynet. 20 man 
borta på grund av skador/uppdrag 
och när dessutom vår målvakt, Mat-
tias Andersson, skadade en tumme 
under uppvärmningen var det bara 
ytterligare ett bevis för att Fru Fortu-
na har något otalt med oss. Med Mat-
tias skada har vi nu fem målvakter på 
skadelistan. Matchen som sådan för-
lorade vi i övrigt på att Dalhem helt 
enkelt är rappare i benen och svarar 
för ett effektivare spel. Vårt reduce-
ringsmål kom i matchens slutskede, 
då slaget redan var förlorat. Målskytt 
Peter Olofsson.

Lars Grundemark 

Aktuell tabell div 5 Gotland
Hangvars SK 16 14 2 0 72–9 44
IK Graip 16 12 3 1 51–17 39
Levide IF 16 12 0 4 60–18 36
Dalhems IF B 16 8 2 6 49–37 26
Klintehamns IK 16 7 3 6 37–35 24
När/Hemse 16 7 3 6 32–40 24
IF Hansa/Hoburg 16 7 1 8 36–40 22
Vänge IK 16 6 1 9 29–42 19
Väskinde AIS 16 4 3 9 35–49 15
Kappelshamns IK 16 4 2 10 28–38 14
Fardhems IF B 16 3 1 12 23–52 10
Visby AIK B 16 1 1 6 13–87 4
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Sluttabell div 6 norra Gotland
FC Gute C  8 7 0 1 45-11 21
Hangvar/Kappelshamn B 8 5 1 2 28-21 16
Stenkyrka IF  8 3 2 3 30-23 11
IFK Visby B 8 2 1 5 23-44 7
Visby AIK C  8 1 0 7 17-44 3

Aktuell serietabell Gotlandskorpen herrar div 1
The Släckers 11 10 1 0 57–14 31
FC Toftagården 10 5 2 3  19–17 17
Lokrume IF 11 4 3 4 17–20 15
FC Surfers 10 4 2 4 21–18 14
Motståndarna 10 4 2 4 15–26 14
Sorkz United  10 2 1 7 14–30 7
Kappelshamns IK 10 1 1 8 11–29 4

Fem raka vinster för B-laget

Första segern kom i andra höstmatchen
Klubbens korplag i fotboll har inte 
heller i år hittills skördat några stör-
re framgångar. Laget ligger sist i div 
1, men spelmässigt har det sett bättre 
ut ju längre säsongen har lidit. Pro-
blemet är att KIK har så svårt att göra 
mål. De grönsvarta slarvar också i 
försvarsarbetet och släpper in många 
billiga baklängesmål. Nu återstår en-
dast två matcher – men vi har ännu 
chans att undvika sistaplatsen. 

Matchfakta från de senaste sju 
matcherna: FC Surfers 0–4, FC Släck-
ers 2–4 målskyttar Ola Larsson, Ja-
kob Hägbom, Motståndarna 1–2 mål-
skytt Jörgen Gräsman, Lokrume IF 
0-2, Sorkz United 2–1 målskyttar Ja-
kob Hägbom och Mattias Rödén och 
Motståndarna 0–3 samt Toftagården 
1–2 målskytt Ronny Hägbom.

Berra Sandström

Hangvar/Kappelshamns B-lag avslu-
tade vårsäsongen med fyra raka seg-
rar och tog därmed en ohotad andra-
plats i seriespelet. Det kvalificerade 
oss till kvalserien till div 5 och där 
blev det också en vinst i höstpremiä-
ren.

De fyra sista vårmatcherna gav föl-
jande resultat: Visby AIK C (h) 5–2 – 
målskyttar Sigge Johansson 2, An-
dreas Larsson, Andreas Nilsson och 
Thage Söderdahl 1 var; FC Gute B (b) 
3–2 – målskyttar David Söderberg, 
Johan Engström och Sigge; Stenkyr-

ka IF (h) 4–3 – målskyttar Kristian 
Björklund 2, Gildo Turato och Thage 
1var; IFK Visby B (b) 4–0 – målskyt-
tar Jonathan Karlsson 3, Niklas Lind-
blom 1. Hemmapremiären mot Levi-
de B slutade 3–1 och i den matchen 
svarade Daniel Johansson, Sigge och 
Kristian för målen. 

Uddamålssegern borta mot obe-
segrade serieledande Gute var väl 
den största skalpen. Även höstpre-
miären mot seriesegraren i den söd-
ra div 6-serien – Levide – måste också 
betraktas som en god skalp. Anmärk-
ningsvärt positivt är att laget i samt-
liga fem matcher gjort mål i slutmi-
nuterna eller på övertid!

Fyra matcher återstår innan sä-
songen kan summeras – men redan 
nu kan vi konstatera att laget gör 
en strålande insats – till det bidrar 
säkert en god stämning ett bra fun-
gerande samarbete mellan socknens 
två fotbollsklubbar.

Berra Sandström

På bilden ses laget som säkrade en 
plats i kvalserien på Snäckersvallen 
den 24 juni genom vinst med 4–3 mot 
Stenkyrka.
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Underhållande jubileumsmatch
Med avbytare fanns sammanlagt 31 
spelare på plats som tillsammans re-
gistrerats för inte mindre än 8.738 se-
riematcher för klubben. De grönkläd-
da gamlingarna tog snyggt ledningen 
i början av första halvlek genom Tha-
ge, men de gulklädda gamla pojklags-
spelarna lyckas både kvittera och ta 
ledningen strax före paus. 2-1 stod sig 
sedan fram till några minuter för full 
tid, då en desperat kvitteringssuget 
gubblag satsade allt framåt. Det gick 
inte så bra – de före detta ungdomar-
na lyckades istället utöka sin ledning 
och fastställa slutresultatet 4–1.

En underhållande och rolig match 
eller för att citera klubbens mångår-
ige lagledare Gurra ”Kul match igår 
och något som uppskattades av spe-
larna, men det tog fysiskt rätt hårt på 
en del”. Publiken fick se riktigt bra 
spel emellanåt – åtminstone under 
den första halvleken. Att spelkvali-
tén sjönk i hettan ju längre matchen 
led är i inte särskilt konstigt.

Följande 31 spelare medverkade i 
matchen – inom parentes antalet se-
riematcher som spelaren gjort för 
klubben

Gula laget
Emil Söderberg (191), Henric Sed-
man (143), Magnus Boman (246), Hen-
ric Carlén (350), Johan Carlén (200), 

 Johan Engström (274), Jörgen Gräs-
man (515), David Gustafsson (12), 
Mattias Hillblom (327), Sigurd Jo-
hansson (206), Richard Hägbom (184), 
Erik Norlander (142); Bertil Petters-
son (418); Göran Sandström (726) 
samt Håkan Sandström (857).

Gröna laget
Ronny Hägbom (240); Morgan Jakobs-
son (294); Mattias Andersson (257); 
Håkan Berlin (382); Kalle Boberg (67); 
Kjell Engström (115); Stefan Hillblom 
(131); Håkan Gustavsson (341); Ola 

Larsson (170); Håkan Lindqvist (160); 
Tony Lindström (61); Roland Pet-
tersson (237); Berra Sandström (710); 
Danne Stenström (324); Thage Söder-
dahl (108) samt Conny Östergen (350).

Målen 0–1 Thage 7; 1–1 Richard (mål-
pass Göran) 16; 2–1 Håkan S (Sigge) 29; 
3–1 David (Sigge) 57; 4–1 Sigge 59.

Huvuddomare Bror Hansson – as-
sisterande Benny Svensson och Moc-
ca Axén.

Matchens Lirare Sigurd Johansson 
och Mattias Andersson.

Berra Sandström

Ronny Hägbom Sigge Johansson Mattias Andersson David Gustafsson

Ola Larsson Stefan Hillbom Roland Pettersson Mocca Axén
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Resultat 

Seniorer

A–final Thomas Johnsson–Pet-

ter Höök–Monica Olsson 13–9–7

B–final Sebastian Pettersson–

Siv Larsson–Håkan Sandström 

13–12–11

Kullshage Trophy Thomas 

Johnsson–Sebastian Petters-

son 13–12

1. Thomas Johnsson

2. Petter Höök 

3. Monica Olsson

4. Ola Larsson

5. Peter Stade

6. Ingvar Engström

7. Peter Rylander

8. Janne Gustavsson

9. Roland Pettersson

10. Linda Larsson

11. Sebastian Pettersson

12. Siv Larsson 

13. Håkan Sandström

14. Berra Sandström

15. Jane Lindström

16. Helene Stade

17. Emil Söderberg

18. Agnetha Stenström

19. Oskar Pettersson

20. Gunnel Söderberg

Ungdomar

1. William Pettersson 3–0 

2. Lina Larsson 2–1

3. Alexander Johansson 1–2

4. Anna Larsson 0–3

Årets klubbmästerskap i boule ägde 
rum på nygrusade lite annorlunda ba-
nor än de senaste åren. Den som bäst 
behärskade underlaget och den kva-
va varma luften var Thomas Johns-
son som först tog hem seniorklassens 
guld och sedan även vann Kullshage 
Trophy. 

Det var andra gången Thomas stod 
överst på prispallen – första guldet 
tog han för nio år sedan. I finalen – 
som i år spelades mellan tre medaljas-
piranter – ryckte han på slutet ifrån 
tvåan Petter Höök och trean Monica 
Olsson. Båda dessa svarade dock för 
mycket bra insatser och fick sina bäs-
ta placeringar någonsin i KM-boulen.

I ungdomsklassen hade Wille som 
målsättning att för första gången ta 
medalj. Han var skärpt och koncen-
trerad och det räckte riktigt långt – 
det blev ju en medalj av den ädlaste 
valören, guld. Lina får sikta på guld 
nästa år – det här var hennes andra 
silver i rad. Ungdomsbronset gick till 
Alexander Johansson.

Som vanligt var stämningen god vid 
boulebanorna och det bjöds på många 
härliga matcher. Som exempelvis B-fi-
nalen, där Siv Larsson först hade ett 
stadigt grepp om matchen före Sebas-
tian Pettersson och med Håkan Sand-
ström långt efter. Men efter en trepo-

Efter nio år återtog Thomas boule-guldet!

ängare började Håkan komma ikapp 
och Siv kastade sedan lite sämre och 
fick se sig passerad med en futtig pin-
ne av Sebban, men lyckades med nöd 
och näppe hålla Håkan bakom sig. 
 B-finalspoängen 13-12-11 vittnar om 
en synnerligen jämn kamp.

Traditionsenligt avslutades mäs-
terskapet med matchen om Kullsha-
ge Trophy mellan segrarna i A- och 
 B- finalen. De blev en mycket spän-
nande och underhållande match som 
Thomas tillslut van med 13–12 över 
Sebastian.

Berra Sandström

Wille vann ungdomsklassen

Kullshage Trophy mellan Thomas Johnsson och Sebastian Pettersson 
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Resultat

Centimeter
1. Sune Olofsson 855 
2. Kenneth Karlsson 949 
3. Tommy Norrgård 1033 
4. Ingvar Engström 1390 
5. David Gustafsson 1480 
6. Joakim Stenström 1619 
7. Mats Boman 1675 
8. Jonathan Norrgård 2148 
9. Rune Franzén 2668 
10. Mocca Axén 2735 
11. Oskar Pettersson 3019 
12. William Pettersson 3268
A-final:
Kenneth Karlsson 23+3 (11+12) 
Tommy Norrgård 23+0 (12+11) 
Sune Olofsson 21 (11+10) 
B-final:
Ingvar Engström 24 (12+12) 
Jonathan Norrgård 17 (8+9) 
William Pettersson 15 (8+7) 
C-final:
Joakim Stenström 24 (12+12) 
Oskar Pettersson 13 (7+6) 
Mats Boman 11 (3+8) 
D-final
Mocca Axén 20 (12+8) 
David Gustafsson 17 (5+12) 
Rune Franzén 14 (8+6) 

Silver i årets Bungevarpa 

Rafflande hyperjämn finalkula

Årets klubbmästerskap i varpa går 
till historien som den mest spän-
nande någonsin i kulans A-final, där 
guldmedaljen kunde delas ut först 
efter omkastning mellan bröderna 
Kenneth Karlsson och Tommy Norr-
gård. I förmiddagens centimetertäv-
ling fick dock de båda bröderna se sig 
klart akterseglade av titelförsvaran-
de Sune Olofsson som ryckte på slu-
tet med suveräna 133 cm på de sista 
tolv kasten. 

Tävlingen präglades av bra kva-
lité. Jämfört med förra året var det 
 mycket bättre centimeter-total för 
alla kastare. Till det bidrog gräsun-
derlaget som var lagom mjukt. Kul 
också med en bra åldersspridning 
från 11 till 74 år, tre kastare var under 
tjugo och fyra sextioplussare.

I centimeter inledde Kenneth bäst, 
men på Sunes ryck den sista tolvan 
kunde han inte svara. Bronset gick 
till Tommy och sedan kom en kvar-
tett som tidigare inte kastat så bra – 
Ingvar Engström, David Gustafsson, 
Jocke Stenström och Mats Boman.

Till kulans A-final på eftermidda-
gen gick inte helt oväntat medaljtri-
on från centimeter vidare till A-fina-
len, men Kenneth pressades hårt av 
Ingvar i kvalkastningen. Den första 
finalkulan blev så jämn den kunde 
bli – Tommy vann på tolv stick och 

Kenneth Sune Oskar Ingvar

de andra två hade elva var. I andra-
kulan var det nästan lika jämnt – den 
tog Kenneth hem på tolv före Tom-
my elva och Sune tio. I båda kulorna 
växlade ledningen vid flera tillfällen 
– ibland kom någon av kastarna in i 
ett stim och vann flera stick på raken. 
Det var riktigt sevärt och spännande. 
Eftersom Tommy och Kenneth fick 
ihop 23 stick var, måste guldkampen 
avgöras med särkastning – bäst av 
fem – den vann Kenneth säkert över 
storebror.

Längre ner i resultatlistan ska 
unge Jonathan Norrgård ha be-
röm för en bra kastning som gav ho-
nom en andraplats i B-finalen och i 
 C-finalen krossade Jocke Stenström 
allt motstånd.

I år har vandringsprisen fått namn 
analogt med Kullshage trophy i bou-
le – som ju uppkallats efter boule-
mästerskapets initiativtagare  Svante 
Hertzman som bodde i Kullshage. 
Centimeterns vandringspris är döpt 
till Storugnstrofén efter den flerfaldi-
ga centimetermästaren från Storugns 
Kalle Levin som dog i våras. Kulans 
vandringspris heter Flenvike Trofé, 
eftersom två av de stora varpaprofi-
lerna i KIK – John-Erik ”Eka” Höök 
och Lennart Karlsson – är uppvuxna 
på fastigheter i byn med beteckning-
en Flenvike. 

Berra Sandström

son fick nöja sig med en fjärdeplats, 
trots att de slog Boman-kusinerna i 
inledningsmatchen med hela 12–4. En 
spännande final blev en kusinträff  
där Mikael Boman tillsammans med 
Ambjörn Skarphagen från Bunge VK 
vann över Magnus och Mats med 12–9. 

Sune och Bertil hade lite otur med 
lottningen – trots att de bara förlora-
de en av sex matcher hamnade de ut-
anför prispallen. Sammantaget tog 
Sune flest stick av kappelshamnskas-
tarna – 41 stycken. Magnus tog 35 
stick, Mats 26 och Bertil 21.

Efter förra årets storslam av klub-
bens varpakastare – då tre KIK-par 
la beslag på de tre främsta platserna 
– gick det inte lika bra i år. Magnus 
och Mats Boman lyckades bäst och 
kom på en hedrande andraplats, med-
an Bertil Pettersson och Sune Olofs-
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Ett relativt nystartat kappelshamnsbaserat 
företag drivs av Eva Hederstedt. Neha’s Hem-
tjänst är kanske ännu rätt okänt för många 
kappelshamnsbor, så KIKaren tycker det är 
dags att intervjua Eva och hennes företag. 

Berätta lite om företaget – när verk-
samheten startade, vilka tjänster du 
säljer och vilka kunder du har?
– Namnet; Neha’s Hemtjänst står för 
Norra Gotland Eva Hederstedt. Jag 
hade inget namn klart för mig när det 
blev aktuellt att starta firman. Och i 
min iver att komma igång blev resul-
tatet kanske en smula långsökt. Nu 
är namnet känt och kunderna och jag 
har vant mig vid det, så det är i nulä-
get inte aktuellt att byta. 

Jag startade den enskilda firman 
för två år sedan. De tjänster jag säljer 
är enbart hushållsnära tjänster så-
som städ, fönsterputs, ta ner och sätta 
upp gardiner, tvätta, klippa gräs, lätt-
are trädgårdsarbete, snöskottning. 

Vad hade du för framtidsplaner som 
tonåring?
– Svår fråga… Tror inte att jag hade 
några specifika framtidsplaner som 
tonåring. Möjligtvis att jag hade en 
tanke om att arbeta med människor 
och för människor. Min egen mamma 
var sjuklig när jag bodde hemma. Så 
det var naturligt att finnas till, både 
praktiskt och psykiskt, för att under-
lätta. Det har nog följt mig genom li-
vet kan jag tycka så här i efterhand. 

Att vara ensamföretagare har väl 
både plus och minus. Vad tycker du 
är mest positivt och vad är det som är 
besvärligast?
– Under mina två år som egen före-
tagare har jag mest positiva intryck. 
Du bestämmer själv över din vardag 
och hur du lägger upp den. Visst kan 
det periodvis vara stressigt,. Jag tyck-
er om att planera och få saker gjor-
da med framförhållning. Det gagnar 
både oss och kunden, vilket är det 
viktigaste.

Ser du några trender i din bransch 
och hur tror du verksamheten har för-
ändrats i framtiden – säg om fem år?
– Att tala om trender i mitt yrke kan 
vara något svårfångat. Blir det ett an-
nat politiskt beslut där Rut-avdraget 
försvinner, försvinner förmodligen 
även mina tjänster. Naturligtvis hop-
pas jag inte det – eftersom jag anser 
att verksamheten behövs. Min för-
hoppning är också att den kan utö-
kas och generera arbetstillfällen på 
norra Gotland. För min egen del stu-
derar jag på distans under vinterhal-
våret – för att starta egen privat hem-
tjänst, som ska inkludera vård och ha 
ytterligare ben att stå på i framtiden. 
Region Gotland har klargjort vilka 
kriterier som gäller för en verksam-
hetschef  i privat hemtjänst och jag 
har en bit kvar.

Hur vill du beskriva dig själv som 
människa?
– Glad, ärlig, gillar att jobba, omtänk-
sam, pratig och social. 

Ditt omdöme om Kappelshamn och 
bygden – plus och minus!
– Kappelshamn är ett härligt ställe 
att bo på – närheten till havet, natu-
ren och alla fina smultronställen som 
finns överallt. Kan inte tycka att det 
finns några minus, inte som jag kan 
komma på.

Berra Sandström

Fem korta
Bästa årstid – gillar alla årstider; men 
visst är våren och sommaren härliga.
Bästa avkoppling – att gå ner i viken 
och bada efter jobbet, simma och bara 
koppla av. 
Favoritmat – en köttbit från grillen 
plus grillspett där det finns tomater, 
champinjoner och lök, MUMS! 
Häftigast färg – lavendelblå/röda rosor 
Något (stort eller smått) du vill för-
ändra – Oj, det var djupt!! Kanske att 
PUK kan gå i mål när det gäller Kap-
pelshamns hamn. Det skulle sitta fint 
för bygden! Tänk vad det skulle betyda 
för tillgängligheten, utvecklingen och 
framåtandan.

Berätta om din bakgrund och vad du 
gjort tidigare i livet!
– Min bakgrund är som så många an-
dra ganska brokig, med det menar jag 
att jag jobbat inom många olika om-
råden. Det är bara till en fördel i det 
här yrket, då kan man lite av varje så 
att säga. Jag har jobbat inom affär, va-
rit bonddräng, svetsare, kört dagstid-
ningar, jobbat som vikarie inom äld-
revården. De senaste åtta åren har 
jag enbart jobbat inom hemtjänsten 
– vården, ute på fältet. Men tidigare 
har jag även vikarierat på ålderdoms-
hem, som det då hette. Och senare 
även särskilt boende för dementa. 
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Grön fotbollsplan!
Som du kanske märkt är Snäckersval-
lens gräsmatta hyfsat grön i år – trots 
den nederbördsfattiga sommaren. 
Hur kan det komma sig? Jo, byns bon-
de – Lennart Carlén – har hjälpt klub-
ben att gräva en större vattendamm 
för det spillvatten vi får från åkrarna 
västerut. Lennart har lagt ner ett par 
värdefulla dagsverken på att få till en 
större damm med ett – som vi hoppas 
– bättre system för att behålla det vat-
ten som rinner till. Vi tackar också 
Skanska för att ha bidragit med ce-
mentrör till vår dammanläggning till 
förmånligt pris.

Hemsidebesöken  
ökar kraftigt!
Klubbens hemsida www.kappels-
hamnsik.se är kanske inte outstan-
ding – men den är bra, har en egen 
proffsig design – tack Roine – och är 
bra uppdaterad. Matchrapporter och 
evenemang är oftast inlagda inom 48 
timmar och inte sällan samma dygn 
som det hela skett. Vi jobbar med att 
förstärka det hela med yngre kraf-
ter som kan avlasta gamle Berra. Det 
är ändå anmärkningsvärt att under 
årets första sju månader har vi fått 

en ökad besöksfrekvens från en tidi-
gare rätt hög nivå. 2012 hade vi un-
der januari–juli 7.877 besökare, va-
rav 4.103 var unika – alltså sådana 
som var inne minst en gång. I år är 
motsvarande siffror 13.276 respektive 
8.086 – nästan en fördubbling av anta-
let unika besökare. Rätt bra för vår 
lilla klubb – eller hur? 

Varje klubbtidning laddas ner i 
över 150 exemplar – det är också rätt 
imponerande!

Nära 300 medlemmar – 
rekord
Lillemor som håller i medlemsför-
teckning rapporterar att den 25 au-
gusti har hon registrerat närmare 300 
medlemmar i klubben. Så många har 
vi aldrig varit. 2012 års siffra på 245 
var väldigt hög, men den har vi redan 
nu slagit med råge. Tillhör du dem 
som ”glömt” att betala årets avgift, 
kan du lätt gå in på nätet och skicka 
in 150 kr som vuxen eller 250 för hela 
ditt hushåll på klubbens bankgiro 
5441-0334. Är du under 18 år kostar 
det bara 50 kr. Glöm inte att uppge 
namn och personnummer – de upp-
gifterna kräver Riksidrottsförbun-
det att vi har på alla medlemmar. Det 

går givetvis att betala kontant också, 
till Snäckersvallens kiosk, till kassö-
ren Henric, till klubbens sekreterare 
Lillemor eller till klubbordföranden 
Berra. Gammal hederlig bankgiro- 
inbetalning via posten funkar givet-
vis också lika bra. Däremot ska du 
inte betala in på KIK:s gamla plus giro 
som vi håller på att avveckla.

Välbesökt midsommar-
firande trots regn
Klubben har i trettio års tid arran-
gerat midsommarfirande på idrotts-
platsen och har alltid haft tur med 
vädret under eftermiddagstimmar-
na. I år råkade vi för första gången ut 
för lite regn, men det var varmt och 
gott, så det samlades ändå ett hund-
ratal firarsugna som i år fick lyssna 
till härlig traditionell dragspelsmu-
sik av Åke Hellenberg. De församla-
de hjälpte till med att klä majstången, 
reste den och sedan blev det ringdans. 
Extra kul att även femton ungdomar 
från Staple kom och bidrog till en här-
lig åldersblandning. Ett stort tack till 
alla som deltog och hjälpte till!

Berra Sandström



K RÖNIK A

Du kan hjälpa klubben ekonomiskt  
genom att spela på Svenska Spel.
Det gäller att samla så många poäng som möjligt. Poäng-
en får vi när du spelar med Spelkortet och har valt Kappels-
hamns IK som favoritklubb. För varje  krona får vald förening 
10 poäng – i oktober 2013 förvandlas poängen till pengar. 50 
miljoner kronor skall fördelas ut då.

Du måste ha spelkort och du måste registrera dig – i spelbu-
tiken, på svenskaspel.se/svea eller genom att ringa Svenska 
Spels kundservice på 0770-111 111.

Det som gynnar KIK mest är när du  klickar på symbolen till 
höger där det står ”spela alltid via denna banner” på vår hem-
sida www.kappelshamnsik.se och. Då får vi ytterligare några 
kronor per hundralapp du spelar för.
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Det var bättre förr, fast med kabel-tv.
Så uttryckte sig en kompis en gång 

när vi satt runt ett lunchbord och kla-
gade på det mesta. Bättre förr.

Ja. Det fanns kanske saker som var 
bättre förr, men på det stora hela hål-
ler jag inte med. Det finns många un-
dantag. Som kabel-tv. Eller de ännu 
modernare funktionerna som göra 
att man kan kolla på vadsomhelst 
närsomhelst, till och med i mobiltele-
fonen. För att nämna något.

Men detta skulle handla om fotboll. 
Och vad gäller fotbollen på Gotland 
undrar jag om det faktiskt inte var så 
att det var bättre förr. Med eller utan 
kabel-tv.

Idag sitter i princip varenda klubb 
runt om på Gotland i krismöten. An-
tingen om sviktande ekonomi, eller 
om vikande spelarunderlag och ung-
domssatsningar som inte vill få fäste. 
Eller bådadera.

Återväxten är liten. Ett fåtal klub-
bar kan med stolthet visa upp en ung-
domsverksamhet värd namnet, men 
även dessa föreningar har svårt att få 
kidsen att stanna kvar i tonåren, att 
fortsätta upp till juniorlag och A-lag.

Därför sitter vi idag och ser ett 
gäng föredettingar i FC Copa leka 
hem öns bästa fotbollsserie. Föredet-
tingar skriver jag, för det är vad de är, 
precis som jag. De är förvisso väldigt 
duktiga föredettingar med ett enormt 
fotbollskunnande och en rutin som 

ingen kan slå här på ön. Men ändå. 
Med obefintlig försäsongsträning, 
med en trupp och ett lag som skiljer 
från match till match, med spelare 
som rings in med kort varsel för att 
fylla backplatser och yttermittfält 
borde det inte vara möjligt.

Dalhem som satsar och springer i 
snö och kyla hela vintern, de borde 
vara bättre. De måste vara bättre.

Men det är de inte.
Och då får såna som jag vatten på 

sina kvarnar och vi muttrar om var 
fotbollen är på väg och… att det var 
bättre förr.

FC Gute, öns flaggskepp, spelar 
cupmatch mot superettanlag och det 
kommer 341 betalande till Gutaval-
len. 341.

Det är för sorgligt, helt enkelt.
Nästa år görs seriesystemet om och 

det blir tolv lag i division 4, en serie 
som i dag minst sagt håller skiftan-
de kvalitet. Fyra lag till från femman 
ska upp och vad som händer då kan 
ju vem som helst räkna ut. Kvaliteten 
sjunker ytterligare, det blir en tabell 
där tre eller fyra lag tar alla poäng 
och resten slåss kring ett nedflytt-
ningsstreck med ströpoäng som de 
lyckats ta av varandra.

Jag har inget bra recept på hur 
den här trenden ska brytas. Jag tror 
inte att problemet är fotbollsrelaterat 
egentligen. Det handlar om trender i 
samhället, om att ungdomar kanske 

väljer andra sätt att idrotta, om att 
man i dag är mer individuell, vill trä-
na på sitt eget sätt, när man vill.

Och detta är måhända en svart 
framtidssyn på gotländsk fotboll, 
men det skulle förvåna mig om vi om 
fem år har kvar lika många lag i se-
riespel som i dag.

Trenden är ju vikande, det kan alla 
se. Eskelhem är borta. Gothem. När 
och Hemse har slagit ihop sina lag.

Och vi i Kappelshamn har samma 
problem med en spelartrupp som pas-
serat bäst före-datum med råge.

Jag blir 40 nästa år. En föredetting 
med trasig högerfot, men jag brukar 
säga att det finns en bra sak med att 
standarden på gotländsk fotboll sjun-
kit.

Och den bra saken är att spelare 
som jag fortfarande kan platsa i ett A-
lag i division 5.

Det finns alltid två sidor på samma 
mynt.

Vi ses på Snäckersvallen!
Mats Pettersson, Lagkapten
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Hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Skådespelare Född 9 juli 1956 i 
Kalifornien

Filmdebuterade 
1980. Vann en Oscar 
93 och 94

Har haft två fruar. 
Har fyra barn.

Har gjort röster i 
barnfilmer, bland 
annat Toy Story

Två filmer är Den 
gröna milen och 
Philadelphia

Flod Är drygt 100 mil lång Frankrikes längsta 
flod

Mynnar ut i Biscaya-
bukten

Tillhörande dal finns 
på världsarvslista

Dalen kallas även 
Frankrikes trädgård

Bilmärke Grundades 1944. 
Högkvarter i Seoul

Tillverkar många 
militärfordon

Sydkoreansk biltill-
verkare ägd av 
Hyundai

Lagkaptenen Mats P 
kör en sån

Picanto och Rio är 
två modeller

Artist Heter egentligen 
Sina Samadi

Född 7 april 1985 
i Iran

Inledde karriären 
med ”skaka rumpa”

Har två gånger 
deltagit i Melodifes-
tivalen

Har medverkat i två 
långfilmer

Stad Har Europas största 
cirkus, Krone

Tysklands tredje 
största stad

Arrangerade 
sommar-OS 1972

Stadens stolthet 
vann Champions 
League 2012/13

Har festival i oktober 
varje år

Land Självständigt 1905 Var med och grun-
dade Nato 1949

Till ytan större än 
Tyskland Är inte med i EU Utsatt för terrorat-

tententat 2011

Rilles frågesport
Tom Hanks, Loire, KIA, Sean Banan, München, Norge
Tipsraden: 1X1 X11
Röda tråden: Alla har vunnit Mästarnas Mästare.

1 juni hölls Stockholm Maraton. Hur 
långt är loppet?

1. 42 195 meter
X. 43 255 meter
2. 44 444 meter

I juni hotades det med busstrejk. Av 
vilket fackförbund?

1. Transport
X. Kommunal
2. Unionen

Edward Snowden avslöjar avlyssning 
från USAs underrättelsetjänst. Hur 
förkortas den?

1. FBI
X. CIA
2. NSA

Kronprinsessan Victoria fyller år i 
juli. Vilket år är hon född?

1. 1976
X. 1977
2. 1978

Kappelshamn firade 30 år 3augusti. 
Hur många medlemmar har klubben?

1. 298
X. 346
2. 389

Svenska Abeba Aregawi tog VM-guld 
14 augusti. I vilket land är hon född?

1. Etiopien
X. Kenya
2. Tanzania

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Armand Krajnc Ingemar Stenmark Per Elofsson Jörgen Jönsson
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Trivsel i Kappelshamns Folkets hus
Hej, hej – nu är sommaren snart slut 
och hösten på ingång med alla fan-
tastiska färger som detta för med sig. 
Folkets Hus har haft uthyrt i stort 
sett hela sommaren och Ingegerd 
Svensson har tagit hand om våra tu-
rister, tack för denna hjälp! Innan sä-
songen började hade vi två städdagar 
där vi fixade och fejade och många 
ställde upp. Kul hade vi! Senast skrev 
jag om det fantastiska andelsregister 
från 1932 som kommer att bli uppda-
terat under hösten. Hör gärna av dig 
du som har köpt eller övertagit ande-
lar fram till årsskiftet 2013 till Maria 
Littorin 070-570 86 40 eller mejla till 
folketshus@kappelshamn.se, för att få 
klarhet i vilka som äger andelar. 

Vi har fått fler nya medlemmar som 
kommer in varje vecka, det stödet 
tackar vi så mycket för. Medlemsbrev 
har skickats ut. Men har du inte fått 
det i din postlåda så beror det på att vi 
saknar din adress, hör av dig till Ma-
ria då också. Några saknar vi post-
adressen till när man glömde skriva 
det på inbetalningen. Fortfarande be-
hövs det fler medlemmar som ger till-
skott i kassan för att bevara vår anri-
ka samlingslokal från tidigt 1930-tal. 
Alla uppmanas att sätta in 161 kr på 
bankgiro 5680-1582. Sponsring/gå-
vor/bidrag/nya medlemmar är väl-
komna! Glöm inte att notera ditt 
namn, postadress på inbetalningen! 
Summan kan verka lite udda – 1 kr är 

en inträdesavgift, 10 kr är en andel – 
du får faktiskt köpa upp till 50 styck-
en om du vill stötta Folkets Hus ännu 
mer – och 150 kr är själva årsavgiften. 
En 18-årsgräns finns för rösträtt på 
medlemsmötena. Person under 18 år 
kan bli medlem ”gratis” – om de till-
hör ett hushåll, där det finns vuxna 
som betalat årsavgiften.

Inför kommande planerade aktivi-
teter söker vi personer som vill hjäl-
pa till – intresserad? Kontakta någon 
i styrelsen! Nästkommande medlems-
möten är den 24 september, 19 novem-
ber klockan 18.30 i Folkets Hus, väl-
kommen! Väl mött till nästa gång! 

Maria Littorin genom styrelsen

Ännu är inte campingsäsongen över. 
Men så här långt fram till sista  veckan 
i augusti, kan vi redan nu konstatera 
att 2013 blir all time high! Som mest 
har vi tidigare räknat in drygt 2.000 
personätter och det var förra året. Det 
har vi redan passerat med råge, så en 
ökning med över tio procent lär det bli 
i år.

Förutom Gunnel och Lillemor som 
ryckt in som campingpersonal under 
lågsäsongen har vi i år bemannat med 
följande ungdomar under de tio mest 
frekventa veckorna: Emma och Lisa 
Ekström, Emma Sedman, Emil och 
Nathalie Techel, Wilma Wimnell samt 
Zeb Averyd, Lina Larsson och Alice 
Sedman. De sex förstnämnda har va-
rit med tidigare, medan de andra tre 
gjorde sina första arbetspass i år.

Zeb Alice Lina Gunnel

Campingen slår rekord i år
Gunnel Söderberg – en av klubbens juveler
Det flesta som besökt våra fotbolls-
matcher och varit förbi på anlägg-
ningen har inte kunnat undvika klub-
bens kiosktant nummer ett – Gunnel. 
Hon symboliserar verkligen ett ide-
ellt engagemang som är grunden – 
tror jag – för hela den breda svenska 
föreningsverksamheten. Hon ställer 
alltid upp, slänger lite käft med fot-
bollskillarna, ryar åt campingungdo-
mar om de missat något och hanterar 
vår sopsortering med en stor inlevel-
se. Det roliga med Gunnel är att hon 
ibland låter väldigt tuff  på grund av 
sin finlandssvenska brytning, men 
hon har alltid glimten i ögat. Får du 
en kommentar av henne – kan du all-
tid ge en lika tuff  motkommentar. 

Alla vet nog inte att Gunnel har haft 
en framgångsrik sportslig karriär i 
basket i sin ungdom.

KIKaren ställer två frågor Gunnel
Vad tycker du är det roligaste med ditt 
ideella arbete i KIK?
– Att träffa olika människor, gamla 
och unga!

Vad har du för förväntningar/för-
hoppningar om kommande vinter-
halvår
– Att sy mitt lapptäcke färdigt, vävsto-
len väntar!

Berra Sandström
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Mogge och Anette stod för underhållningen

Marina och Benny Tjelvling

Full fart vid insläppet

Festgeneralen Petter Höök

Annika Höök rättade alla tipsrader

Lyckat och välbesökt  
40-årsjubileum
Klubbens 40-årsfirande på Snäckers-
vallen den 3 augusti inramades av 
sommarens kanske varmaste dag. 
Nästan lite väl hett att spela fotboll, 
men klubbens tappra gamla lirare or-
kade ändå genomföra en underhål-
lande match på Snäckersvallen inför 
ett hundratal åskådare som till störs-
ta delen fick söka skydd i skuggan. 
Tipspromenader och femkamp avver-
kades i lugnt tempo. Och så gick det 
förstås att svalka av sig i klubbstugan 
genom att titta på bildspel, tidnings-
urklipp, match- och mästerskapssta-
tistik med mera. Alla bjöds dessutom 
givetvis på jubileumstårta.

Vid kvällens medlemsfest servera-
des god mat i form av grillad hjort 
med potatisgratäng, det lyssnades till 
härlig livemusik av Mogge & Anette – 
i år förstärkt med dottern Jenny – och 
dom sista gästerna begav sig hemåt 
först vid fyratiden på morgonen.

Jubileumsfirandet inleddes mitt på 
dagen klockan ett med en match med 
spelare som representerat klubbens 
pojk- och juniorlag under 1980- och 
90-talet som mötte spelare som lirat i 
klubbens veteranlag. 

I ungdomarnas femkamp blev det 
tre segrare – Elvira Björklund, Filip 
Tjelvling och William Pettersson.

Många ska tackas för att jubileums-
firandet blev lyckat – ett särskilt tack 
till de medlemmar som hjälpte till 
med planeringen, tältbygge, dukning, 
markservice, tipspromenad, fem-
kamp, nostalgiinramning och städ-
ning. Tjelvlings gatukök gjorde också 
en fin insats med sitt sockervadds-
stånd – tack också för den fina blom-
man vi fick av er! Alla som deltog ska 
också ha en eloge för att ha bidragit 
till en god stämning.

Berra Sandström
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Jubileumsdagens tipspromenader 
drog många deltagare. Eftersom det 
blev lite fel på ett par av frågorna pu-
blicerar KIKaren de två tipsprome-
naderna. Rätt svar får du om du vän-
der tidningen uppochner. I den svåra 
tipspromenaden för de äldre lyckades 
Henric Sedman bäst med 16 rätt av 17 
möjliga. Barnens tipspromenad hade 
tre vinnare, nämligen Jonna Gustafs-
son, Lucas Helin och Filip Tjelvling

1. Vad heter den stora fiskebåten som 
kappelshamnsbröderna Roland och 
Bertil Pettersson äger och som står 
för närmare hälften av all fångad 
skarpsill från fiskerinäringen på ön?
1 Vestland X. Flenvike 2. Mirjam

2. Hur många bastubesök gjordes i 
klubbstugan 2012?
1. 887 X.1087 2. 1287

3. Vad hette den idrottsklubb KIK slog 
samman sitt fotbollslag med 2007. 
KIK tog sedan över hela seniorfotbol-
len i egen regi två år senare.
1. Visby IBK  X. Lärbro IF  2. 
Visby Boys

4. Kalkindustrin vid Bläse har läm-
nat efter sig ett stort minnesmärke 
genom en gigantisk grushög strax 
norr om samhället. När lades den 
verksamheten ner?
1. på 1930-talet X på 1950-talet 2. på 
1970-talet

5. 1989 spelade Kappelshamns pojklag 
P 78:orna en förmatch till VM-kvalet 
på Råsunda fotbollsstadion mellan 
Sverige och Polen. Motståndarna het-
te IF Polcirkeln från Juoksengi. Hur 
slutade matchen?
1. oavgjort 3-3 X. KIK vann med 3-1 2. 
KIK vann med 11-0

6. Vad heter området där Hallshuk 
ligger?
1. Häftings klint X. Harudden 2. Sigs-
arve

7. Vid vilket tillfälle har det samlats 
flest människor i Kappelshamn?

1. När Smaklösa hade konsert på 
hamnen i juli 2004.
X. När premiärturen med Ö-linjens 
färja Gotlandia anlände till hamnen 
från Oxelösund i maj 1965.
2. När Färjestads hockeylag möt-
te Kappelshamns A-lag i fotboll på 
Snäckersvallen i juni 1998. Hockey-
mästarna vann med 6-5.

8. Vad hette KIK förste ordförande?
1. Helge Sjögren X. Stig Stenström 2. 
Berra Sandström

9. I naturreservatet på Storugns fly-
ter en källa med kallt, klart och fint 
vatten. Vad heter den?
1. Vitärtskällan X. Raukekällan 
2. Trullkällan

10. Vad hette det pojklag från 
Zambia som drog storpublik på 
Snäckersvallen i ett par matcher mot 
Gute 2009 och 2010?
1. Lusaka Boys X African Soccers 
2. Chiparamba

11. Vad hette den gamla festplatsen 
som låg precis söder om Kappels-
hamnsviken fram till 1980-talet?
1. Tors festplats X. Strandängen 2. Vi-
känden

12. Klubben har en europatitel i fot-
boll som erövrades i en internationell 
turnering i Malmö. Var det
1. P 78-laget X. Veteranlaget 2. Junior-
laget

13. Vad heter företaget på andra sidan 
viken som bränner kalk?
1. SSAB X. KPAB 2. Nordkalk

14. Hur stor är Gotlands yta (landska-
pet inklusive småöar)
1 3.184 kvkm X. 2.884 kvkm 2. 2.584 
kvkm

15. Hur många invånare fanns regi-
strerade i Gotlands län senaste års-
skifte?
1. 55.308 X 57.308 2. 59.308

Frågorna i tipspromenaderna

16. Hur lång är en sjömil?
1. 1.850 meter X. 1.852 meter 2. 1.854 
meter

17. Vilken är Sveriges vanligaste få-
gel?
1. Gråsparv X. Koltrast 2. Lövsångare

 
Barnens frågor
1. Heter Tintins hund Snobben?
2 Ett dussin – är det 12 stycken?
3 Heter Sveriges huvudstad Göte-
borg?
4. Är Hoburgsgubben namnet på en 
rauk?
5 Det finns ett naturområde på norra 
Gotland där företaget Nordkalk vill 
bryta sten. Heter området Ojnare?
6. Skrev Astrid Lindgren om Nils Hol-
gersson?
7. Finns det tåg på Gotland?
8. Är blåeld Gotlands landskapsblom-
ma?
9. Är Blå Lagunen en sjö som bildats i 
ett gammalt kalkbrott?
10. Heter Sveriges statsminister Rein-
feldt?
11. Är Visby ringmur äldre än 2.000 
år?
12. Ligger Kappelshamn på norra 
Gotland?

Rätt svar Nej – Ja – Nej – Ja – Ja – Nej – Ja – Nej – Ja – Ja – Nej – Ja

Rätt svar: 121; X2X; XX1; 2XX; X1X; X2

Tipspromenadens vinnare; Henric Sedman
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Fem svarar
Varför är du medlem i KIK?
Vad betyder klubben för dig? 

Wilma Nygren, Saltsjö-Boo
Jag är medlem i KIK för att kunna 
delta i klubbens roliga aktiviteter! 

Det är alltid lika roligt att komma 
ner till Gotland från Stockholm och 
kolla i KIK:s tidning och se vad som 
har hänt i Kappelshamn . Så är det ju 
roligt att delta i roliga aktiviteter, fes-
ter eller att bada bastu. 

Åsa Helin, Tibro 
Det började med att vi bodde på cam-
pingen när vi byggde vårt hus. Vi blev 
väldigt väl bemötta och idag känns 
det självklart att vara med i förening-
en. Klubben fungerar som en bra mö-
tesplats för alla i Kappelshamn. Min 
man Stefan och vår son Lucas badar 
gärna bastu när vi är här. Lucas är 
även med på bollkvällarna. Vi känner 
oss väldigt välkomna i Kappelshamn 
och klubben är en stor del av detta!

Ingrid Spångberg Linköping 
och Kappelshamn
När jag på 50-talet som ung tonårs-
tjej tränade friidrott i Ängelholms 
Idrottsförening visade det sig att 
ÄIF även hade fotboll på program-
met. Där fanns Christer! Sedan dess 
har jag varit trogen medlem i oli-
ka idrottsföreningar. När vi kom till 
Kappelshamn 2007 och hittade KIK 
blev vi självklart medlemmar och vis-
ste att KIK skulle bli vår idrottsfören-
ing under sommarhalvåret och LLK, 
Linköpings långfärdsskridskoklubb, 
vår vinterklubb. Som gammal idrotts-
lärare har jag många gånger fått nöj-
et att samarbeta med olika idrotts-
klubbar och har alltid uppskattat den 
enorma insats de gör för våra ungdo-
mars fostran.

KIK betyder för mig gemenskap. 
Vårt första möte var en vårstädning 
på idrottsplatsen där det i arbetsgläd-
jen och vid Gunnels soppa var lätt 
att hitta samtalsämnen med bofasta 
kappelshamnsbor och få känna till-
hörighet i byn. Midsommardans och 
grillfester deltar vi gärna i. Bäst av 
mycket är för mig lördagsbastun med 
tjejernas glada prat och skratt.

Jonas ”Smulan” Axén,  
Kappelshamn
Jag tycker synd om dem som måste 
jaga boll i nittio minuter, särskilt när 
det är varmt. Därför stödjer jag dem 
när jag ändå har så mycket pengar!

Att jag får kompisar i bastun. Det 
hade jag inga i skolan.

Mikael Öhman, Visby
För att jag spelar fotboll i A-laget. An-
ledningen till att jag spelar just i KIK 
är att det är en välskött förening på 
landsbygden, med en fantastiskt bra 
anläggning och härliga människor. 
Utan medlemmarna kommer allt fler 
landsortsklubbar dö ut, därför tycker 
jag det är viktigt att bidra med det jag 
kan.

Klubben i sig är för mig förenat 
med fotbollslaget i dagsläget. För mig 
betyder det en möjlighet att komma 
bort från jobb och måsten och få träf-
fa likasinnade under en eller ett par 
kvällar i veckan och ägna sig åt något 
vi älskar. För vissa innebär det själ-
va fotbollen, för andra innebär det att 
få komma ner till planen, ”surra” lite 
och skratta tillsammans. Det är något 
som jag värderar väldigt högt.
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Vi vill ha fiber!
Fiberprojekten tuffar på runt om på 
Gotland. Några socknar är klara och 
kan njuta av att internet går blixt-
snabbt, det går att titta på HD-filmer 
som strömmar direkt från internet 
och för den som behöver snabbt och 
stabilt internet i jobbet är tillvaron 
så mycket enklare nu. Senast 30 sep-
tember måste vi få in svar från helst 
samtliga fastigheter för att kunna gå 
vidare med fiberprojektet!

Hangvar Fiberförening, där Kap-
pelshamn ingår, kan i dagsläget inte 
lämna något exakt pris för anslut-
ning till fibernätet, men baserat på 
vad det kostat på andra ställen kan-
ske det hamnar runt 15 000 kronor? 
En bra sak med att fler socknar är i 
hamn med sina fiberprojekt är att det 
finns mycket kunskap och erfarenhet 
att ta del av. Titta gärna på hemsidan 
www.bredbandgotland.se för att ta 
del av fiberprojekten på ön! Där finns 
mycket bra information.

4G är ett komplement
En del hävdar att de inte behöver fiber 
därför att 4G fungerar så bra, men 4G 
är en teknik som är gjord för att täcka 
de rörliga behoven av mobiltrafik. 
Tekniken är inte stabil nog för att kla-
ra att exempelvis alla hushåll i Kap-
pelshamn ansluter sig. 4G fungerar 
mycket bättre i städer än på landet ef-
tersom tekniken förutsätter att mas-
terna står tätt, vilket de aldrig kom-
mer att göra på landet eftersom de är 
för dyra att bygga. Vidare går det re-
dan idag nästan åt ett helt kärnkraft-
verk för att skicka signaler mellan de 
här masterna vilket gör tekniken dyr. 
Därför erbjuds oftast telefonitjänster 
där det ingår kanske 10 GB i priset, 
men om man kommer över det blir 
det dyrt att använda 4G och dessutom 
stryper de hastigheten. Det finns inte 
och kommer inte att finnas 4G-kapa-
citet som kan ersätta bredband. Inte 
ens telefoniföretagen själva vill alltså 
att 4G ska användas som infrastruk-
tur för bredband, utan det är avsett 
att vara ett komplement. Därför reg-
lerar de den begränsade möjliga tra-

fiken med pris, vilket väntas stiga ju 
mer nätet används. 

Dessutom är 4G känsligt för an-
tal användare. Det betyder att 4G 
fungerar bäst när vi inte har turis-
ter och sommargäster i Kappels-
hamn.

Fiber är framtidsteknik
Fiber är ett kostnadseffektivt 
sätt att bygga infrastruktur för 
framtiden och ett skäl till detta 
är att det går åt ytterst lite en-
ergi för att sända ljussignaler 
i glasfiber. Fiber är i jämförel-
se billigt, okänsligt för andras använ-
dande, stabilt oavsett väder och ligger 
skyddat i marken. Fiber har massor 
med överkapacitet som ger bra för-
utsättningar för framtidens teknik-
utveckling. Det är sannolikt att fler 
hushåll kommer att utrustas med oli-
ka kontroll- och mätfunktioner som 
går över internet (typ elmätare) och 
likaså larm.

Kanske tänker du att du inte behö-
ver någon fiber just nu, att det ver-
kar för dyrt. Betänk då att på de stäl-
len där det kostat cirka 15 000 kronor 
att ansluta sig till fibernätet medan 
projektet pågår, så har de som efter-
åt kommit på att de vill vara med fått 
betala 50 000 kronor. Det är ganska 
mycket dyrare och de fastighetsägar-
na önskar nog att de tänkt efter före. 
Om vi kan påbörja grävningen under 
2014 utgår ett bidrag på 10 000 kronor 
till varje fastighet. 

Kostnaden per månad för TV, bred-
band och telefon som är standardva-
let för de som idag är anslutna, ligger 
på cirka 350 kronor per månad. Jäm-
för den kostnaden med vad du idag 
betalar för TV, bredband och telefon! 
Betänk att du med bredband och wifi 
också kan ringa över exempelvis Sky-
pe med din mobiltelefon, då får du 
ner kostnaden där med.

Fritidsboende är en grupp som 
idag visserligen betalar fast månads-
kostnad för telefoni och kanske också 
ADSL, men förhoppningen är att vi 
med fiber ska kunna erbjuda månad-

sabonnemang för dem som vistas be-
gränsad tid i sitt hus.

Tillgång till snabbt bredband är 
idag en av basförutsättningarna när 
man väljer vilket hus man ska köpa 
eller vistas i på semestern. Många 
har anpassat sitt liv och arbete ef-
ter tillgång till bredband. Om inte du 
själv behöver det, kanske barn och 
barnbarn förutsätter att det ska fin-
nas?

Anmäl ditt intresse!
Så, vad väntar vi på? Jo, att du ska an-
mäla ditt intresse för fiber! Det börjar 
bli bråttom om vi ska hinna få igång 
grävningen under 2014. Gå helst in 
på hemsidan och gör din intressean-
mälan www.hangvarfiber.se, du kan 
också mejla namn, kontaktuppgifter 
och fastighetsbeteckning till asa@
kappels hamn.se eller ring Åsa Sten-
ström på 070-741 46 15, Gerd Holmgren 
070-949 58 01 eller ordförande Rune 
Kahlbom 070-201 79 05.

Anmälan är inte bindande, men an-
talet intresserade är en förutsättning 
för att kunna räkna ut priset. Först 
när det finns ett pris kan vi teckna av-
tal som är bindande.

OBS! Även om du inte är intresse-
rad av fiber behöver vi veta det, så vi 
är tacksamma om du besparar oss tid 
genom att du själv är vänlig och an-
mäler att du inte är intresserad.

Åsa Stenström

Mer om din favoritklubb hittar du på www.kappelshamnsik.se


