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Berras sida

Försommar!
Maj har ju bjudit på extremväder i båda 
riktningarna, men nu har väl ändå det 
blivit lite mer stabilt och normalt för års-
tiden – försommar med syrener som står 
i sin prakt. 

Det ska bli kul att se vad vår kreative 
nye krögare på byn kan åstadkomma. 
Som framgår av intervjun med Jocke 
Langer har han dessutom erfarenheter 
och kunskaper om vårt samhälle som 
gör att han redan nu känns som en riktig 
kappelshamnare. Det är inte alla stock-
holmare i hans ålder som minns att vi 
hade färjetrafik till fastlandet här under 
1960-talet. Spännande med en speciell 
öppning för oss på byn i mitten av juni.

Ologiskt?
Det finns alltid saker jag blir minst sagt 
förbryllad av – men som jag hittills inte 
fått någon logisk förklaring till. Vi får 
hjälp med våra kroppar till rimlig kostnad 
genom den offentliga sjukvården. Där 
slipper vi betala själva i större utsträck-
ning. Men det gäller inte synfel och tand-
problem. Ögon och tänder borde väl till-
höra kroppen lika mycket som öron, näsa 
och fötter? Yttre saker som hår och nag-
lar kan jag köpa att det behandlas annor-
lunda, men inte ögon och tänder.

En annan lite mer udda undran har jag 
över en mer ytlig sak. Varför finns det i 
textilbranschen två varianter när försälj-
ningssiffror och annat ska redovisas. 
Kläder och skor. Skor är väl lika mycket 
kläder som mössor, handskar och vän-
tar?

Kan någon av KIKarens läsare ge mig 
en logisk förklaring – i värsta fall får det 
väl bli en ologisk om det är den enda som 
finns.

Grillfest i augusti
I år är det dags för en traditionsenlig och 
förhoppningsvis lyckad lammgrillnings-
fest på klubbens anläggning. Boka redan 
nu in lördagen den 5 augusti. Fler detal-
jer informerar vi om senare.

Även kommande midsommar får vi 
chansen att uppskatta den sedan 50-talet 
ständiga sommargotlänningen Bettan 
Husbergs dragspel. Kul!

Klubbens alla sommarevenemang och 
andra aktiviteter hittar du mer om på 
KIKarens sista sida.

på denna planet är alla mer eller min-
dre tokiga och empatilösa individer som 
utför terrorbrott. Inte ens här på ön kan 
du gå helt säker mot att någon kapar en 
buss och kör in i en folkmassa. Hoppas 
och tror att mänskligheten i samarbete 
kan lösa detta gissel till ett pris som inte 
alltför mycket stör var och ens personliga 
frihet.

Ett hot på ett annat plan är vår tekniska 
sårbarhet. Det märkte många av oss av 
när Peek-A-Boo hade serverkrasch den 

Bästa platsen
Nu ska jag åter vara positiv – det är ju 
min läggning :-). Håller helt med Leif GW 
Persson om att Sverige är på många sätt 
världens bästa land att bo i.

Det finns många problem och saker 
som borde vara bättre – allt från äldre-
omsorg, arbetslöshet och integration till 
ökande klyftor och en landsbygd som 
tappar service. Men i jämförelse med 
andra länder har vi det bättre om vi sam-
manväger alla plus och minus.

Hot
Ett hot mot en bra framtid för inte bara 
oss själva utan för de flesta människor 

26 april som det tog nästan 20 timmar att 
fixa. Då låg bland annat hemsidan nere 
och mejlboxarna för många av oss var 
ur funktion. Men den servern har ju inte 
gått ner tidigare under de tjugo år vi varit 
anslutna. Så händer det inte oftare än så 
går det väl an.

Nu hoppas vi på en bra sommar med 
varmt badvatten och många soltimmar! 
Men jag saknar redan vår egen gamle 
hustomte på Snäckersvallen Curt Söder-
berg – se mer på sidan 13! 

BERRA SANDSTRÖM

Lammgrillningsfest 5 augusti
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Fotboll

Våren startade dåligt 
inför utomhussäsongen. 
En trupp på 15–20 per-
soner krympte till 1–5 
vid start av DM-match-

erna. De matcherna var 
ju bra som träningsmat-

cher och det var så vi såg på 
dessa. Dock, att möta lag som spelar 2–3 
divisioner högre upp tar givetvis på spe-
larna.

Efter Berras ihärdiga jobb med att hålla 
i gång laget iscensattes ett samarbete 
med Visby Star (före detta FC Palestino) 
– vilket blev ett lyft för klubben.

Nu har vi träningar två gånger i veckan 
med cirka 12–18 personer varje gång. 
Med samarbetet fick vi också på köpet en 
trygg ledare i Sam Al Mubareki och en 
jättebra, lugn men entusiastisk tränare 
i Yassin Taha. Spelarna är av blandad 
bakgrund, vissa har endast spelat fotboll 
på små ytor, så de behöver lära sig större 
spel. Vissa är nästan nybörjare och 
andra har spelat förr. Men generellt kan 
man säga att de är mycket motiverade till 
träning. Och trots språkförbistringar går 
det framåt. Med tålamod så kommer vi 
bli ett bra spelande lag framöver, om alla 
fortsätter.

Seriestarten borta den andra maj mot 
Levide IF B 2 maj gav en förlust med 5–0. 
Jag är ändå nöjd med spelet stundtals. 
Orutin lyser igenom mot många rutine-
rade division 4-spelare.

Nästa match, premiären hemma en 
vecka senare, borde vi ha gjort bättre då 
motståndet inte var så bra som resultatet 
påskiner – 1–5 mot Stenkyrka. Samma 
sak igen orutin, felaktiga inkast, felbe-
slut, mycket dribblingar i fel lägen ochså-
vidare gjorde att de kunde få billiga mål. 
Målskytt blev 16-årige Staple-talangen 
Yahya Sharad, som elegant kvitterade i 
mitten av första halvlek.

Borta på Säve mot Visby Bois B var en 
bra match från vår sida. En poäng hade 
inte varit orättvist, då vi under andra 
halvlek spelade riktigt bra. Matchen slu-
tade 1–3. Då vi pressade på för att kvittera 
öppnade vi oss mot slutet och hemmala-
get kunde kontra in ett mål i slutminuten. 
I denna match blev hypersnabbe Suhaib 

Linkan om säsongsupptakten

Två lagbilder som visar spelomsättningen. Den övre är laget 2 april i sista DM-
matchen mot Levide. Den undre är tagen före seriepremiären exakt en månad senare 
i Levide. Endast sex spelare är med på båda bilderna. Tuff uppgift för Linkan att få 
ihop ett samspelt lag under dessa förutsättningar.

Emil Lundberg – årets nye lagkapten har 
det senast halvåret varit den som burit 
laget från sin mitt-backsposition under 
många matcher.

Håkan Sandström – still going strong. 
Bäst på plan när han hoppade in mot 
Visby BoIS.
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Fotboll
Zarum, 18 år, målskytt i sin KIK-come-
back. 2015 blev han utsedd till Årets 
Överraskning i B-laget.

Därefter match mot FC Copas rutine-
rade spelare som enkelt kunde besegra 
oss med 11–1. Vårt mål var dock snyggt 
och tendenser fanns till bländande spel. 
Men många nya spelare samt några för-
svarskuggar borta gjorde det svårt att 
formulera ett starkt lag, Många platsby-
ten testades, men inget vi gjorde kunde 
ändra matchbilden. Positivt att se var 
unge Noor Omar endast 17 år, som lekte 
med gubbarna i Copa. Hoppas vi får se 
mera av honom som för övrigt är Kha-
lid Omars lillebror. Tröstmålade gjorde 
ännu en debutant, 18-årige Arif Nasari i 
matchminut 18.
Sammanfattningsvis kan man säga att ju 
bättre motstånd vi möter, desto svårare 
har vi att möta upp. Vi brister då i marke-
ring, uppflyttning, överflyttningar, dåliga 
inkast, för litet spelavstånd och dålig 
kommunikation. När vi istället möter lite 
lättare motstånd kan spela ut som vi vill 
med bländande passningsspel och små-
teknisk briljans. Så mera matchträning 

Efter många förluster såväl i vinterns 
inomhusserie Futsal som i DM-spelet 
utomhus, var det oklart om KIK kunde 
ha kvar något fotbollslag. Sedan tidigare 
visste vi att några av de äldre lirarna lagt 
av, att några valt att byta klubb och en 
del av de yngre fått jobb i restaurang-
branschen, där arbetsgivare kräver när-
varo med kort varsel. Helt plötslig insåg 
undertecknad och tränaren Håkan att 
det knappt fanns folk till kvällsmatcher 
och träning. Efter ett spelarmöte tidigt i 
april togs ett antal olika kontakter för att 
bredda spelartruppen. Något napp fick 
vi, men inte tillräckligt. Då fick vi genom 
Gotlands Idrottsförbund och Gotlands 
Fotbollförbund reda på att förra årets nya 
lag FC Palestino, som vi mötte och bese-
grade senast i GA Cup i vintras, hade 
problem på grund av dålig ekonomi och 
annat. Därför hade dom inte fått ihop 
något lag till seriespel i år. 

Efter deras extrainsatta årsmöte val-
des en helt ny styrelse och det blev ett 
namnbyte till Visby Star. Kontakter togs 
med nye ordföranden Sam Al Mubareki 
och efter en del diskussioner fram och 

En viktig kvartett från Visby Star – Abdullah Osman, Karim Turkawi,  
tränaren Yassin Taha och Hussan Osman.

Nytt samarbete räddade fotbollslaget!

tillbaka tog vi ett beslut på att ha ett 
gemensamt lag i seriespel som döp-
tes till Kappelshamn/Visby Star. Laget 
administreras av Kappelshamns IK som 
är huvudklubb.

Så nu fick Linkan helt plötsligt 15–20 
stycken på träningarna att ta hand om! 
Som tur var fick han en mycket bra hjälp 
vid träningarna av Visby Stars Yassin 

Taha och samarbetet fungerar bra. Det 
kommer att ta en tid att få ihop ett lag 
med spelare från två olika klubbar, men 
jag tror att med den entusiasm som 
 Linkan och killarna visar, så kommer 
resultaten att bli riktigt bra längre fram – 
då får vi skörda frukterna av denna för-
hoppningsvis bestående satsning.

BERRA SANDSTRÖM

behövs samt att vi lär oss att dribbla i rätt 
lägen. Det vill säga på deras planhalva 
samt längre spelavstånd. Med andra ord 
mera rörelse och inte bara framåt – utan 
bredda, spela hem, ha tålamod, backa 
hem med de defensiva mittfältarna med 
mera.

Mattias Andersson – veteranen som 
blivit målvakt med spektakulära 
räddningar som varit med i samtliga 
seriematcher, tillsammans med super-
talangen Noor Omar.Snabbe Khalid Omar – har utvecklats 

enormt som mittback.

Med det i tanken anordnade vi därför 
en utbildningsdag på Gutavallen för att 
se FC Gute spela mot IFK Aspudden/Tel-
lus. Gute vann för övrigt rättvist med 4–0 
mot ett blekt bortalag.

HÅKAN LINDQVIST
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Tillbakablick

10, 20, 30 och 40 år tillbaka
Senast var det återblick på händelser och 
aktiviteter på byn förutom idrottshändel-
ser. Här följer lite kort om 1977, 1987, 
1997 och 2007 på den fronten. Det mesta 
av materialet är hämtat från KIKaren.

1977
Vi hade ett lag i rinkbandy eller korp-
hockey som det hette på den tiden. 
Laget hette Kappelshamnslirarna och 
kom 8 bland nio lag i högsta divisionen. 
Då fanns det inte mindre än åtta serier 
i denna idag nästan utdöda vintersport. 
KIK:s skyttekung hette Christer Gräs-
man.

Vårt enda fotbollslag kom som nyupp-
flyttade på sjätte plats i div 7 bland tio lag 
– klart godkänt. De flesta spelarna bodde 
i Kappelshamn och överlägsen skytte-
ligavinnare blev 17-åringe Danne Sten-
ström med 13 mål. Under vårsäsongen 
fick Hellvi IP vara hemmaplan, men 
efter sommaruppehållet blev det istället 
Tingstäde IP.

1987
Trots den värsta vargavintern sedan 1942 
hade klubben många vinteraktiviteter. 
Inte mindre än fyra olika pojklag spelade 
i inomhusturneringar. I rinkbandy deltog 
KIK både med herr- och mixlag och inte 

mindre än 37 stora och små åkte skidor 
för klubben i 24-timmarsloppet vid VOK-
stugan.

Sedan blev det grönt och varmt och 
mycket fotboll på Snäckersvallen, där vi 
ännu inte hade fått till någon klubbstuga 
och endast en sjumannaplan. Våra tre 
yngsta pojklag i seriespel – P 9, P 11 och 
P 12 – fick byta om i ordförandens garage 
och motståndarna i ”Cirkusboden” som 
på den tiden var orange och stod nere 
vid badbryggan. Äldsta pojklaget P 13 
fick åka till Hangvar och spela sina elva-
mannamatcher. A-laget spelade i div 6 
på Forsavallen i Lärbro. Bäst var KIK:s 
två yngsta pojklag som på den tiden 
betecknads som 78:orna och 76:orna. De 
förstnämnda vann överlägset gotlands-
serien med bara en tappad poäng på åtta 
matcher. P 76:orna kom tvåa i höstens 
slutspelsserie för P 11.

1997
I rinkbandyn hade klubben ett lag som 
kom tvåa i div 2. På inomhussidan i fot-
boll var det desto fler lag. Tre olika pojk-
lag och tre olika seniorlag deltog bland 
annat i klubbens tre egna inomhustur-
neringar i Solklintshallen – Marsblixten, 
Norrblixten och KIK-Blixten. Ett av våra 
lag i Domus Cup var för övrigt ett rent 
invandrargäng, i huvudsak från Latina-
merikanska Föreningen på Gotland

På fotbollsfronten utomhus skördades 
stora framgångar för klubbens olika lag. 
A-laget blir uppflyttat efter en andraplats 

i div 6 och veteranlaget blev gotländska 
mästare efter en överlägsen serieseger 
tio poäng före Dalhem. I div 7 fanns både 
klubbens U-lag och B-lag – överraskande 
bra slutplaceringar, 3:a och 5:a.

2007
På fotbollsfronten var det mest neråt  – 
B-laget kom sist i reservlagsserien, 
A-laget sist i div 5 och veteranlaget blir 
”bara” tvåa i serien. Därför bestäms 
i november om ett samgående med 
Visby IBK. Ett lag i div 5 ska heta IBK/
Kappelshamn som ska spela hemma-
matcher i Visby och det andra Kappels-
hamn/IBK ska spela i reservlagsserien 
med Snäckersvallen som hemmaplan. 
Veteran laget påverkades inte av detta.

I klubbmästerskapet i bordtennis vann 
Thomas Johnsson guld i seniorklassen 
före Håkan Sandström och Emil Söder-
berg. I ungdomsklassen tog Sebastian 
Pettersson guldet före sin bror Oskar och 
bronsmedaljör blev Annie Stuxberg.

Stöd KIK – spela på Svenska Spel
Det gäller att samla så många poäng som möjligt. Poängen får vi när du spe-
lar med Spelkortet och har valt Kappelshamns IK som favoritklubb. För varje 
 krona får vald förening 10 poäng – i oktober 2015 förvandlas poängen till 
pengar. 50 miljoner kronor skall fördelas ut då.

Du måste ha spelkort och du måste registrera dig – i spelbutiken, på svenska-
spel.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 
Gräsroten på vår hemsida www.kappelshamnsik.se. Då får vi ytterligare några kro-
nor per hundralapp du spelar för.

Bli 
förenings-

fadder!
Välj oss som din fadderförening nästa gång du spelar hos 

Svenska Spel. Då är vi med och delar på 50 miljoner. 
Du gör det i din spelbutik, på svenskaspel.se/grasroten eller 
genom att ringa Svenska Spels Kundservice på 0770-11 11 11. 

Tack för ditt stöd!

SvS_Gräsroten_föreningsmtr_Splash.indd   1 2014-11-18   13:49

Pingismästare 2007 Thomas Johnsson
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FöretagsKIKaren

Många av åretruntboende och sommar-
gotlänningar på byn har undrat vad som 
ska hända med Kappelshamns restaur-
ang mitt i byn. När det såg som mörkast 
ut i slutet av februari – skulle vi bli utan 
sommarkrog i år? – kom beskedet att 
den kände nöjesprofilen från huvudsta-
den sedan 40 år tillbaka Joakim Langer 
arrenderar verksamheten. Den korta 
notisen om detta i den senaste klubb-
tidningen satte snabbt fart på media 
och Hela Gotland skrev om nya Langers 
redan 15 mars. KIKaren har ställt några 
frågor till Joakim.

Så här står det om dig i Wikipedia ”Joa-
kim Langer genomgick restaurangutbild-
ning på 1970-talet och har sedan varit 
verksam i nattklubbsbranschen under ett 
30-tal år samt haft egen cateringfirma. 
Han har ”återupptäckt” Tarzans pappa 
och Efraim Långstrump, vilket bland 

annat hans böcker har handlat om. Han är 
son till programledaren Pekka Langer och 
journalisten Bibi Langer samt dotterson 
till pingstpredikanten och författaren Sven 
Lidman och barnboksförfattaren Brita Lid-
man”. Något du vill rätta eller lägga till?

– Har inga invändningar…

Hur kom det sig att du med din stock-
holmsbakgrund vill satsa på en sommar-
restaurang i ett litet samhälle på norra 
Gotland?

– Sommaren 1999 tog jag med mig 
familjen och två gudbarn och cyklade 
Visby – Sudersand tur och retur. Vi stan-
nade till och tältade i Kappelshamn. Det 
spöregnade och jag försökte att entusias-
mera hustru och fyra barn mellan 10–14 
år, att tycka att vi hade det riktigt mysigt 
i våra tält. Det gick så där... Mitt första 
besök på Gotland var dock 30 år tidigare 
då jag var med i TV serien Pippi Lång-

strump som spelades in där. En fantas-
tisk sommar. Jag var elva år gammal och 
fick hänga med Pippi, Tommy, Annika 
och Herr Nilsson. De ni…

Vad visste du om Kappelshamn?
– Att det gick färjor från fastlandet hit 

på 60-talet, tror jag. Hoppas ingen kap-
pelshamnsbo blir besviken på mina bris-
tande kunskaper om Gotlands Miami 
Beach. Jo förresten, jag har koll på att 
Carl von Linné var över en sväng den 25 
maj 1741 och oroade sig för alla kalhyg-
gen, men det visste ni väl alla redan.

Vi som finns på byn sommartid är förstås 
nyfikna på vad du har för planer för res-
taurangen denna sommar. Berätta!

– Mina planer inför sommaren är 
många. 2011 så köpte jag ett gammalt 
järnvägshotell i Hallstavik.

Langers – nya namnet på byns krog
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Det var ingen som trodde på mig då, 
men jag lyckades att skapa en trivsam 
miljö med ett fantastiskt generations-
mingel. Från att ha varit ett skränigt fyll-
ställe, lyfte jag in värme, glädje och en 
stor portion soul och humor. Detta ska 
jag upprepa i Kappelshamn. Vi kommer 
under sommaren att bjuda in artister och 
författare. Jag kommer att fylla huset med 
tavlor och fotografier från 1960 – 1990. 
Mina vinylskivor kommer att knastra 
trivsamt i bakgrunden och maten kom-
mer fortfarande att vara amerikansk, fast 
med olika grillteman på kvällarna.

Du arrenderar fastigheten denna sommar. 
Om verksamheten funkar bra premiärsä-
songen, har du planer på att köpa fastig-
heten eller blir det bara en engångssats-
ning?

– Jag vill gärna köpa om det går bra. Är 
ju även författare som fyller 60 år i höst, 
och tycker att Gotland är ett prima ställe 
att få inspiration att skriva nya böcker på.

Du har ju redan varit här några gånger 
under våren och förberett dig. Vad var ditt 
första intryck av Kappelshamn?

– Mitt första intryck var inte ett, utan 
många. En god vän, Per-Yngve Nygren, 
tog mig runt en solig blåsig februaridag 
och visade mig allt, Det var fantastiskt. 
Bland annat stannade vi till nere i ham-
nen och hälsade på ett gäng fiskare och 
”hamngubbar” som satt i en bod och 
fikade. Det var som att kliva in i en fin-
stämd Tom Alandh-dokumentär. Jag 
tycker om närheten till havet och att få 
möjligheten ha min båt liggande i ham-

Den 10 maj la Jocke in ovanstående på 
sin Facebook-sida (sök på Langers krog 
och bar Gotland)

Hallå Hallå alla Jockes kompisar! På midsommardagen öppnar jag mitt nya ställe på Gotland. Det är världens mysi-gaste hak, med 2 minuter och 17 sekun-ders promenad till härlig sandstrand. Två verandor med både soluppgång och sol-nedgång. Fina rum och camping finns att boka. Jag har tagit med mig alla tavlor och prylar från mitt gamla hotell som jag ska sätta upp på väggarna. Två superkockar kommer att leverera grillade lyckokickar i form av både fisk, lamm och veg. Jag bju-der på artister, författare och en massa raspig vinyl hela sommaren. tel. 0704-923195.

nen. Den 2 juni kommer jag med min 
båt till hamnen fullastad med tavlor och 
vinylskivor.

Något annat du vill framföra till våra 
läsare?

– Till alla er som är bofasta eller är 
sommargäster. Ge mig en chans. Jag 
lovar att göra allt för att ni ska trivas i 
sommar. Vi kommer förmodligen att ha 
ett Öppet Hus i mitten av juni då vi pre-
senterar oss för kappelshamnsborna. Se 
anslag och Facebook-info. 

Vi ses... hälsar Leg Lekare Joakim 
Langer 

BERRA SANDSTRÖM
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Förra sommaren skaffade jag mig en 
liten öppen segelbåt. Vid ett tillfälle när 
vi var ute några båtar och seglade i det 
inre av Kappelshamnsviken ropade Rolf 
Höök från sin båt till mig ”Se upp så att 
du inte krockar med Kannas!” Min köl 
passerade över vraket av Kannas med 
några decimeter till godo.

Där nere på botten ligger fortfarande 
stora delar av skrovet kvar från ett far-
tyg som strandade här 28 januari 1962. 
Det var vid en hård nordostlig storm som 
hon började att dragga då hon låg för 
ankar utanför Storungs. Kannas drev in 
och grundstötte strax söder om Vastaåns 
utlopp.

Vid den här tiden bodde vår familj 
relativt nära haveriplatsen. Nödraketerna 
från fartyget lyste upp hela huset i nat-
tens mörker. Min far vaknade och lar-
made Tingstäde Radio som i sin tur lar-
made KA3 och Kustbevakningen.

Äldre kappelshamnsbor kommer 
säkert ihåg alla bärgningsförsök och 
turer som sedan följde under många år. 
De delar av fartyget som låg ovanför vat-
tenytan blev bärgade, resten ligger kvar 
på botten än idag.

Efter min nära passage av Kannas 
väcktes nyfikenheten och jag gjorde en 
djupdykning i fartygets historia. Vid 
efterforskningar visade det sig att Kan-
nas har en mer händelserik och spän-
nande historia än vad jag hittills känt till. 

Kannas byggdes på Porsgrunds Meka-
niske Verksted i Norge och sjösattes i 
mars 1917. 1300 DWT. Längd 61,6 m, 
bredd 9.78 m djupgående 4,30 m.

Hon döptes till D/S Tres. (D/S = Damp 
skip). Fram till 1959 seglade hon under 
norsk flagg förutom under en kort period 
1922 då hon var i fransk ägo.

Den 7 april 1940 (2 dagar innan Norge 
blev ockuperat av Tyskland) avseglade 
Tres från Bergen i Norge till Hull i Eng-
land. Färden gick i konvoj tillsammans 
med 39 andra fartyg. För att undvika 
tyska stridskrafter seglade de norr och 
väster om Shetlandsöarna och sedan 
ner längs den engelska ostkusten. De 
anlände till Hull 17 april.

Kåre Carlsson berättar

I och med att Norge nu var ockuperat 
var det inte möjligt för kapten Vermund 
Kvilhaug och hans besättning att åter-
vända hem. De blev kvar i England. För-
utom några turer till Frankrike kom Tres 
att gå i kustfart runt England under hela 
2:a världskriget. De flesta uppdragen 
skedde i konvoj.

Den 26 juli 1940 lämnade de staden 
Goole längst in i Humberviken för en 
resa till Plymouth. Lasten bestod av 1096 
ton kol. De seglade med norska flaggan 
hissad. Beväpningen ombord bestod av 
4 kulsprutor (Lewis Guns), 2 gevär, samt 
1 Holman Projector (granatkastare som 
drevs av tryckluft eller ånga). Besätt-
ningen var 15 man + 3 engelska sjömili-
tärer som bemannade kulsprutorna.

I mynningen av Humberviken vid Spurn 
Point fick de fälla ankar och invänta en 
konvoj. 

Onsdagen 7 augusti fortsatte de till-
sammans med 25 andra fartyg längs 
kusten söderut och vidare in i Engelska 
kanalen. Konvojen var CW9 med kod-
namn Peewit.

Allt avlöpte lugnt fram till natten 8 
augusti Kl 02.15 då de befann sig utan-
för Newhaven på den Engelska sydkus-
ten. Då hörde de ljudet från vad de trodde 
var Luftwaffe men på grund av mörkret 

kunde de inte se något. Fallskärmsbloss 
började dala ner från himlen och de upp-
täckte då att de var omgivna av tyska tor-
pedbåtar. Konvojen seglade i sicksack 
och med varierande farter. Tres blev inte 
träffad i den här attacken. Två timmar 
senare kom det en ny anfallsvåg. Fortfa-
rande var det mörkt och de klarade sig 
också den här gången från någon direkt-
träff. Däremot var det ett antal nära träf-
far som skakade om fartyget rejält.

Under ytan i Kappelshamnsviken

D/S Tres
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Resan fortsatte och kl. 12.25 hade de 
kommit så långt att de var utanför Ports-
mouth. De gick med 7 1/2 knops fart, 
havet var lugnt och sikten var god. Hela 
besättningen var på däck med flytväs-
tarna påtagna.

Plötsligt upptäckte utkiken ett stort antal 
flygplan vid horisonten. Det visade sig 
vara mer än 50 flygplan varav ca 20 var 
bombflygplan (Stuka). Flygplanen anföll 
konvojen och Tres var det fartyg som 
anfölls sist. Besättningen använde de 
vapen som fanns ombord och försvarade 
sig så gott de kunde.

Den här gången blev de träffade av 4 
bomber. Den första bomben träffade styr-
hytten på styrbords sida och kartrummet 
började brinna. Den andra träffade akter 
om bryggan på babords sida med en väl-
dig explosion och höga lågor som slog 
upp. Den tredje och fjärde träffade för om 
bryggan på båda sidor.

Kaptenen som var på väg till kartrum-
met för att rädda skeppsdokumenten 
träffades av en tryckvåg och eld. Han föll 
ihop medvetslös med svåra brännskador. 
Fartyget var nu så illa skadat att man 
beslutade sig för att lämna skeppet med 
hjälp av livbåtarna.

Båda livbåtarna sänktes ner med 10 man 
i babords livbåt och 8 man i styrbords liv-
båt. Kocken var så svårt skadad att han 
föll i vattnet då han skulle försöka klättra 
ner till livbåten. De andra lyckades få 
fatt på honom och dra in honom i båten. 
Kaptenen som hade mycket svåra smär-
tor var tillfälligt satt ur spel och han fick 
hjälp ner i babords livbåt.

När de kommit ombord i livbåtarna 
kom flygplanen tillbaka och sköt med 
sina kulsprutor mot dem. De rodde så 
fort de förmådde bort från Tres som stod 
brand.

Besättningen blev upplockade av 
en bogserbåt och sedan överförda till 
patrullbåten Ostende av Antwerpen. 
Ostende körde i högsta fart in dem till 
Portsmouth där de fick komma till Mari-
nens sjukhus redan samma kväll. Alla 
överlevde attacken men många var svårt 
skadade. Kocken var den som var allvar-
ligast skadad och han avled en vecka 
senare på sjukhuset.

Tres drev brinnande i land och strandade 
på den engelska kusten.

Anfallet den 8 augusti på konvoj CW 
9 betraktas som starten på ”Slaget om 
England”. Förlusten av konvoj CW9 var 
en av de största förlusterna så här långt 
under kriget. Av de 26 fartygen kom 
endast 4 i hamn helskinnade. Enligt sjö-
förklaringen som hölls 19 sep i London 
lyckades en av de engelska sjömilitä-
rerna ombord på Tres skjuta ner ett av de 
anfallande flygplanen.

Branden ombord på Tres blev släckt. 
Hon bärgades och bogserades till South-
hampton för reparation. Efter 10 månader 
var hon åter i sjödugligt skick och sattes 
genast in i tjänst.

Kapten Kvilhaug som blev brännska-
dad vid bombattacken mönstrade åter på 
den 7 juni 1941 och förde befäl över Tres 
under resten av kriget.

Vid genomläsning av loggböckerna 
finner man att Tres var flitigt nyttjad. 
Trots att hon fick söka skydd under 
långa tider bl.a. i Themsens utlopp hann 
hon med ca 140 transportuppdrag under 
sin tid i England. I stort sett varenda 
hamnstad i England hade haft besök av 
det norska fartyget.

Kustsjöfarten var livsavgörande för 
England under den här tiden. Även fast 
de försökte att skydda fartygen genom att 
gå i konvoj med skyddande krigsfartyg 
led de svåra förluster.

Enbart under augusti månad 1940 
sänktes 45 fartyg på totalt 163 000 ton i 
engelska vatten nära kusten. Under peri-
oden april - december 1940 blev inemot 
hälften av alla fraktfartyg som deltog i 
kustkonvojerna utslagna. Värst var det i 
maj 1941 då man förlorade 99 fartyg.

Det var därmed ett högriskprojekt 
varje gång de lämnade hamnen.

Tres var även med vid invasionen i 
Normandie 6 juni 1944. De skeppade 
ammunition till de allierade styrkorna 
från Dover till Seinebukten i Frankrike.

Först 1946 fick Tres med sin norska 
besättning möjlighet att återvända hem 
till Norge.

1959 såldes Tres till Finland. Hon döp-
tes då om till S/S Kannas av Turku.

Hennes sista resa avslutades i Kappels-
hamnsviken den 28 januari 1962. Hon 
kom då närmast från Lappvik i Finland 
och skulle lasta sten i Storungs. Men 
som vi redan känner till så blev det inte 
så!

När jag idag passerar förbi i närheten 
av Kannas tänker jag på all den historia 
som ligger så anonymt där nere på bot-
ten.

KÅRE CARLSSON 

KAPPELSHAMN APRIL 2017

Källor:
British Naval History

Norwegian Merchant Fleet 1939–1945
Äänimeri-Finnish Merchant Marine
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Smått & Gott

Bastunytt
Bastun fortsätter att ha ungefär samma 
beläggning som tidigare års höga siff-
ror för besöksfrekvensen. Extrabokning-
arna har minskat något, men dom bok-
ningarna har alltid varit väldigt oregel-
bundna, liksom lusten att skriva lyrik. I 
år blev det fart på rimtalangerna under 
våren:

Hjälp oss spara vatten i sommar
Gotland har inte fått tillräckligt med regn och snö de senaste åren och 
just nu är grundvattennivåerna mycket låga på Gotland och tillrinningen 
till våra träsk dålig. Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och därför måste 
vi nu spara så att det räcker till alla.

Bevattningsförbud har införts från 15 april 2017 vilket är mycket tidigare 
än normalt och nu uppmanas alla att spara på vattnet under sommaren. 
För aktuell och uppdaterad infomation, besök www.gotland.se/sparavatten

8 enkla spartips
Vattentillgången är allas vårt ansvar, även om man har eget vatten/egen 
brunn bör man spara. Här får du några tips hur du kan göra: 

Teknikförvaltningen
Telefon 0498-26 90 00
E-post regiongotland@gotland.se
www.gotland.se/sparavatten

På www.gotland.se/sparavatten
 får du fler tips och information 
om vattnet och planer framöver. 
Tack för att du hjälper till att 
spara vatten!

Duscha max 4 minuter, stäng av vattnet
under schamponering/tvagning.

Duscha istället för att bada. 
(Om du inte badar i havet förstås :)

Fyll disk- och tvättmaskin innan du kör
dem och använd kortprogram.

Diska inte under rinnande vatten, 
använd diskpropp eller diskbalja.

Fyll en kanna vatten och ställ i kylskåpet 
istället för att spola ur kranen tills det 
blir kallt.

Stäng av kranen när du borstar tänderna.

Har du en äldre toalettstol? Lägg en tegel-
sten eller två i vattentanken så går det åt 
mindre vatten vid spolning.

Vattna trädgården med regnvatten.

1 5

2 6
3 7
4 8

Klubben slösar inte med vatten!
Som upplysning vill vi meddela att vattnet som klubben bevattnar fotbollsplanen med 
inte kommer från det kommunala VA-systemet och det påverkar inte heller grundvatt-
net. Klubben tar vattnet från en damm som fylls på bland annat av en gammal jord-
bruksdamm och ända bortifrån Träskmyr. Utan klubbens damm hade vattnet runnit 
ut i Kappelshamnsviken och ökat på övergödningen.

Region Gotland ger förslag på hur vi kan spara på vårt gemensamma vatten…

Medlemsavgiften 2017: 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).

25 februari
Idag borde det vara ett krav 
att alla hoppar i stilla hav

25 mars
Kristallklart vatten
Och glöm ej att till natten
Klockan vrida fram en timme
Så att du i nästa vecka i tid får ”simme”

1 april
”Fem gubbar i havet det var skönt att 
komma upp”
skrev killarna, men det trodde inte tjejerna 
på och svarade:
”April, april … är det sant? 
eller vill ni lura varje tant?”

8 april
Jag får spader
Vattnet håller åtta grader
Det känns nästan ljummet ju
När gradantalet har passerat sju

13 maj
Nu är det sommar
iallafall i havet ikväll
13 grader då badar även
en badkruka väl?
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PUK informerar

Hur ska det bli i hamnen?
Vi som bor i Kappelshamn är förstås 
nyfikna på vad Försvaret vill göra med 
hamnen och PUK har sedan i höstas för-
sökt få till ett första möte. Det har skjutits 
upp flera gånger men den 10 maj fick vi 
äntligen möjlighet att träffa Karl-Martin 
Svärd och Erik Molarin från Fortifika-
tionsverket.

Vi som var med från Kappelshamn var 
Ulf Lindahl, Stefan Lundgren, Berra Sand-
ström, Jonas Techel och undertecknad.

Karl-Martin beklagade att mötet dröjt, 
men det berodde på att han hela tiden 
hoppats på att få klara direktiv från För-
svarsmakten om vad de vill göra med 
hamnen, men tyvärr har Fortifikations-
verket ännu inte fått en tydlig specifika-
tion.

Det som han ändå tror att det kommer 
att bli är att hamnen rustas upp för att 
kunna ta emot större fartyg. I så fall för-
längs vågbrytaren och byggs en klack. 
Den gamla byggnaden rivs och ersätts 
med ny byggnad. Troligen behövs någon 
form av inhägnad, men det verkade som 
att inhägnaden skulle gälla ett begränsat 
område. Det är självklart att hamnen ska 
kunna användas som reservhamn för 
civila båtar.

De vill också fixa belysning och få ny 
panel på el-centralen.

Eftersom det handlar om en ren för-
svarsanläggning behövs inte bygglov, 
men de kan ändå prata med arkitekten 
om att tänka på hur folk vill röra sig på 
området.

Vi framförde idén om att kunna ställa 
bodar på hjul för sådant som försäljning 
av exempelvis fisk eller bröd, men att 
dessa enheter då ska vara flyttbara och 
inte finnas där året runt. Vi gav också 
uppslag till att ha en dialog med fiske-
hamnsföreningen om möjlighet att sam-
utnyttja ett nytt avlopp, få hjälp att han-
tera gästbåtar och kanske passa på att 
muddra också vid gästhamnen om de 
ändå ska muddra?

Nu har vi etablerat kontakt och hoppas 
att det snart blir möjligt att bjuda in till 
ett allmänt informationsmöte så att Forti-
fikationsverket och Försvaret kan berätta 
vad de faktiskt vill göra här.

ÅSA STENSTRÖM

Bada bastu på lördagar! 
Bastun är öppen lördagar kl 16–18 för herrar, 18–20  damer och 
20–22  blandat. Avgiften är 20 kr för  vuxna och 10 kr för 7–15 
år. Årskort 500 kr för vuxna och 250 kr för 7–15 år. Under okto-
ber – mars tidigare läggs tiderna en timme.

Det går bra att bada även andra tider, men då tar vi en minimi-
avgift på 40 kr, om en klubbmedlem bokar. För icke medlemmar 
är avgiften 80 kr.
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Hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Huvudstad Från början tre. Blev en 
stad 1873

Har parisiskt mönster 
och 23 distrikt

Här finns Europas 
största synagoga och 
badhus

Ligger på båda sidor 
om floden Donau

Formel 1 körs på Hung-
aroring

Artist Född 29 nov 1958 i 
Huddinge

Har varit med i 
Magnum Bonum

Har släppt elva skivor, 
en på engelska En tredjedel av GES Har bara regn hos sig

Historisk händelse Inträffade 16 december 
1773

Organiserades av 
Samuel Adams

Låg till grund för 
amerikanska revolu-
tionen

342 lådor förstördes Aktionen värd 3 
miljoner dollar idag

Författare Född 17 januari 1944 i 
Södertälje Har fem förnamn Har eget bokförlag Har suttit i fängelse för 

spioneri
Agent Hamilton är 
känd karaktärt

Film Kom ut 1984. Manus av 
Akroyd och Ramis

Handlar om fyra veten-
skapsmän i New York

Bill Murray har huvud-
roll

Kritiserad uppföljare 
kom 2016

Ett privat företag fångar 
spöken

Seriefigur Handlar om en duo – 
nytt material 1985-1995

Pappan försöker lära 
barnet livets regler

Pojke med gosedjur 
som ibland får liv 

Blir ibland olika super-
hjältar

Tecknad av Bill 
Watterson

Rätt svar 
Budapest, Thomas ”Orup” Eriksson, Boston Tea Party, Jan Guillou, Ghostbusters, Kalle & Hobbe
1X2 X1X
Alla har spelat på Gåsemora

1. 8 mars rasar turistmålet Azurfönstret 
samman. I vilket land ligger det?

1 Malta
X Madeira
2 Maldiverna

2. 29 mars begär Storbritannien utträde 
ur EU. När gick de med?

1 1958
X1973
2 1981

3. 13 april fäller USA för första gången 
bomben MOAB som betyder?

1 Multiple Order Advanced Bomb
X Mutant Orricle Advised Beat
2 Massive Ordnance Air Blast

4. 15 april dör sista människan född på 
1800-talet. Vad hette hon?

1 Linda Moreno
X Emma Morano
2 Anna Moranto

5. I maj blir Macron president i Frankrike. 
Vad heter hans parti?

1 En Marche
X Allé de Liberté
2 Tradicion Nationale

6. I maj avgörs tävlingen Golfa Gotland 
runt. Hur många banor ingår?

1 Fyr 
X Fem
2 Sex

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Lars Winnerbäck Ulf Lundell Orup Mikael Wiehe 

Rilles frågesport
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Till minne av Curt Söderberg
Efter ett hastigt sjukdomsförlopp 
lämnade klubbens fixare Curt 
Söderberg jordelivet den 5 maj. 
Curre har de senaste tjugo åren varit 
en ovärderlig kraft för KIK. Han har 
fixat det mesta med klubbens VA 
och varit frun Gunnels högra hand 
med anläggningens alltmer omfat-
tande sop- och avfallshantering 
som inneburit mycket släpande på 
sopsäckar och enormt många resor 
till Slite tippen. Har någon fönster-
ruta behövts bytas ut är det Curt 
som fixat det. Utan Curt hade klub-
ben inte heller kunnat stoltsera med 
sin tjugoåriga miljövänliga solvär-
meanläggning.

Den sympatiske och alltid hjälp-
samme Curre med oftast ett leende 
på läpparna föddes 1940 i Lugnet 
vid Nyhamn längst in i Kappels-
hamnsviken. Den långe ynglingen 
var en lovande fotbollsspelare i Lär-
bro IF på 50-talet, innan han blev 
en populär lagledare. Som tonåring 

Arbetsdagen
22 stycken kom och fixade till anlägg-
ningen vid Snäckersvallen – en god upp-
slutning en lite blåsig men ändå mesta-
dels solig lördag. I köket fixades det för 
fika och ärtsoppa som lunch. Det fejades 
inomhus med fönsterputsning, damm-
sugning och golvmoppande. Utomhus 
höll ett gäng på med fönsterinsättning, 
grundmålning med mera på nya garaget. 
Dessutom grävdes det för elledningar, 
fotbollsplanen blev vertikalskuren, bus-
kage röjdes, infotavlorna rensades från 
flera hundra häftklamrar, utomhus-
möbler bars ut och häckar planterades 
för att nämna några saker. Tack alla – 
ingen nämnd och ingen glömd!

Campingens bemanning!
Efter en hel del pyssel har Lillemor fått 
ihop årets campingbemanning under 
19 juni – 22 augusti. Ungdomarna Hilda 
Sedman, Wilma Wimnell, Hanna Lawyer, 
Elvira Lundin, Thelma Lindqvist, Elliot 
Carlén, Alice Björklund, Elvira Björk-
lund, Wilda Carlén och Ebba Sandgren – 
delar på campingvärdssysslorna tillsam-
mans med Gunnel och Lillemor som har 
det övergripande ansvaret. Annars har 

campingen börjat bra med tidiga besök 
redan under april, som varit i nivå med 
tidigare års maj och beläggningen under 
årets maj har också varit bra.

Garaget
Nu börjar det nya garaget bli helt färdigt 
som du kan se på förstasidan. Återstår 
bara lite markarbete, el- och vattenans-
lutning samt ytterligare en målning. Men 
byggnaden står på plats och får en fin 
ljusgrå färg. Tack alla flitiga med byggle-
darna Anders, Rune och Magnus i spet-
sen som ställt upp och fixat med allt!

Ny badbrygga
Rune Franzén har tillsammans med 
nyblivne klubbmedlemmen Lasse Bygg-
doktorn sett till att vi fått en ny rejäl 
stege längst ut på badbryggan. Och runt 
strandkanten har Lennart Carlén som 
vanligt kört bort det värsta av vinterns 
släke och fyllt på med lite sand och grus.

drog han iväg till fastlandet jobbade 
en tid på ASEA i Västerås. Sedan 
var han tillbaka på ön igen och 
utbildade sig och jobbade som rör-
mokare, men när hans arbetsgivare 
dog tog han jobb i Stockholm. Där 
bodde han några år och fick sedan 
en lägenhet i Solna. Han stötte på 
sin blivande hustru Gunnel 1978. 
1981 – strax efter giftermål och för-
äldraskap – flyttade familjen till-
baka till ön och han tog hand om 
sitt föräldrahem inklusive mor sin. 
Mamma Lisa dog som Gotlands 
äldsta i februari – 109 år gammal. 
Hon överlevde fyra av sina fem barn. 
De som sörjer Curt mest idag är för-
stås frun Gunnel och sonen Emil.

Vi är många som kommer att sakna 
denne profil som alltid hade glimten 
i ögat. Det visas också med att över 
2000 personer har sett vårt inlägg 
om hans bortgång på KIK:s Face-
book. Det är mer än ett år sedan så 
många såg ett FB-inlägg.

Tack Curre för trevlig 
samvaro och ovärderlig 
hjälp under många år!
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Folkets Hus-föreningen

Folkets Hus vår/sommar 2017
Här kommer en liten rapport om vad som 
har hänt i vår och vad som är på gång i 
sommar.

Hall/Hangvar PRO har fortsatt haft 
sina danser och sångstunder i huset.

I mitten av mars hade vi en fest för alla 
som på något sätt bidragit med sin entu-
siasm för att allt ska fungera i föreningen. 
25 personer var inbjudna, styrelsen, alla 
som hjälper till att städa och iordning-
ställa inför sommaruthyrningarna och 
de som har bidragit under renoveringen 
av våra toaletter. Vad gjorde vi utan alla 
frivilliga som ställer sin tid och kraft till 
förfogande?

Spelmansträff blev det en söndag, 
även det i mars. Ett 15-tal dragspelare 
från hela Gotland deltog. Tyvärr blev det 
ingen riktig annonsering om detta och 
det gjorde att många gick miste om en 
trevlig eftermiddag. Det kom ändå cirka 
20 personer förutom spelmännen och 
dansade till gammal god musik.

I början av april var det arbetsdag och 
som vanligt var det många som kom och 
hjälpte till. Cirka 20 stycken varav många 
räfsade parken och några började bygga 
upp dansbanan.

Efter majbrasan 30 april kunde man 
gå i FH och ta en korv och fika. Många 
tog tillfället i akt och gick in och värmde 
sig. För detta fick vi väldigt fin respons 
av besökarna som uttryckte sin uppskatt-
ning över att kunna gå in och få något 
varmt och umgås en stund.

En PRO-dag med fem föreningar från 
norra Gotland träffades i slutet av maj 
och gick tipsromenad. Sen blev det grill-
ning till stämningsfull underhållning. 
Det har dessutom varit uthyrt för retreat, 
födelsedagsfest, hamnföreningens års-
möte och ett bröllop.

I början av juni kommer det vara uthyrt 
för ett kalas i samband med barndop och 
försvarsmakten kommer att ha ett infor-
mationsmöte riktat till markägare i trak-
ten. Ytterligare ett födelsekalas kommer 
hållas senare delen av juni. Sedan följer 

Stötta Folkets Hus-föreningen – betala in medlemsavgiften! 
Betala in årsavgiften på 150 kronor till bankgiro 5680-1582. Glöm inte att skriva 
e-postadress alternativt hemadress. Tack!

Radio Gotlands Marie Winarve intervjuar Mary och Lennart.

sommaruthyrningarna – fem veckor är 
bokade fram till skrivandets stund. Ännu 
finns ett par veckor att ta i anspråk och 
vi hoppas förstås att vi även får dessa 
uthyrda.

Musikgruppen Glimra bestående av 
delar av gamla Ainbusk och Annika Feh-
ling kommer och gästar Folkets Hus fre-
dag 21 juli. Glöm inte att boka in detta 
datum. Mer annonsering kommer på byn 
längre fram.

Medlemsinbetalningarna går aningen 
trögt så vi passar på att påminna om 
årsavgiften på 150 kronor per person till 
bankgiro 5680-1582.

Folkets Husstyrelsen vill rikta ett 
varmt tack till alla som hjälper till på ett 
eller annat sätt och önska en riktigt här-
lig sommar!

LILLEMOR RINGVALL
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Varför är du medlem i KIK? 
Vad betyder klubben för dig? 

Fem svarar

Stockholms Brantaste
Den 20 maj var det en kvartett klubb-
medlemmar som sprang uppför Ham-
marbybacken i Stockholm i arrange-
manget Stockholms Brantaste – Lina, 
Kicki och Jane. Bra jobbat!

Anita Goffe, Lärbro
Känns naturligt då jag med min sambo 
sommarbott i Storugns flera år. Deltagit 
i en del arrangemang, som midsommar-
firande, klubbmästerskap i pingis och 
bollkul som varit roligt! 

Klubben med sin lokala förankring i en 
liten ort känns bra för sammanhållning, 
då jag numera är bosatt permanent i Lär-
bro. 

Klubbens camping med sitt mysiga 
och havsnära läge, samt möjligheter för 
ungdomar till sommarjobb ser jag också 
som väldigt positivt.

Isa Evert, Kappelshamn
Jag tycker det är viktigt att vara delaktig i 
föreningslivet – speciellt som nyinflyttad 
kappelshamnsbo.

Klubben verkar ha en fin samhörighet 
och gemenskap, det uppskattar jag.

Hilda Sedman, Kappelshamn
Det är kul att stå i kiosken och klubben 
betyder kul på sommaren.

Fredrik Ljungar, Vendelsö
Min fästmö kommer från Kappelshamn 
så jag har spenderat de senaste årens 
semestrar här. Under min första som-
mar här gjorde jag ett inhopp i klubbens 
B-lag och blev då medlem i KIK. Tyvärr 
skadade jag mitt knä under matchen så 
det blev inte mer än 36 minuters spel i de 
grönsvarta färgerna.

Klubben har kommit att betyda en hel 
del för mig. Många roliga och bra aktivi-
teter. Som gammal föreningsmänniska 
vet jag hur tufft och tidskrävande det 
är att driva en förening och det är verk-
ligen imponerande att man orkar hålla 
i så många arrangemang för sina med-
lemmar och andra besökare. Sådana eld-
själar måste man vara rädd om för dom 
växer inte på träd nuförtiden.

Tim Berggren, Staple & Anderslöv
Är med på grund av att jag alltid gillat att 
spela fotboll. Det får mig att rensa tan-
karna och tänka på positiva saker istället.

Klubben betyder just nu ganska 
mycket. Det är skönt att slippa tänka 
negativt och göra något man verkligen 
brinner för – vilket är att spela fotboll.
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AUGUSTI
Grillfest på Snäckersvallen  
5 augusti kl 18.30 

Fotboll Div 6 mot Visby AIK 
22 augusti 18.30 

Fotboll Div 6 mot FC Copa 
29 augusti 18.00

Mer att göra på 
Snäckersvallen
Bollkul för barn och vuxna, tjejer 
och killar, tustister och sockenbor. 
Vi träffas på vallen och spelar fot-
boll onsdag- och söndagskvällar. 

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. 

Campinggäster och medlemmar 
får gratis låna bouleklot, fotbol-
lar, brännbollstillbehör, kubb-
spel och varpor att använda vid 
Snäckersvallen på avsedd plats.

Händer i sommar

Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se

Annelie Roswall, Bittis Jakobsson och Annika Fehling. Gotländskt möter ame-
rikanskt. Koffert, mandolin, dragspel, gitarr och trestämmig skönsång. Singer-
songwritermusik på svenska med en lutning åt amerikanska tongångar, ärligt 
och jordat. Emellanåt rufft, emellanåt silverstämmor som skimrande stråk i 
kalksten. 

Alla medlemmar i Glimra har över 20 års erfarenhet som artister, Annelie och 
Bittis från den välkända gruppen Ainbusk, och Annika med 12 CD album i 
bagaget och omfattande turnéer i världen.

Glimra bjuder på glädje, värme och övernaturligt bra stämsång. Med kärlek och 
självdistans ger de en show du sent ska glömma!

Glimra spelar i  
Folkets Hus 21 juli

JUNI
Fotboll div 6 mot Levide  
6 juni 19.00 

Fotboll div 6 mot Visby BoIS 
20 juni 19.00 

Midsommarfirande på cam-
ping-planen 23 juni 14.00

Fotboll på  
storbilds-TV
VM-kval herrar:

Sverige-Frankrike 9 juni kl 20.45

Bulgarien-Sverige 31 augusti 20.45 

Vitryssland-Sverige 3 sep 20.45

EM-slutspel Damer:

Tyskland–Sverige 17 juli 20.45

Sverige–Ryssland 21 juli 18.00

Sverige–Italien 25 juli 20.45

Kvartsfinaler 29 och 30 juli

Semifinaler 3 augusti

Final 6 augusti

JULI
Klubbmästerskap i varpa  
15 juli 10.00

Konsert med Glimra i 
 Folkets Hus 21 juli

Triathlon 28 juli

Klubbmästerskap i boule  
29 juli 10.00

Traktorträff på hamnen  
30 juli 12.00

För mer info, se affischering eller kappelshamnsik.se

Midsommarfirande
23 juni kl 14


