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Hej!
Mina kanske inte alltför optimistiska 
förväntningar om 2014 i förra årets 
decemberutgåva av klubbtidningen 
besannades tyvärr. Nyheter om våld, 
krig, övergrepp, naturkatastrofer och 
orättvisor fortsatte – precis som det 
alltid har varit. Och inte gick mina 
förhoppningar in om att politiker i 
världen skulle kunna enas om att hej-
da koldioxidsutsläpp och annat som 
förstör vår fina planet. Och inte blev 
det färre människor som dödades i 
olika krig. Inte heller har vi sett någ-
ra planer på en investering för fram-
tiden i Gotlands bästa hamn. Kanske 
blev vi ändå lite bättre på att välkom-
na alla stackars förföljda människor i 
världen som söker sig hit.

En procent till!
Om prognoserna slår rätt beräknas 
närmare 100 000 flyktingar komma till 
vårt rätt glest befolkade land nästa år. 
Som migrationsministern Morgan 

Johansson sa – en väldig hög siffra, 
men trots allt bara en procent av be-
folkningen i gamla Sverige. Det ska vi 
väl klara tror jag. Men inte så bra om 
vi inte lärt oss av historien och låter 
hälften stanna i några få kommuner 
som Södertälje, Malmö, Göteborg och 
Stockholm. Sprid ut dessa människor 
så underlättar det integrationen.

570 fler gotlänningar?
Skulle Gotland få en procent av dessa, 
skulle det röra sig om 570 personer. 
Inte bra om alla dessa exempelvis pla-
cerades i Slite – men kanske jättebra 
om runt 50 kunde placeras ut på ett ti-
otal olika platser runt om på ön. 

Runt varje enhet skulle det ska-
pas en hel del arbetstillfällen – tolkar, 
 lärare, städ- och underhåll och så ska 
dom ju ha mat också och transporter. 
När dessa medmänniskor sedan ska 
slussas ut i samhället bör det plane-
ras så att en stor del landar i närom-
rådet. 

Alla väljer inte att – och bör kan-
ske inte heller få i steg 1 – flytta nära 
släktingar i Ronna, Rosengård, Ange-
red eller Rinkeby. När de väl fått ett 
svenskt medborgarskap kan de givet-
vis flytta vartsomhelst, men jag tror 
att en stor del väljer att bo kvar i om-
råden där barnen gått i skola och där 
en del sociala kontakter har börjat 
skapas. 

Ett 50-tal flyktingar kanske består 
av femton barn i skolåldern, alltså 
någon ny elev i varje klass. Ett per-
fekt sätt att lära sig språket på och 
spännande för klasskompisarna med 
en ny tjej/kille som kan berätta om 
en annan okänd kultur.

Fortsatt glädjande  
många medlemmar
Jubileumsåret 2013 lyckades vi få inte 
mindre än 337 medlemmar – helt otro-
ligt! Kanske inte ändå, tänkte klubb-
styrelsen – på grund av jubileums-
festens medlemstvång. Klubbens 
medlemsantal har pendlat mellan 
150 och 250 medlemmar de senaste 30 
åren. I årets verksamhetsplan sattes 
målet i den skalans överkant, alltså 
250. Medlemsansvariga sekreteraren 
Lillemor meddelar att vi i november 
är uppe i 307 medlemmar – en enorm 
siffra för en klubb som verkar i en 
bygd med 200 invånare! Även om ett 
antal fotbollsspelare från Visby, exby-
bor och sommarboende kappelsham-
nare givetvis är en stor del av förkla-
ringen. Förhoppningsvis fortsätter 
de flesta som läser dessa rader att be-
tala in avgiften för 2015. 

Rätt luciadatum i år
I år infaller den 13 december på en lör-
dag. Alltså sammanfaller KIK:s tradi-
tionella luciatablå i Folkets Hus med 
den ”riktiga Lucia-dagen”. Då hoppas 
vi på ett välbesökt luciaevenemang i 
Folkets Hus med Lisa  Ekström som 
årets luciadrottning. 

I denna utgåva hoppar vi Företags-
kikaren, men istället blir det en rik-
tigt genuin gammal  kappelshamnsbo 
– som visserligen bor lite norr om 
Lärbro idag – som intervjuas i 
100-klubben.

God Jul och Gott Nytt År – hoppas att 
2015 blir ditt bästa år någonsin
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Efter ett par inledande inte helt ovän-
tade förluster mot seriens två topplag 
hade KIK halkat ner till en åttonde 
plats i femman en vecka in i septem-
ber. Men sedan kom vår numera tra-
ditionellt starka serieepilog som gav 
tio poäng på fyra matcher och vårt 
A-lag avancerade till en fjärdeplats i 
serien. Det innebar att vi blev tillfrå-
gade om en plats i div 4 eftersom an-
draplacerade Fardhem Garda B inte 
fick gå upp, då deras A-lag spelar i fy-
ran och inte tredjeplacerade Hemse/
När heller, eftersom det inte får fin-
nas kombinerade lag så högt upp i 
seriesystemet. En snabb avlyssning 
bland spelare och ledare visade att 
75–80 procent av alla vara positiva 
till att ta erbjudandet om spel i hög-
sta gotlandsserien nästa år. Visst kan 
det bli tufft, men kan spelartruppen 
breddas med fyra, fem lirare bör det 
bli en utmaning som har stora chan-
ser att lyckas.

Alla matchdetaljer från de avslu-
tande sex seriematcherna i år finns 
som alltid på hemsidan www.kappels-
hamnsik.se och här följer en kort 
sammanfattning.

Ett lite sargat KIK med endast en 
avbytare rådde inte på Fardhem Gar-
da på Ekvallens gröna fina matta den 
31 augusti. Visserligen gav Oskar 
Månsson de grönsvarta ledningen 
efter nio minuter, men efter en dryg 
halvtimme hade hemmalaget vänt 
till 2–1. Sedan blev det ytterligare två 
mål i baken innan matchen var slut. 
Ett inte helt orättvist matchresultat, 
även om Kappelshamn med lite flyt 
kunde ha kommit undan med en ud-
damålsförlust. Till Matchens KIK-li-
rare utsågs Håkan Sandström

En vecka senare mötte vi seriens 
obesegrade suverän Dalhem B på 
Snäckersvallen. Det blev 0–4 efter 
en spelmässigt hyfsad insats, men 
tre självmål under den första halv-
leken blev förstås helt matchavgö-
rande. Marcus Tidblom blev utsedd 
till Matchens KIK-lirare i hans – ty-
värr på grund av skada – enda A-lags-
match detta år.

Den 14 september spelades en tuff  
bortamatch mot formstarka Väskin-
de. Bra KIK-spel och snyggt lednings-
mål efter en dryg halvtimme efter 
en soloprestation av Johan Lindberg 
som slutade med att han själv slog 
in returen på sitt eget skott. En ska-
da gjorde att Kappelshamns enman-
na-avbytarbänk blev tom och under 
den andra halvleken orkade ett trött-
kört KIK inte riktigt stå emot hem-
malagets slutforcering. Så drygt fem 
minuter före slutet fastställde Vais 
slutresultatet 1–1. Rikard Holmström 
Matchens KIK-lirare.

I bortamatchen en vecka senare i 
Traume mot ett annat formstarkt lag 
– Visby AIK – fanns två man på bän-
ken och nu orkade verkligen Kappels-
hamn matchen ut. Denna gång var 
det hemmalaget som tog ledningen 
efter en halvtimme. Men två giftiga 
mål under tre minuter kvarten före 
slutet gav KIK en välförtjänt trepo-
ängare. Målskyttar Nicke Karlsson 
och Danne Boman. Mats Pettersson 
blev Matchens KIK-lirare.

Hemmamötet mot bottenlaget Sten-
kyrka den 5 oktober började med en 
kalldusch efter två minuter. Efter ett 
missförstånd i samband med en bak-
åtpassning kom KIK underläge. Men 
de grönsvarta tog sig snabbt samman 
– först med en kvittering av Joakim 
Nanneson två minuter senare och yt-
terligare tio minuter senare kom 2–1 
genom Peter Olofsson. Trots ett kraf-
tigt spelövertag dröjde det till match-
minut 89 innan Peter kunde döda 
matchen och fastställa slutresultatet 
3–1. Matchens Lirare blev högerbred-
daren Adam Weijmers. 

En vecka senare var det dags för 
årets sista match – på Sudervallens 
enormt fina gräsmatta – mot topp-
laget När/Hemse. Ett fyndigt bra 
kappelshamnnsspel bäddade för en 
skön seger med 3–1 – även om KIK 
kom i underläge efter en halvtim-
me. En mindre taktisk rockad följ-
des av en psykologisk viktig kvit-
tering av skyttekungen Danne fem 
minuter för pausvilan. Trots en KIK-
dominans under andra halvlek dröj-
de det på nytt till cirka kvarten kvar 
in nan Kappelshamns ledningsmål 
kom. Nu var det vice skyttekungen 
Peter som målade. Drygt fem minuter 
före matchslut sänktes hemmalaget 
av ett nytt mål från Dannes högerfot. 
Danne utsågs också helt följdriktigt 
Matchens KIK-lirare. 

Patrik och Rille passerade 100 se-
riematcher för KIK:s A-lagslag i vå-
ras. Under nästa år kan det bli två 
till – Danne står för närvarande på 94 
registrerade matcher och Limpan på 
93. Håkan kan passera 400 – han står 
på redan oslagbara (?) 391. Danne har 
för övrigt kommit in på tio-bästa-lis-
tan över klubbens bästa målskyttar i 
A-laget genom tiderna med sina sam-
manlagt 49 mål. Men han har långt 
kvar till förstaplatsen som Håkan 
Pettersson intar med 147 mål. 

I år har Rikard Holmström tillsam-
mans med Marcus Broberg och Mats 
Pettersson varit en viktig ”spelande” 
trio som skött administrativa sysslor 
kring laglederi och matchcoachning. 
Macke och Mats vill poängtera att det 
är Rille som dragit det tyngsta lasset. 

Uppflyttning efter tre vinster på raken
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Fem utmärkelser
Patrik Westerlund blev framröstad av 
sina kamrater till utmärkelsen Årets 
Spelare. Patrik är en välförtjänt vin-
nare av priset – enormt nyttig för 
laget med sin brytsäkerhet och sitt 
goda spelsinne som varit grunden för 
vårt offensiva spel.

Danne Boman fick priset som Årets 
skyttekung – fjorton mål på elva 
matcher, imponerande!

Nicke Karlsson blev årets assist-
kung – en väldigt nyttig yttermittfäl-
tare som legat bakom många farliga 
anfall.

Pablo Valenzuela fick priset för 
högst träningsnärvaro – 89,2 procent, 
riktigt bra. Pablo är en  glädjespridare 
– en av många som i hög grad bidrar 
till den goda stämningen i laget.

Håkan Sandström fick priset som 
Årets Överraskning med följande mo-
tivering från ledartrojkan:

Håkan har varit med länge men 
har i år haft en högre närvaro. Har 
alltid en hög lägstanivå. Oavsett till-
delad position har han levererat in-
satser med hög kvalitet. Med ett stort 
kappelshamnshjärta och vinnarskal-
le har Håkan i hög grad bidragit till 
årets framskjutna placering. År 2000 
fick Håkan också detta pris. Dåvaran-
de tränaren Per Svenssons motive-
ring innehöll även orden hög lägsta-
nivå.

Berra Sandström

Fyra pristagare!

Niklas Karlsson – årets assistkung. Patrik Westerlund – årets spelare

Pablo – den träningsflitige

Danne – årets skyttekung

Når Håkan 400 matcher nästa år?
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 I år blev Fårösund KIK:s nya samar-
betspartner för reservlaget i div 6. Ett 
samarbete som fungerat väldigt bra. 
Tur var det, eftersom det var ett stort 
pussel med att få tag i – som ambitio-
nen var – fjorton spelare per match.

Seriens sista fyra matcher under 
hösten började på Snäckersvallen 
den 2 september mot Vänge. En 
match där hemmalaget – efter en 
svag inledning – gjorde en stark upp-
hämtning. Debuterande KIK-målvak-
ten Erik Henriksson räddade FGoIK/
KIK från ett större underläge än 0–2 i 
halvtid. 1–2 på snygg nick från Kristi-
an Björklund en kvart före slutet blev 
1–3 minuten senare. Men en strong 
kraftansträngning gav 2–3 genom Os-
kar Månsson och 3–3 kom på en ka-
nonfrispark från Johan Widgren un-
der matchens sista tio minuter. Ett 
segermål blev dessutom bortdömt på 
grund av en missuppfattning – det er-
kände domare efteråt.

Fjorton dagar senare klarade våra 
lirare inte riktigt av det snabba konst-

60 spelare för att  
genomföra elva matcher

gräset på Slite mot Stenkyrka. – det 
blev förlust med 0–2. En match inte 
mycket att orda om. Inte heller Roma-
fajten några dagar senare är mycket 
att berätta om, eftersom motståndar-
na meddelade att dom lämnade walk 
over på grund av spelarbrist. Men det 
blev i alla fall tre poäng och 3–0 i mål.

Den 4 oktober spelades den sista 
matchen på Rävhagens Konstgräs i 
Visby mot Vänge. På nytt visade det 
sig att detta underlag inte passar 
våra killar. Under första halvlek fick 
Rikard Holmström svara för sju, åtta 
giftiga räddningar. Men när Vänge – 
turligt genom hopslagsstuds – tog led-
ningen fem minuter in på den andra 
halvleken, då gick proppen ur och det 
blev storstryk med 0–5. 

Som framgår av match- och målgö-
rarlistan använde vi inte mindre än 
60 olika spelare i matcherna, jämnt 
fördelat med 30 från Kappelshamn 
och 30 från Fårösund. Däremot var 
det inte jämnt när det gäller mål-
skytte och målpass. Av lagets 19 gjor-

Medlemsavgiften 2014 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).

da mål står FGoIK för 15. Assisterna 
noteras i 12 fall för fårösundsspelare 
mot 6 för kappelshamnslicensierade. 
Fårösunds spelare har i genomsnitt 
medverkat i flera matcher än Kappel-
shamns, så per match har 8 av 14 spe-
lare haft licens för FGoIK. 

David Erlandsson vann skytteligan 
med fem mål på fyra matcher. Sebas-
tian Pettersson var bäste målpassare 
med fyra assister.

Anmärkningsvärt – endast knappt 
en fjärdedel av spelarna har medver-
kat i fler än tre matcher och en tred-
jedel har bara spelat en enda match. 
Det kan vara en förklaring till att la-
get inte lyckades ta så många poäng. 
Men det har inte varit några sura mi-
ner för det – utan en god stämning 
hela tiden både på plan och i omkläd-
ningsrum.

Alla matchdetaljer från seriemat-
cherna finns som alltid på hemsidan 
www.kappelshamnsik.se. 

Berra Sandström
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Div 5 Gotland
Dalhems IF B 18 17 1 0 69-11 52
Fardhem Garda BK B 18 11 5 2 82-29 38
När/Hemse 18 10 2 6 51-38 32
Kappelshamns IK 18 7 4 7 41-43 25
Hangvars SK B 18 8 1 9 41-46 25
FC Gute C 18 7 1 10 41-51 22
Väskinde AIS 18 6 2 10 37-52 20
Levide IF B 18 6 0 12 30-71 18
Visby AIK B 18 5 1 12 36-48 16
Stenkyrka IF 18 4 1 13 29-68 13

Div 6 Gotland
Stenkyrka IF B 12 6 3 3 24-20 21
Roma IF B 12 6 2 4 29-25 20
Vänge IK 12 4 5 3 27-20 17
Fårösunds GoIK/
Kappelshamns IK 12 2 2 8 22-37 8

Sluttabeller och statistik

Du kan hjälpa klubben ekonomiskt  
genom att spela på Svenska Spel.
Det gäller att samla så många poäng som möjligt. Po-
ängen får vi när du spelar med Spelkortet och har valt 
Kappelshamns IK som favoritklubb. För varje  krona får 
vald förening 10 poäng – i oktober 2015 förvandlas po-
ängen till pengar. 50 miljoner kronor skall fördelas ut 
då.

Du måste ha spelkort och du måste registrera dig – i 
spelbutiken, 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 hemsida www.kappelshamnsik.se och. Då får vi yt-
terligare några kronor per hundralapp du spelar för.

B-laget 
Spelade matcher och mål

Robert Leal*  ......................................8/1
Gustav Molander*  .............................8/1 
Johan Widgren*  ............................... 7/2
Oskar Månsson .................................  7/1
Mathias Molander*  .......................... 6/0
Alex Siddique*  .................................. 6/0
Erik Berlin* .......................................  5/1
Fredrik Nordlund* ............................  5/1
Basem Osman  ................................. 5/0
Emil Weinebrandt*  .......................... 5/0
David Erlandsson  ............................. 4/5
Johan Carlén..................................... 4/1
Sebastian Pettersson* ..................... 4/1
Ola Larsson  ...................................... 4/0
Jerry Bingström*  ............................. 3/0
Kadrim Cimijli  .................................. 3/0
John Erlandsson * ............................ 3/0
David Habbo  ..................................... 3/0
Martin Larsson*  .............................. 3/0
Andreas Uddin  ................................. 3/0
Conny Östergren  .............................. 3/0
Kristian Björklund ............................  2/1
Emil Lundberg ..................................  2/1
David Söderberg ...............................  2/1
Mattias Andersson  ........................... 2/0
Martin Eklund*  ................................ 2/0
Simon Halonen  ................................ 2/0
Erik Henriksson  ............................... 2/0
Rikard Holmström  ........................... 2/0
Markus Johansson  .......................... 2/0
Robert Karlsson*  ............................. 2/0
Gustav Melander*  ............................ 2/0
Andreas Nilsson  .............................. 2/0
Martin Sander  .................................. 2/0
Christian Shawn ............................... 2/0
Dennis Skarphagen*  ....................... 2/0
Marcus Tidblom  ............................... 2/0
Alexi Willar  ....................................... 2/0
Mikael Öhman .................................. 2/0
Ahmed Al-Hakany ............................  1/1
Mats Pettersson ...............................  1/1
Robin Skarphagen* ..........................  1/1
Ingrid Ahlqvist*  .................................1/0
Richard Andersson*  .........................1/0
Jonathan Erlandsson*  ......................1/0
Tomas Erlandsson*  ..........................1/0
Christoffer Gjörloff*  ..........................1/0
Mathias Henningsson*  .....................1/0
Anton Jansson*  ................................1/0
Johnny Larsson* ...............................1/0
Domingo Mestre  ...............................1/0
Joakim Nanneson .............................1/0
Sajad Nouri  .......................................1/0
Peter Olofsson  ..................................1/0
Jesper Ryftenius  ...............................1/0
Jörgen Sköldpil ................................. 1/0
Tommy Stuxgren*  .............................1/0
Hjalmar Stövring-Nielsen*  1/0
Joacim Svensson Rung*  1/0

Spelare med * efter namnet  
är de som har licens för Fårösund.

A-laget 
Spelade matcher och mål

Pablo Valenzuela  ............................18/0
Patrik Westerlund  ............................17/1
Oskar Månsson  ............................... 16/1
Mats Pettersson  ............................. 16/1
Rikard Holmström  ..........................16/0
Håkan Sandström  ............................15/1
Peter Olofsson  ................................14/8
Adam Weijmers ..............................  14/1
Mattias Andersson........................... 12/1
Tony Lindström  ............................... 12/0
Daniel Boman  ................................ 11/14
Niklas Karlsson ...............................  9/3
Johan Carlén....................................  8/2
Emil Lundberg .................................  8/0
Joakim Nanneson ...........................  7/2
David Söderberg ...............................  7/1

Marcus Broberg  ............................... 6/2
Johan Lindberg ................................. 5/1
Mikael Öhman .................................. 5/0
Andreas Nilsson  .............................. 4/3
André Ohlsson  ................................. 4/0
Jesper Ryftenius  .............................. 3/0
Rickard Berggren  ............................ 2/0
Basem Oman .................................... 2/0
Jack Eriksson ...................................  1/1
Omid Mosavi .....................................  1/1
Andreas Book  ...................................1/0
Henrik Carlén  ...................................1/0
Simon Halonen  .................................1/0
Ola Larsson  .......................................1/0
Ehsan Mohamedi  ..............................1/0
Göran Sandström  .............................1/0
Marcus Tidblom  ................................1/0
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Morgan bodde under större delen 
av sin uppväxt Kappelshamn i det 
hus vid Snäckersvägen där Göran 
och Mirjam Klasson bor idag. Idag 
är hans hemvist Lärbro, men tillhör 
det gäng som har årskort i bastun 
och är därför då och då på byn även 
idag. Han har inte bara spelat 154 
matcher i A-laget utan även gjort 130 
reservlags- och 10 veteranmatcher i 
klubben. Som 9-åring drog han på sig 
KIK-tröjan för första gången den 11 
augusti 1980 på Othemsvallen när ett 
av klubbens första ungdomslag, P 10, 
spelade match mot IK Graip. Det blev 
visserligen förlust med 0–4 – men en 
månad senare fick Mogge revansch 
när han fastställde slutresultatet 7–0 
till Kappelshamn mot slitelaget på 
samma arena. 

I A-laget debuterade han den 2 okto-
ber 1983 mot Eskelhem – då hade han 
ännu inte fyllt 13. Mogge fick hoppa 
in som avbytare och spela matchens 
sista 23 minuter. Samtidigt lirade han 
ungdomsfotboll i Hangvar, där han 
också spelade sina första år som li-
censerad. Mogge återvände till mo-
derklubben 1992 och gjorde sin sista 
match i A-laget 2005. Tolv mål gjorde 
han, varav hälften under hans bästa 
säsong 1997, då han utmärkte sig både 
som målvakt, högerback och central 
mittfältare. Mogge var en konditions-
stark, ettrig kille – alltid schysst mot 
med- och motspelare.

Berätta om din uppväxt – hur landade 
du i Kappelshamn och vad har du för 
minnen från den tiden?

– Vi flyttade till Kappelshamn när 
jag var 10 år. Jag har trivts där – vi 
var många i min ålder som man um-
gicks med i skolan och med fotbollen.

Morgan Jakobsson – en i 100-klubben 
och öns bäste boxare

Minns du vad du hade för dröm-
mar om jobb och framtid när du 
gick i skolan?

– Jag tror jag ville bli fotbolls-
proffs. Men blev rörmontör som 
jag trivs med.

Ditt roligaste fotbollsminne från din 
tid i KIK?

– Mitt roligaste minne från fotbol-
len var resan till Danmark. Den ro-
ligaste matchen var den mot ishock-
eykillarna från Färjestads BK 1998 
och den mot bandylirarna i Hammar-
by IF 2002. Det var mycket folk runt 
de matcherna. Derbyna mot Hangvar 
var också alltid kul. Jag minns även 
en match i Domus cup när jag var 
målvakt och gjorde mål på ett lång-
skott och blev Matchens Lirare. 

Parallellt med fotbollen har du ägnat 
mycket tid åt boxning – berätta!

– Boxningen började jag med tidigt 
som 18-åring och det tyckte jag om. 
Det är något helt annat än fotboll – 
där är det bara jag som kan ändra på 
en match. Har man dålig kondition så 
kan man inte skylla på någon annan. 
Det är en annan nervositet, kul sport 
– bra träning. Efter att jag slutat gå 
matcher har jag gått alla stegen man 
kan gå som tränare till steg 4.

Vad är det bästa med att bo på norra 
Gotland?

– Här ute känner man dem flesta 
och nära havet och jag jobbar på Slite 
Vatten & Värme.

Vad sysslar du med idag – förutom 
boxningsträning och bastubad?

– Har fått två underbara grabbar 
som tar all ledig tid att umgås med – 
och sambon också förstås när jag är 
ledig.

Passa på nu med något budskap eller 
annat du vill att KIKarens läsare ska 
ta del av!

– Jag tycker att Kappelshamn ska 
samarbeta mer med Hangvar i fotbol-
len. 

– Ta vara på dagen – livet är kort, ha 
roligt!

Berra Sandström
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Det var samma sak den här säsongen, 
vi slutade ungefär där vi förtjänade, 
efter ett gäng av division 4-klubbar-
nas B-lag och efter När/Hemse som 
sammantaget gjorde en bättre säsong 
än vi.

Men hur det nu blev fick vi faktiskt 
frågan om att gå upp i division 4. Vi 
fick faktiskt samma fråga i våras se-
dan lag dragit sig ur, då tackade vi 
nej.

Men den här gången funderade vi 
ett varv till. Och kom till sist fram till 
beslutet att vafan, vi kör. Det får bära 
eller brista.

Därför råkar nu Hangvar vara öns 
bästa fotbollssocken efter Visby, i och 
med att vi har två lag i den högsta got-
landsserien. 

Kappelshamn kan i ärlighetens 
namn knappast kallas för ett utveck-
lingslag, även om vår formkurva pe-
kar rakt uppåt rent statistiskt sett i 
och med avancemanget. Snarare är vi 
ett avvecklingslag, om något. Och vad 
det säger om hur gotländsk fotboll 
mår på det stora hela är en annan dis-
kussion. 

För vår del innebär det här en del 
praktiska konsekvenser. För det för-
sta får vi ställa in oss på att få en hel 

del stryk. Allt annat är orealistiskt. 
Därmed inte sagt att vi kommer för-
lora alla matcher, det tror jag inte ef-
tersom det finns en del lag i division 4 
som knappast är särskilt mycket bätt-
re än vårt.

För det andra måste vi komma bätt-
re förberedda i år än tidigare säsong-
er.

I och med att vi bara tränar en gång 
i veckan (att öka den dosen är otänk-
bart enligt ett i princip enhälligt be-
slut i laget) så måste vi träna indivi-
duellt.

Och det är där det här med nya mål 
för en 40-åring kommer in. Det var 
länge sedan jag såg fram emot en se-
riepremiär så mycket som nu. Och då 
är det bara november. Men jag är fak-
tiskt sugen på riktigt, jag tänker nöta 
joggingskor i vinter, jag tänker se till 
att jag är i form. Jag har inte särskilt 
mycket talang att falla tillbaka på, så 
då gäller det att försöka göra det bäs-
ta av situationen.

Jag ska inte bli ifrånsprungen för 
att jag är trött.

Med tanke på det genomsnittliga 
BMI som vår startelva har så finns 
det en och annan som skulle må bra 
av att göra samma sak, och jag hop-

pas verkligen att vi kan vara lite 
snyggare åtminstone på håll under 
säsongen 2015.

I dag delar vi ut tröjnummer efter 
magstorlek, och jag tror inte att det 
håller om man ska kunna ta poäng i 
division 4...

Vi skulle nog också behöva ett och 
annat nyförvärv, förra säsongen var 
det några viktiga kuggar som sluta-
de av olika anledningar. Några flyt-
tade, någon satsade på innebandy, nå-
gon skadade sig. Att kunna fylla på 
truppen är en avgörande fråga, och 
där har fotbollsutskottet redan börjat 
sondera terrängen.

Men vi skulle kunna behöva lite 
hjälp med den saken. Känner du nå-
gon som skulle kunna platsa i öns ny-
aste division 4-lag? Be dem höra av 
sig!

Nu har jag inte tid med det här 
längre. Måste ut och springa...

Vi ses på Snäckersvallen!
Mats Pettersson,  

lagkapten i Kappelshamns A-lag

Ibland behöver även  
en 40-åring nya mål
Jag har varit ganska tillfreds med att spela i 
division 5, det har varit en lagom nivå, en lagom 
ambition och handen på hjärtat så har vi väl inte 
varit bättre än ett mittenlag i femman.

Bastun är öppen lördagar kl 15–17 för herrar, 17–19  damer och 19–21 
 blandat. Avgiften är 20 kr för  vuxna och 10 kr för 7–15 år. Årskort 500 kr 
för vuxna och 250 kr för 7–15 år. Under april–september senareläggs 
tiderna en timme.

Det går bra att bada även andra tider, men då tar vi en minimiavgift på 40 
kr, om en klubbmedlem bokar. För icke medlemmar är avgiften 80 kr.

BADA BASTU!
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Hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Författare Född 9 sept 1828, död 20 
nov 1910

Har sagt: Musik är 
känslornas stenografi Var hängiven vegetarian Fick 13 barn med sin fru Har skrivit Krig och Fred

Stad Kallas för minareternas 
stad

Har 20 mm nederbörd 
per år

Världens näst mest 
förorenade huvudstad

Blev muslimsk år 640 
e.Kr

Känd för tre stora 
gravbyggnader

Skådespelare Amerikanska, född 1970 
i Boston

Mormor står staty i 
Smygehuk

Fick nyligen Stockholm 
Achievement Award

Jobbar mycket med 
Quentin Tarrantino

Fick genombrott med 
Pulp Fiction

Film Premiär 1962, den första 
av många Utspelar sig på Jamaica Sean Connory har 

huvudrollten
Huvudpersonens yrke 
är spion

Skapad av Ian Flem-
ming, heter 007

Seriefigur Stationerad i Träsk-
lägret Huvudpersonen är lat Blev egen serietidning 

1956
Skapad 1950 av Mort 
Walker Jagas ofta av Schassen

Artist Utsedd till världens 40:e 
bästa gitarrist

Slog igenom som 
soloartist 1984

Deltog på Woodstock-
festivalen

1994 invald i Hall of 
Fame

Sångare i Creedence 
Clearwater Revival

Rilles frågesport
Leo Tolstoj Kairo Uma Thurman Agent 007 med rätt att döda Knasen John Fogerty
21X 11X
Röda tråden Alla har sjungit om Marie.

4 sept 2014 blev Zlatan tidernas mål-
kung i landslaget. Vem hade gjort flest 
mål tidigare?
1. Agne Simonsson
X. Gunnar Gren
2. Sven Rydell

28 september 2014 drabbades ett asia-
tiskt land av vulkanutbrott. Vilket?
1. Japan
X. Malaysia
2. Indonesien

29 oktober avled Klas Ingesson. Vilken 
var hans moderklubb?
1. Tanums IF
X. Ödeshög IK
2. IFK Götene

30 oktober i år ägde en statskupp rum i 
detta land. Vilket? 
1. Burkina Faso
X. Botswana
2. Burundi

I november 2014 sänktes reporäntan av 
Riksbanken. När skiljdes den myndighe-
ten från staten?
1. 1999
X. 2002
2. 2006

I november 2014 avgjordes GGN. Vem 
har vunnit flest gånger?
1. Joachim Hedendal
X. Mats Nilsson
2. Pierre-Alexandre Renet,

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

The Pinks Vikingarna Gyllene Tider Lasse Stefanz
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Samtliga fastighetsägare enligt listan 
från lantmäteriet har fått brevet från 
Gotland Fiber/IP-Only. Nu ska alla 
i området Hall och Hangvar socken 
med samhället Kappelshamn ha fått 
brevet med erbjudande och anmälan 
om fiberanslutning. Skulle det mot 
förmodan vara så att du inte fått bre-
vet eller saknar det måste du höra av 
dig till Hangvar Fiberförening eller 
till IP-Only. Om du glömt att sända in 
din anmälan bör du snarast göra det-
ta till Gotland Fiber/IP-Only. Har du 
fortfarande frågor i ärendet kontakta 
oss, kontaktuppgifter på www.hang-
varfiber.se. Tanken är att börja pla-
neringen under januari månad så det 
är av stor vikt att du som vill ha fiber 
sänder in din anmälan snarast!

Lite bastunytt
Även detta år håller KIK:s byabastu ställningarna som en 
av de mest välbesökta på ön. Bastun ligger också i topp 
när det gäller andelen kvinnliga besökare – uppemot var 
tredje bastugäst. Med tanke på att bastun inte var helt lät-
tillgänglig under ombyggnaden av omklädrummet några 
veckor i början av året är det lite överraskande att vi kom-
mer väldigt nära förra årets besöksantal 1 244. 

På grund av en fuktskada i duschutrymmet måste nytt 
golv läggas. Om fukten även krupit upp i väggarna måste 
även väggmattan bytas ut. Vi hoppas givetvis att detta kan 
ske utan att bastun behöver stängas någon lördag framö-
ver. Isåfall hyr klubben en mobil vedeldad bastu.

I GT den 17 oktober fick vår bastu god reklam av ”bastu-
experten” Berndt ”Bison” Nilsson. Han åker runt och be-
söker öns alla offentliga bastur och efter hittills ett tjugotal 
inspektioner vill han framhäva sex stycken han rekom-
menderar lite extra Vamlingbo, Silte, Alskog, Mästerby, 
Burs och – den enda norrut – Kappelshamns  byabastu. 
Om vår bastu skriver han ”Många badande, VM-hockey 
på storbildsteve och vickning med 
rökta musslor och sill.”

Christer Spångberg har skänkt en 
fin klocka som pryder omklädnings-
rummet – tack!

Bastulyrik
28 september
Bokbuss och bastulördag i vår by
En del har bott här länge någon annan är ny
Några vill ha fiber andra låter bli
En går in till grannens och fikar andra låter bli
Sån tur att vi i byn inte alla är lika
För det vet ju alla att mångfald berika

18 oktober
Korna råmar i hagen
En halvnaken dam blir kall om magen
Svanarna och gässen tittar på
När vi en efter en nedför badstegen gå
Höstkallt i vattnet men skönt ändå
Och livet och själen fin påfyllning få.

25 oktober
Två är i Stockholm, två ska på gröt
En försöker sälja bilen till ett ”nöt”
Åldersskillnad och mystiska män
Vad ska detta barka hän

15 november
Det blåser kallt och bara ben
När vi går till bryggan i marshallens sken
Tack, du som lyste våran afton ”opp”
Det behövdes ikväll i iskallt dopp

Hangvar Fiberförening informerar
Ännu är det många som inte satt 

upp skyltar på tomten om att fastig-
heten ska anslutas. Det finns skyl-
tar att hämta i klubbstugan vid 
Snäckersvallen. Där är alltid öppet 
lördagar kl 14.00–21.00.

God Jul!
Hangvar Fiberförening!
Rune Kahlbom
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För första gången på många år har 
KIK tagit fram en träningsoverall i 
vindmaterial. Genom ett bra avtal 
med sponsorn ICA Maxi kan vi sälja 
dom för endast 300 kronor. Vi beställ-
de 25 overaller i första omgången – ef-
ter en vecka hade vi bara fem kvar, 
så det fick bli en ny leverans från In-
ters-port på 25 till. Även våra ”gamla” 
mjukisoveraller kostar 300 kr. Den 
modellen behåller vi tillsvidare.

Familjen Stenström får agera som 
mannekänger för klubbens  overaller 
– Jennifer och Danne i de nya och 
Agge i mjukismodellen.

Hör av dig via epost till kik@kap-
pelshamn.se eller ring till någon i 
styrelsen om du vill köpa en overall. 
Passa på medan det finns många stor-
lekar att välja på! Kanske ett bra jul-
klappstips?

Nya träningsoveraller – bra julklapp!

En solskenshistoria
I somras kom en campinggäst hit med 
en husvagn dragen av en traktor. Det 
var Tryggve Stark från Hemse som 
kom med detta lite udda ekipage. Han 
stannade några dagar och trivdes så 
bra att han återkom i början av sep-
tember. Tryggve hade en fin röd cykel 
med sig som han använde dagligen 
för ärenden och småutflykter.

En dag ville ha göra en längre ut-
flykt och tog då sin traktor och åkte 
österut. Men borta i Rute blev det fel 
på traktorn och efter många turer 
fick han den lagad senare hemma på 
Hemse. Under dagen när han var iväg 
för att fixa traktorn försvann hans 
cykel som stod på parkeringsplatsen 
vid Snäckersvallen. Klockan fyra en 
eftermiddag sågs cykeln där, men en 
timme senare var den puts väck. 

Stulen cykel mitt på  eftermiddagen 
i idylliska Kappelshamn? Nej, det 
kunde inte bara hända. Dessutom 
var den låst. Dagarna gick och flera 
av oss hjälpte Tryggve med att kolla 
runt i omgivningen, utan resultat. 

Tryggve var bedrövad, hans fina 
cykel var borta och traktorn på repa-

ration långt bort. Han bodde i husva-
nen några dagar till, men fick sedan 
åka hem till Sudret för att hämta sin 
reparerade traktor och ta sig tillbaka 
till campingen för att ta hem husvag-
nen.

Ett par veckor senare tittar vår 
åretruntcampare Kenneth in på Kjell 
och Monica Flodmans tomt – granne 
med parkeringen. Där står cykeln! 

Vi ringer upp Tryggve och berättar 
den glada nyheten. Han blir överlyck-
lig och kommer några dagar senare 
med traktorn och hämtar sin cykel.

Monica upptäckte en dag att det 
stod en låst cykel på hennes tomt. 
Den stod väl lite i vägen för gräsklipp-
ning. Hon tänkte ändå att, den får väl 
stå kvar tillsvidare – det är väl någon 
som av någon outgrundlig anledning 
ställt in cykeln där för att hämta den 
senare. 

Varför någon ställt cykeln på Mo-
nicas tomt – det får vi aldrig säkert 
veta. Kanske det var någon camping-
gäst som tyckte den stod i vägen när 
hen skulle vända med sin stora husbil 
eller husvagn på parkeringen och se-

dan glömt att ställa tillbaka den. El-
ler så var det någon som hade skum-
ma avsikter och tänkte lägga beslag 
på cykeln vid ett senare tillfälle med 
hjälp av kvällsmörkret efter att först 
ha hämtat en släpkärra, men sedan 
upptäckt att på kvällen fanns belys-
ning vid parkeringen och att det var 
folk i rörelse där.

Hursomhelst – ett gott slut på den-
na story. Tryggve fick tillbaka sin cy-
kel i gott skick!

Berra Sandström
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Bra uthyrningslokaler  
på byn
Du vet väl att du kan hyra klubbstu-
gan för födelsedagsfester eller möten. 
Senast var det halloweenfest med ett 
15-tal barn från klass 5 och 6 i Lärbro, 
bland andra kappelshamnsbarnen 
Alice Sedman, Nathalie Techel och 
William Pettersson. 

Det kostar 200 kronor om en klubb-
medlem hyr, annars 300 kr. Klubbstu-
gan rymmer rätt många – vi har va-
rit 40 stycken som mest vid klubbens 
årsmöten, men då blir det rätt trångt. 
Så vi rekommenderar att du tar kon-
takt med Folkets Hus om du räknar 
med minst 35 deltagare. Det är ju ock-
så en suverän lokal som kan samla 
upp till ett par hundra människor.

Svenska Spel-pengar  
även i år!
Tack alla som listat KIK som för-
månstagare vid spel hos Svenska 
Spel. Det gav vår kassör en bra extra-
intäkt på 4 625 kr. Det är visserligen 
några hundralappar mindre än för-
ra året som var det första för denna 
typ av föreningssponsring från den 
svenska statliga speljätten.

Fler klubbar har varit med och 
konkurrerat det senaste året. Efter-
som det totala utbetalda beloppet lig-
ger kvar på 50 miljoner kronor, får vi 
vara nöjda. Vi har ändå ökat antalet 
som listat KIK från 23 till 38 och det 
totala beloppet som spelats för har 
vuxit i samma uträckning. Med tan-
ke på att vi är 200 medlemmar över 
åldersgränsen 18 för spel och hälften 
spelar kanske på Svenska Spel, kan vi 
förhoppningsvis bli några till som lis-
tar Kappelshamns IK som förmånsta-
gare när vi spelar Lotto, tippar, spelar 
poker/bingo på nätet eller skrapar en 
Triss digitalt. Det behövs antagligen 
om vi ska kunna få lika mycket utbe-
talat även nästa höst. 

Det enda du behöver göra är att 
säga till ditt spelombud eller – när du 
är på Internet – klicka på den undre 
Svenska Spel-ikonen på vår hemsida. 

Innebandy
Roland Ringwall meddelar att inne-
bandyn i Lärbro Gymnastiksal ges 
en ny chans i januari. Det var lite då-
lig uppslutning under tre försök nu 
i höstas, men vi tycker att inneban-
dyn är värd en chans till. Det är en 
bra motionsform, där det är lätt att 
blanda ungdomar/vuxna och tjejer/
killar. Dessutom är Rolle en kunnig 
och erfaren instruktör. Sist prova-
de vi tisdagar kl 19.00–20.30. Kanske 
var det fel tid. Hör av er till Rolle (070-
8905144) eller till klubben på de adres-
ser som är angivna längst ner på si-
dan två och ge synpunkter på tiden. 

KM i bordtennis
Lördagen den 3 januari arrangeras 
klubbmästerskapet i bordtennis. Kl 
12 startar vi med ungdomsklassen 
och kl 14 startar seniorernas täv-
ling. Magnus Sjögren är som van-
ligt tävlingsledare. Det behövs ingen 
för-handsanmälan. Medlemsavgiften 
2014 kan betalas på plats om den inte 
är betald tidigare. Och som alltid vid 
våra KM får alla deltagare något pris.

Inomhusfotboll
På onsdagar i Västerhejdehallen trä-
nar våra fotbollseniorer kl 21–22. På 
söndagar spelar stora och små, tjejer 
och killar, amatörer och proffs tvåmål 
i Kustparkshallen i Fårösund kl 19-20. 
Preliminärt hoppar vi över dagarna 

runt jul och nyår om det inte blir ett 
stort önskemål om att träna bort jul-
skinkan …

Badminton på onsdagar
Jonas Axén har bokat Lärbro Gym-
nastiksal för badminton på onsda-
gar kl 18-20. Om du är intresserad att 
kommas dit och spela – ring Smulan 
på 070-786 67 83.

Arbetsdagen
Trots att höstens arbetsdag 11 okto-
ber vid Snäckersvallen kolliderade 
med den välbesökta Lärbro-dagen 
kom ändå fjorton medlemmar och 
hjälpte till. Vi hann i princip med allt 
vi skulle och kunde avsluta redan vid 
tvåtiden – mycket beroende på att Ola 
Larsson lyckades greja sponsring av 
Taksten Åkeri med sandut-spridning 
på fotbollsplanen.

Allservice Trucking & 
Smycke 
Är namnet på det företag som stod på 
tur att intervjuas i KIKaren, men – 
som en del vet – har Jana Wiberg 
och hennes företag flyttat till Hellvi. 
Hon har dock kvar fastigheten vid 
Kappels hamnsviken och hoppas kun-
na återvända dit någon gång i fram-
tiden.

Henrick Pettersson, Mattias Boman och Adam Weijmers representerade klub-
ben i badminton-DM den 22 november. Adams rapport om detta finns att läsa 
på hemsidan.
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Hjärtstartare  
i klubbstugan
Nu finns två Hjärtstartare på byn. Förutom den 
som står hos Skoglinds vid Kappelshamns Fri-
tidsby finns även en som KIK köpt in. Den står 
i entrén till klubbstugan. Den hänger väl synlig 
direkt till höger. Det utrymmet kommer vi att 
låta stå öppet dygnet runt. Läs en bra instruk-
tionsfilm om hur den ska användas på Youtube: 
Hjärtat slår för Gotland.

Sponsringsrekord
2014 var klubbens hittills bästa år avseende såväl antalet 
sponsorer och den penningsumman vi erhållit från våra 
samarbetspartners. Vi kan konstatera att är det 30 företa-
gare som sponsrar KIK på olika sätt. Vi tackar alla för de-
ras bidrag till klubbens verksamhet. 

ICA Maxi är klubbens största sponsor och som god tvåa 
kommer Nordkalk. Sedan kommer Lindahls Skog & Träd-
gård och Kalkproduktion AB.

Svenska Spel sponsrar tryckningen av KIKaren och 
annat informationsmateriel till ett stort värde och Sten-
ströms Information & Marknadsföring lägger ner många 
sponsrade timmar på arbetet med klubbtidningen och 
hemsidan. 

Cementa på Slite är en god samarbetspartner, liksom 
Bungehallen. Visbymäklarna, Tandhälsan i Fårösund och 
Gute Maki har vi haft skyltreklamavtal med.

Vi har en stor grupp företag som sponsrar KIK genom 
att vara matchvärdar, nämligen Norrvange Stugor, Vest-
land Fiskeri, OS AB på Slite, Buije Lind Golvläggare i 
Vägume, R & L Bygg, Agro Maskiner Gotland, Kappels-
hamns Fritidsby, Söderstrands Rör, JO Last, Kurres El och 
Othems Cementvaror.

Intersport, Spendrups, Naprapatcenter, Oil & Vinegar, 
Lennart Carléns Jordbruk samt Takstens Åkeri och Kyl-
fab har också bidragit till verksamheten på ett positivt sätt.
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Cyklister fick hemgjord äppelkaka med flädersaft

Även i år fick vi erbjudandet att vara 
depå för deltagarna i Gotland 360. I år 
var det lite färre – cirka 300 – som kom 
till Snäckersvallen och drack kaffe, 
flädersaft och åt den hembakade äp-
pelkakan. I år kom vi lite lindrigare 
undan eftersom cyklisterna hade ätit 
lunch innan de nådde Kappelshamn. 
Det gjorde att önskemålet var att vi 
skulle stå för kaffe med tillbehör. Vi 
var många som hade bakat äppel-
kaka och flädersaften var naturligt-
vis hemgjord av Gunnel. Det var en 
härlig söndagseftermiddag och solen 
sken i kapp med de trötta och svettiga 
cyklisterna. Alla var nöjda och den 
goda flädersaften var speciellt upp-
skattad. Nu kommer arrangören för 
loppet att låta sammanställa en kok-
bok med alla de rätter som deltagar-
na njutit av under årets cykling. Vi 
har självklart bidragit med våra re-
cept så det blir spännande att se när 
boken blir klar och kommer ut. Ett 
stort tack till alla som hjälpte till att 
genomföra detta! Vi räknar med att vi 
även nästa år får förtroendet att vara 
depåvärdar. Väl mött då!

Lillemor Ringvall

KIK var väl representerat vid Nord-
ic Extrem Running i endurospåret 
på Tofta skjutfält den 8 november. På 
bilden ses Sebastian Pettersson (väl-
känd varpakastare och bastubada-
re), Mats Pettersson (lagkapten i A-
laget och klubbtidningskrönikör), 
Ola Larsson (aktiv klubbmedlem som 
spelar fotboll, badar bastu och är med 
i anläggningskommittén) samt Mat-
tias Rödén (assistkung i fotbollskor-
pen). Sträcken de sprang var en mil 
och så har vi en infälld William Pet-
tersson (som också är en frekvent 
bastubadare och klubbmäster-
skapsdeltagare). Sebban stu-
kade foten efter ett varv och 
tvingades bryta. Mats hade 
den bästa tiden, 56 minuter 
och Wille som sprang 4 kilo-
meter i ungdomsklassen 12–14 
år kom tvåa.



V I  FEM

Kerstin Zäll,  
Huddinge och Kappelshamn
Det känns viktigt att stödja den loka-
la idrottsklubben även som deltidsbo-
ende i Kappelshamn.

Den ger mig möjlighet att delta i oli-
ka aktiviteter, om jag så vill, samt att 
känna mer gemenskap med de kring-
boende. Dessutom är det lite roligt att 
vara med i en fotbollsklubb fast jag 
egentligen är orienterare.

Fanny Höök 
Visby och Kappelshamn
Jag är familjemedlem i klubben och 
har alltid varit det. Alla roliga akti-
viteter så somrarna, där man träffat 
nya kompisar. Mina första sommar-
jobb har jag fått på KIK:s camping. 
Så klubben har gett mig många roli-
ga minnen.

Leif  Yttergren, Almunge
KIK representerar massa positiva 
värden för mig som jag vill stötta med 
mitt medlemskap: den goda förening-
en, idrottslig och lokal gemenskap, 
aktiva människor som kämpar för 
landsbygdens överlevnad i tider när 
stan gäller. KIKaren är också grymt 
bra och ett sätt att hålla sig uppda-
terad med vad som händer i bygden 
där släkten bott i generationer. Dess-
utom spelade både sonen och jag fot-
boll (hellre än bra, åtminstone jag…) 
i KIK när vi bodde på Hall i början av 
1990-talet. De heta derbyna mot Hang-
var sitter fastetsade i minnet. En här-
lig i tid. 

Emil Lundberg, Visby
Jag är medlem av den ganska enkla 
anledningen att min chef  på jobbet 
– Mats Pettersson, lagkapten i KIK – 
tjatade precis lagom mycket för att 
jag skulle våga mig ner på en träning. 
Väl där kände jag att laget behöv-
de någon som kunde sänka medelål-
dern i truppen och blev kvar. Att jag 
nu dessutom kan bli utskälld av Mats 
både på arbetstid och på fritiden är 
ett stort plus. Som relativt nyinflyt-
tad gotlänning har KIK blivit en soci-
al punkt i tillvaron som gjort att jag 
tagit mig in i den gotländska livssti-
len på ett bra sätt. Trots att laget mest 
består av äldre gentlemän med barn, 
villa och Volvo har jag trivts väldigt 
bra från första stund. 

”För att alla får 
vara med och att 
alla  behandlas 
lika.”

Smilla Sandström, Segeltorp
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Fem svarar
Varför är du medlem i KIK?
Vad betyder klubben för dig? 



INFORM AT ION FR Å N FOL K E T S HUS

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

Då var det åter igen dags att ge KIK-
arens läsare lite information om Fol-
kets Hus. Vi vet att många av er som 
får tidningen inte bara är medlem-
mar i KIK utan också stöttar Folkets 
Hus genom att köpa andelar och be-
tala medlemsavgift. Detta är vi myck-
et tacksamma för och därför håller vi 
regelbundet medlemsmöten. Vi vet 
också att många medlemmar bor på 
fastlandet och inte kan delta i dessa 
möten. Jag som sitter vid tangenter-
na den här gången är kassör i FH sen 
ett år tillbaka. Jag är Lillemor Ring-
vall född och uppvuxen på andra si-
dan Kappelshamnsviken det vill säga 
Storugns. Största delen av mitt liv har 
jag dock bott i Kappelshamn. Tre vux-
na barn och sex barnbarn varav fyra 
biologiska – ingen boende på ön idag. 
Under de första elva åren av 2000-ta-
let jobbade och bodde jag i Stockholm 
närmare bestämt i fina Sköndal – sö-
der om söder. Därifrån pendlade jag 
till mitt jobb på Vasagatan och under 
sommarhalvåret var det cykel som 
gällde. Kollektivavtalade försäkring-
ar och då mestadels Avtalspension 
SAF-LO var det jag jobbade med un-
der de här åren som jag för övrigt var 
särbo med den här tidningens ansva-
rige utgivare Berra. I början av 2012 
då jag fick möjlighet att gå tidigare i 
pension flyttade jag tillbaka till Kap-
pelshamn och blev sambo med Berra 
som jag även varit under några år ti-
digare. Blev invald i idrottsklubben 
som sekreterare där jag också var 
kassör åren innan flytten från ön. I 
slutet av 2013 blev jag till-frågad om 
att ingå i Folkets Hus styrelse som 
suppleant. Detta verkade inte särskilt 
betungande så jag svarade ja. Vilket 
jag då inte var riktigt klar över var 
att det var svårt att få dag i en kassör 
efter avgående Monica Techel. Man 
började så småningom att bearbeta 
mig för att ta på mig detta ansvar. Ef-
tersom jag är road av siffror så nap-
pade jag till slut även på detta och nu 
kommer det lite information efter 
denna inledning.

Det mest glädjande är att vi genom 
ordförande Uffe Lindahl har fått in 

Stötta Folkets Hus!
Vi behöver nya andelsägare till vår fina anrika samlingslokal.

Inträdesavgift 1 kr, varje andel kostar 10 kr, du kan köpa upp 
till 50 andelar, medlems avgift per person över 18 år är 150 kr/
år.  Totalt första året 161 kr.

Person under 18 år i hushåll med betalande medlem ingår 
utan kostnad i medlemskapet

Bankgiro 5680-1582 
Skriv namn och adress tydligt på din inbetalning. Vi tar med 
stor tacksamhet emot sponsrings bidrag och gåvor

Tack för ditt stöd! 

Lillemor, Folkets Hus
ett inte allt för blygsamt sponsorsbi-
drag och ytterligare ett kommer vi 
få i början av 2015. Eftersom huset 
är gammalt så börjar vi se att det be-
höver ske vissa renoveringar och så-
dant kostar som vi vet. Bingon som 
har bedrivits i Hangvars SK:s regi 
har flyttat till bygdegården i Hang-
var så där förlorar vi en regelbun-
den intäkt. Dessbättre har vi en hel 
del andra uthyrningar. PRO Hang-
var-Hall har dans varje måndag och 
på onsdagar är det Zumba. Den tidi-
gare annonserade buggkursen blev 
tyvärr inte av på grund av för få an-
mälda deltagare. Vi har gästats av 
Länsteatern som har spelat sin upp-
sättning av Hasse o Tages gamla Spa-
der Madame för 70–80 betalande. FH 
sålde kaffe och smörgås i pausen och 
fick på så sätt ett litet tillskott i kas-
san. Ekonomin i dagsläget är väl inte 
alltför dålig. Hur som helst kommer 
vi att inom kort se över våra hyresni-
våer då vi i jämförelse med andra fol-
ketshus-föreningar och bygdegårdar 
ligger betydligt lägre. 

Som ni ser så händer det en del i 
vårt gamla fina Folkets Hus. Vi har 
haft huset uthyrt 12–14 november. 
Nordkalk AB har varit där på grund 
av domstolsförhandlingarna gällan-
de deras kalkbrytning i Klinthagen-
brottet. Vi har då varit några eld-
själar som har kokat kaffe och brett 

smörgåsar och servat besökarna på 
bästa sätt. Mycket uppskattning fick 
vi för detta och inte minst Mary för 
sina hembakade bröd, bullar och ka-
kor. Detta ger naturligtvis ett fint till-
skott i Folkets Hus kassa – inte att för-
akta. Övriga uthyrningar rullar på 
och när vi sen går in i december kan 
vi se vi fram emot det årliga stäm-
ningsfulla luciafirandet som KIK bju-
der på. Passa på att boka in den 13 de-
cember kl 18.00.

Alla är välkomna! 
Lillemor Ringvall


