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Berras sida

Det sägs att turismen på ön ökat med 
inte mindre än tio procent fram till mitten 
av augusti och det märks på många sätt. 
På Fårö har jag aldrig sett så mycket folk, 
framförallt runt Sudersand. I Visby lär 
det också ha varit rekord. Det kanske inte 
har märkts lika påtagligt, eftersom det 
varit trångt och fullt med folk där under 
många somrar tidigare. Så mycket trafik 
som det varit i år exempelvis mellan Lär-
bro, Kappelshamn och Storugns har jag 
aldrig upplevt tidigare.

Natten till den 12 juli hade campingen 
totalt över 50 tält, husvagnar och husbi-
lar – alltså uppskattningsvis 150 nattgäs-
ter. Samma natt mitt i juli hade förstås 
Kappelshamns Fritidsby, Norrvange Stu-
gor och Mavens fullbokat liksom Folkets 
Hus. Lägger du till Kappelshamns egen 
befolkning, sommargotlänningarna och 
släktingar och vänner i byns alla hus så 
var vi nog minst 800 som övernattade på 

Rekordmånga turister på ön 
och byn denna sommar 

byn detta dygn. Det måste nog vara den 
största nattbefolkningen Kappelshamn 
någonsin haft.

Att turismen på Gotland ökar beror för-
stås av fler faktorer – först och främst är 
det varumärket Gotland som är så oer-
hört starkt. En annan kanske tråkigare 
orsak är väl att Gotland känns tryggare 
att åka till än exempelvis London, Paris, 
Berlin, Barcelona, Stockholm och Åbo på 
grund av alla ruggiga terrordåd. 

Klubbens integrationsarbete
Utan fotbollsspelare med rötter långt 
borta från Sverige hade KIK idag inte 
haft kvar något fotbollslag. Och antag-
ligen skulle nog hälften av de gotländ-
ska herrseniorlagen lagts ner på grund 
av spelarbrist. Men det är tufft att ha få 
spelare utan en bakgrund som pojklags-
spelare, där detta med position och lag-
spel lärs in i tidig ålder. Majoriteten av 
dagens spelare i klubben har mest spe-
lat tvåmål på små ytor. Det gör dem till 
goda tekniker, men det räcker inte för att 
vinna matcher. Det är ändå fantastiskt 
att följa den entusiastiske skicklige KIK-
tränaren Håkan Lindqvists idoga försök 
att förbättra lagspelet, öka konditionen 
och utveckla passningsspel, skott och 
nickar. Linkan har förbättrat mycket och 
snart är det dags för KIK att börja plocka 
poäng igen.

Trump
USA:s låga valdeltagande gör att en pre-
sident kan bli vald trots att endast knappt 

var fjärde röstberättigad jänkare röstar 
på hen. Så blev den väldige Trump fram-
röstad i höstas. Nu verkar denne minst 
sagt egensinniga, impulsive och halvra-
sistiske president även tappa förtroende 
från många som tidigare stött honom. 
Undrar hur många klavertramp han hin-
ner göra innan han blir en Nixon 2. Alltså 
en USA-president som har tvingats avgå 
under sin mandatperiod. Skulle bli väl-
digt förvånad om han kommer att vara 
Staternas president under fyra år.

Sommararrangemang
Som vanligt har byn haft många aktivi-
teter under sommaren – i år utökat med 
många artister på Langers och inte att 
förglömma Glimras uppträdande i Fol-
kets Hus. De återkommande arrange-
mangen som midsommarfirande, klubb-
mästerskap, Triathlon, Traktordagen och 
Lammgrillfesten har som alltid genförts 
på ett lyckat sätt.

Tack!
Slutligen tack till alla som ser till att 
verksamheten fungerar alltifrån garaga-
gebyggare, festfunktionärer och bastu-
värdar till campingfolket – flest oavlö-
nade arbetstimmar har som tidigare år 
utan tvekan Lillemor och Gunnel lagt ner 
under denna sommars intensiva cam-
pingveckor.

BERRA SANDSTRÖM



KIKaren nr 150 september 2017 ● 3

Vårsäsongen har gått lite upp och ner, de 
som kommer och tränar ska ha en eloge! 
Ett genomsnitt 8–14 spelare varje gång 
har i alla fall gjort att man kunnat ha vet-
tiga träningar.

30 maj spelade vi mot VAIK och 
torskade hemma med 0–5 (0–2). Inte 
mycket att säga om, de var bättre. 

6 juni spelade vi mot Levide hemma 
och gjorde en bra match trots förlust, 3–5 
(1–3).

17 juni borta mot Stenkyrka återigen 
en hedersam förlust, vi pressade rejält 
för en kvittering och som vanligt öppnar 
det sig då bakåt. 2–4 (0–2).

20 juni hemma mot Visby Bois, här 
ramlade målen in enkelt 1–8 (0–4)

Det följdes av ännu en bottennotering 
mot FC Copa 1–14 (0–5). Copa är ett rik-
tigt bra lag och förlust är inte konstigt. 
Däremot saknade vi lite jävlar anamma 
och de kunde enkelt rulla in mål. Vi 
chockade dom däremot rejält i början då 
vi spelade jättebra.

Två matcher mot VAIK och serien 
vände därmed mot höstsäsongen, först 
förlust med 1–5 (0–1) på Rävhagen och 
sedan match igen hemma där vi spelade 
jättebra och förtjänade minst en poäng, 
men det blev 2–3 (1–0). Nu återstår fyra 
matcher varav två hemma.

Många lag vi möter ska vi komma ihåg är 
B-lag till div 4 och det gör ju en viss skill-
nad på kvalitet speciellt när de använder 
de som också spelar i A-laget.

Positiv uppstartsträningsdag med ett 
femtontal deltagare på Snäckersvallen 
en fin solig dag startade höstsäsongen. 
Klubben stod för lunch och grill och 

Ingen vinst ännu

Fotboll med Linkan

några av oss badade från bryggan i 22 
grader varmt vatten samtidigt som Murre 
hade med sig drake – en trevlig avslut-
ning på dagen.

Sammantaget en riktigt usel säsong 
resultatmässigt. Att vi förlorar beror 
främst på orutin på många platser, med-
elålder på 20 år där de yngsta är 16. Vi 
är duktiga på små ytor, tekniska men vet 
inte hur det är att spela på större ytor. 
Detta har vi försökt träna på, men resul-
taten dröjer. Hade vi kunnat att ha startat 

redan i vintras som de andra lagen med 
detta lag, då hade vi inte stått där vi står 
idag. Det tar sin tid att få ihop ett lag med 
nya spelare. En annan anledning är att 
vi inte har samma spelare från gång till 
gång, många kommer och går. En del har 
fått lämna oss på grund av flytt, andra har 
gått till andra klubbar mitt under säsong 
samt vissa vill bara spela matcher och 
inte träna. Vi har till och med fått kasta in 
en äldre farbror, 51 år – undertecknad – 
för att spelare saknats.

”Så länge man inte 
har gett upp har man 
inte  förlorat” Okänd
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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

Skytteligan leds internt av och Zaid Tahiri 
och Yahya Sharad på tre mål följt av och 
Ali Issa på två mål. Yahya har tyvärr flyt-
tat till fastlandet. Publikligan ligger vi i 
alla fall inte sist i ca 18 deltagare varje 
gång, hyfsat för en div 6 match.

Fotboll med Linkan

”Jag har missat över 9000 skott under min spelarkarriär. Jag har 
förlorat närmare 300 matcher. 26 gånger har jag fått förtroendet att 
sätta det matchavgörande skottet och missat. Jag har misslyckats 
om och om igen i mitt liv. Men jag fortsätter att gå ut på planen. Det 
är därför jag lyckas.” 

Michael Jordan

Måste ändå framhålla de som kommer 
och tränar har visat på bra disciplin och 
ger allt, även det verkar ha svårt att passa 
tider. Och det kan vara svårt att förstå en 
förvirrad tränare som pratar allt för fort. 
För de som misströstar, misströsta icke, 

då det trots allt är ett spel. Och vi har 
mycket skratt och kul ändå, vilket borde 
vara det viktigaste.

Ett speciellt tack till Walid Salah och 
Masood Secho som alltid hjälper till med 
skjuts, översättning och tränarhjälp.

HÅKAN LINDQVIST

Zaid Tahiri – leder skytteligan.

Mattias Andersson, stöttespelaren.Jamal Mamand och Mohamed Nour har presterat bäst av årets nya spelare.
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Den största framgången på pojklags
sidan var väl när våra gotlandsmäs-
tare i P 78-laget fick spela förmatch på 
Råsunda till VM-kvalet Sverige–Polen 
och där Kappelshamns ungdomar full-
komligt krossade Norrbottens topp i års-
gruppen – IF Polcirkeln från Juoksengi – 
med hela 11–1.

Juniorernas största framgång kom i 
DM–finalen mot Gute 1991, visserligen 
förlust med 1–2. Men vi mötte ett stads-
gäng som tränade fyra gånger så mycket 
som våra killar och dessutom gjordes 
matchens enda mål av den från KIK 
nyvärvade Moqi Trolin.

Seniorlagens främste merit var nog 
segern i premiären borta på Skogsglän-
tan mot favorittippade sockenrivalen 
Hangvar år 2000. För första gången spe-
lade Kappelshamn i div 4 och gick direkt 
upp i serieledning efter en övertygande 
vinst med 5–2.

Veteranernas största framgång utspela-
des i Malmö. Klubbens lag i Herrar 45+ 
vann finalen i European Master Games 
den 31 augusti 2008 med 5–4 efter straf-
far över Erikfälts FF duktiga H 35-lag. På 
vägen till finalen hade vi bland annat 
besegrat Die Graue Wölfe från München 
med 2–1. 

En kvintett bestående av Mattias Anders-
son, Jörgen Gräsman, Bertil Pettersson, 
Göran Sandström och Håkan Sandström 
har spelat i såväl pojk- och junior som i 
senior- och veteranlag – riktiga fotbolls-
profiler i klubben alltså. 

Bröderna Sandström är de enda som 
lyckats göra seriemål i alla fyra katego-
rier.

Fram till dags dato har inte mindre än 
525 olika spelare representerat klubben i 
A-lagets seriematcher. Under åren 1982–
1994 medverkade 138 lirare i pojklagets 
seriematcher och under tiden 1990–95 
representerade 79 junior Kappelshamn i 
den gotländska juniorserien. I reservlag 
som vi haft under de flesta åren mellan 
1982 och 2015 har totalt uppskattnings-

Kappelshamns fotbolls historia –  
pojklag, juniorer, seniorer och veteraner

vis 700 olika killar spelat seriematcher. 
Veteranlaget gick åren 1992–2011 runt på 
totalt 105 spelare.

Tobbe Ahlqvist är den ende spelare 
som inbringat en slant vid spelarförsälj-
ning. När han gick från Gute till Vasa-

Stående från vänster: Lagledaren Kjell Sedman, Gustaf Westerlund, hjälptränaren 
Moqi Trolin, Henrik Westerlund, David Nilsson, match-speakern Lars-Gunnar Björk-
lund, Henrik Sedman, Thorbjörn Ahlqvist (då Cedersten), Jakob Carlén och tränaren 
Ugur Öncel. Knästående: David Öncel, Fredrik Jakobsson, Jimmie Bogren, Johan 
Sandström och Stellan Jakobsson.

Stående från vänster: Danne Stenström, Tage Söderdahl, Conny Östergren, Peter 
Kristensson, Håkan Berlin, Richard Mogensen och Henrik Johansson. Knästående: 
Karl-Gustav Nilsson, Berra Sandström, Ronny Hägbom, Peter Lindberg och Mikael 
Blommé.

lund i början av seklet erhöll klubben 25 
procent övergångssumman eller 17.500 
kr.

BERRA SANDSTRÖM

För spelarstatistik, se sidan 9

Fotbollshistoria
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i företagsKIKaren

Langers Krog, Jocke Langer
”Jag är väldigt nöjd med min första som-
mar framförallt med den respons som jag 
fått från alla grannar. Jag har verkligen 
känt mig välkommen. Innan jag öppnade 
la jag ner en massa tid på att hänga upp 
tavlor och möblera om, och vardags-
rumskänslan som jag ville skapa infann 
sig nästan direkt, framförallt genom att 
jag öppnade upp trädgården, vilket upp-
skattades av alla ni som bor omkring. 
Det blev liksom ett vardagsrum till.

Tyvärr drabbade det initiativet, att 
besökarantalet på framsidan minskade 
ordentligt jämfört med tidigare år då lun-
cherna varit de mest besökta. I år blev 
det tvärt om. Kvällarna har varit popu-
lära och musikframträdandena och för-
fattarkvällarna är jag väldigt nöjd med. 
(Jocke med Micke Syd, Gyllene Tider och 
Tommy Ekman, Freestyle på tidningens 
framsida.)

Att se er alla dansa runt med Peter Sie-
pen var sommarens höjdpunkt och när 
finalen med Povels Naturbarn avslutades 
så kände jag mig så lycklig och nöjd.

Nu är säsongen över. Både jag och 
Dia och min fantastiska personal behö-
ver vila upp oss, men vi kommer tillbaka 
nästa år, och så fort jag vet något om 
eventuellt framtida öppetdagar under 
kommande lågsäsong får ni besked.”

Gotlandsvåfflan, Magnus Friberg
Magnus fick på grund av sjukdom 
stänga för säsongen ett par veckor tidi-
gare än beräknat. Men Berra hade ett 
kort snack med honom några dagar tidi-
gare. Då berättade han att detta andra 
varit mycket bra år. Efter en som lite trög 
start höjdes besöksfrekvens rejält någon 
vecka in i juli och det höll i sig. Dock är 
hans verksamhet ännu väldigt väderbe-
roende på grund av att han inte har så 
många inomhusplatser i Våffelstugan. 
Det ska han försöka fixa till 2018 och har 
även planer att söka serveringstillstånd 
för vin och öl. Mera detaljerade planer 
berättar han om i vår. Nästa år kommer 
han troligen att driva verksamheten själv 
utan någon kompanjon och kanske med 
utökad personalstyrka.

Avstämning med  
byns två restauranger
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i kulturKIKaren

Ett par kilometer utanför Kappelshamn 
på väg 149 mot Visby lever och verkar 
den sedan 70-talet välkända konstnä-
ren Channa Bankier. I Skällstäde i sitt 
1600-talshus bor denna stockholmsfödda 
tjej som en gång i tiden blev känd för sitt 
radikala samhällsengagemang. Och hon 
är en 70-årig kvinna som har många 
synpunkter på vår värld. I Aktionsgrup-
pen mot miljöförstöring i Kappelshamns-
viken blev hon känd även för sitt lokala 
engagemang för snart fyrtio år sedan, då 
hon tillsammans med många andra lyck-
ades stoppa dåvarande Storugns-ägaren 
Cementa från att släppa ut kalkslam i 
Kappelshamnsviken. KIKaren har besökt 
henne och ställt några frågor.

Enligt Wikipedia så är Channas konst 
expressiv och bär spår av judisk och öst-
erländsk mystik. Den är rik på sexuell 
symbolik. Hon arbetade först med grafik, 
teckning och måleri men övergick under 
1990-talet till att skapa bilder digitalt vid 
datorn för att sedan trycka upp dem på 
papper, vaxdukar och lampskärmar.

Channa har haft flertalet separatut-
ställningar, bland annat i Stockholm, 
Umeå, Norrköping, Örebro, Malmö 
och Lund och finns representerad på 
Moderna Museet, Statens porträttsam-
ling och Göteborgs konstmuseum. Hon 
har också varit sommarpratare i P1 vid 
tre tillfällen 1980, 1985 och 1997.

Är det en någorlunda korrekt beskrivning 
tycker du – eller är det något som du vill 
tillägga. Jag har för mig att du även ställt 
ut utanför Sveriges gränser.

– Ja det har varit några stycken främst 
på 90-talet ibland annat Paris, Berlin och 
Köpenhamn. Den största utställningen 
var nog den jag hade 1990 på Centre Cul-
turel Suedois i Paris.

Channa Bankier
bygdens kända konstnär

Hur kommer det sig det att du hamnade 
på norra Gotland? 

– Jag och min dåvarande pojkvän Alf 
hade avslutat studier på Konsthögskolan 
i Stockholm eller Mejan som vi kallade 
skolan och ville fly från den överpoliti-
serade konstvärlden i huvudstaden på 
60-talet. Vi hamnade först i Klintehamn 
och blev där fascinerade av det gotländ-
ska ljuset, havet och naturen. Jag fick ett 
arv på 20 tkr och vi sökte ett eget hus. 
Pengarna räckte precis till att köpa plat-
sen i Skällstäde där jag bott sedan dess. 
Huset var inte särskilt modernt – det 
fanns el, men vatten hämtades från en 
pump på gården och isoleringen var väl-
digt bristfällig.

Att jag som treåring bott några veckor 
med mina föräldrar på Signe Kahls pen-
sionat vid lanthandeln i Kappelshamn – 
där dagens Langers Krog ligger – det 
fick jag reda på långt senare när Karin 
 Carlén kom och visade foton från som-
maren 1950.

Du har aldrig varit rädd för ny teknik och 
är aktiv på fejan. Och så har du väl fiber 
också. Det är inte alla konstnärer i din 
ålder som är lika teknikvänliga – någon 
kommentar till det?

– Jag har alltid varit nyfiken på ny tek-
nik och under femton år från 1995 job-
bade jag mycket med datoriserade bilder. 
Har ingen dagstidning längre utan börjar 
dagen men att läsa nyheterna på nätet 
och skriva Facebook-inlägg.

Nämn tre saker i ditt liv som har präglat 
dig som människa!

– Politiken, jag har alltid varit vänster 
och jobbat mot mörka högerkrafter. 

Konsten, som liten tolvåring satt jag 
och ritade och ritade, trots att mina för-
äldrar inte uppskattade det. Inte förrän 
jag kom in på Konsthögskolan accepte-
rade och gillade mitt yrkesval.

På äldre dagar har mitt judiska 
ursprung fått allt större betydelse. Jag 
är inte ett skvatt religiös men det är den 
judiska kulturen jag känner starkt för. 
Den känslan förstärks av alla mörka 
extrema nazistbesläktade tendenser vi 
ser runt om i världen idag.

Konstnärer brukar har svårt att gå i pen-
sion – hur aktiv i du idag?

– Idag jobbar jag mycket med tusch 
efter att ha varit rätt overksam under ett 
par år och är väldigt inspirerad av klippor 
besläktade med raukarna i havet. Den 
senaste månaden har jag tecknat nästan 
ett blad om dagen.

Om du ser på vår ö, vårt land och vår 
värld idag – vad ska måste ske för att 
utvecklingen ska bli positiv?

– Det är en farlig situation med män 
som Putin, Trump och Erdoğan vid mak-
ten i stora länder. Jag önskar att alla 
humanistiska och demokratiska krafter 
allt från socialister och liberaler går sam-
man som en front och motarbetar de 
mörka, nationalistiska krafter som vuxit 
sig starka under senare år.

BERRA SANDSTRÖM
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Reportage från KÅT

KÅT även 2017!
I år var datumet 28 juli för Kappelshamns 
Återkommande Triathlon, ett samarbete 
mellan KIK och Friskis & Svettis i Visby. 
Sommaren har ju varit lite växlande och 
vattentemperaturen måttlig men på mor-
gonen denna fredag visade termometern 
21 grader i ytvattnet. En liten bit ner höll 
vattnet 18 grader – den gräns vi satt för 
att simma över viken – så vi tog beslu-
tet att köra enligt plan. Efter genomgång 
gick 28 glada och peppade motionärer 
ombord på NIAB:s arbetsflotte för trans-
port över viken och start för första delen 
i detta triathlon, som inte är en tävling – 
annat än med sig själv kanske, utan ett 
tillfälle för utmaning och rörelseglädje.

Banan var densamma som året innan 
och strax efter halv elva hoppade alla i 
vid Storugns och påbörjade den en kilo-
meter långa simningen. Vindarna hade 
under en relativt lång tid legat mellan 
nord och öst. Men denna förmiddag 
hade det växlat om och blåste svag väst-
sydväst. Väl mottagna kom alla deltagare 
iland under applåder från nära och kära. 
Efter ombyte till torra kläder var det dags 
att hoppa upp på cyklarna. Några ytterli-
gare deltagare hade tillkommit och dryga 
trettiotalet gav sig ut på den cirka en och 
en halv mil långa cykeldelen mot Kulls-
hage. Avslutande löpning/promenad via 
Folkets Hus, Gunggung och badplatsen 
mätte 5,2 km. Strax före klockan ett var 
alla deltagare i mål, svettiga och nöjda!

Yngste deltagaren var i år 13 och den 
äldsta närmre 70, med andra ord ett eve-
nemang för alla! De som ville avslutade 
som vanligt med fika i härlig högsom-
marvärme.

Ett stort tack till alla som deltog och 
alla andra som fanns på plats för att heja 
på och stötta! Åter en gång en härlig 
dag med många leenden, mycket käm-
paranda och en hel del svettdroppar!

Några timmar senare var temperaturen 
vid bryggan 10 grader och vid badplatsen 
uppmättes 8 grader en bit in på eftermid-
dagen…Väl mött nästa gång!

NETTAN OCH  
KRISTOFFER STREHLENERT

28 deltagare i KÅT – Kappelshamns  
Återkommande Triathlon
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Som oftast har vår pärla i Östersjön 
ett härligt midsommarväder och som 
alltid blir det en fin eftermiddag på 
Snäckersvallen. Så också detta nådens 
år 2017. Byns egen dragspelsdrottning 
Bettan Husberg fick sällskap av den 
yngre generationens kappelshamnssork 
Wictor Johansson och dessa två ackor-
dionvirtuoser fick igång en bra ringdans 
runt majstången. Efter en lite gles inled-
ning med ett fåtal som engagerade sig i 
att klä midsommarsymbolen med björk-
ris och blåeld strömmade folket till och 
till slut fanns över 100 personer närva-
rande. Med hjälp av den nykomponerade 

Snäckersvallen

Midsommarfirande
sångarduon Eva (Hävermark) & Petter 
(Höök) blev det fart på ett 30-tal modiga 
som dansade runt majstången till bland 
annat Små grodorna, Så går vi runt kring 
en enrisbuske och Vi äro musikanter. Efter 
den traditionella avslutningen med Björ-
nen sover och Raketen avslutades efter-
middagen med mingel och fika. Ett bra 
arrangemang lagom spontant i härlig 
KIK-anda. 

Till nästa år köper vi in ett par mikrofo-
ner så sångarduons röst kan höras även 
bort till dom som inte vågar dansa.

BERRA SANDSTRÖM

 
Fotbolls statistik
Sedan 1974 har klubben haft ett 
stort antal lag alltifrån pojk- och 
juniorlag till senior- och veteran-
lag. Som mest var inte mindre än 
sju lag i farten samtidigt några år 
in på 90-talet. I klubbens gömmor 
finns det statistik på det mesta och 
jag roat mig att plocka fram dom tio 
spelare som spelade flest seriemat-
cher respektive gjort flest seriemål 
genom tiderna. Här följer listorna 
som är uppdaterade till och med 29 
augusti 2017.

Seriematcher
1. Håkan Sandström  ..................... 778

2. Berra Sandström ......................... 711

3. Göran Sandström ...................... 444

4. Jörgen Gräsman ........................408

5. Håkan Berlin (Nilsson) ............. 382

6. Conny Östergren ........................353

7. Bertil Pettersson......................... 347

8. Danne Stenström ....................... 324

9. Håkan Gustavsson .....................317

10. Mattias Andersson .................... 300

Seriemål
1. Thorbjörn Ahlqvist (Cedersten) .....371

2. Göran Sandström ...................... 302

3. Danne Stenström ....................... 247

4. Håkan Berlin (Nilsson) ................. 232

5. Håkan Pettersson .......................173

6. Håkan Sandström ....................... 161

7. Moqi Trolin .................................. 116

8. Johan Engström..........................109

9. Olle Östergren .............................. 86

10. Conny Östergren ......................... 76
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Smått & Gott

Kardinalen i Kappelshamn
Som säkert de flesta av er noterat har vi 
fått ett nytt blickfång vid hamnen i Kap-
pelshamn. På gräsytan vid nerfarten till 
hamnen har Fiskehamnsföreningen pla-
cerat ett sjömärke, ett så kallat kardinal-
märke. Ett kardinalmärke eller väder-
sträcksmärke visar på vilken sida om 
sjömärket man skall passera för att gå fri 
från grundet. Just det här kardinalmärket 
visar att man skall passera öster om sjö-
märket för att inte gå på grund. Märket 
gäller endast för sjöfarare och så länge 
havets nivå inte når upp över landsvägen 
behöver ni inte fundera över hur ni skall 
passera när ni kör förbi i Gästgivarens 
kurva. Att sjömärket lutar är avsiktligt, 
det skall symbolisera att det flyter i havet, 
hälsar Kåre Carlsson.

Pokerkväll
Klubbstugan kan användas till mycket. 
En gång i kvartalet samlas ett gäng på 
8–10 för mäta sig i denna kortspelkonst. 
Olika segrare har det varit genom de hit-
tills drygt dussintalet genomförda sam-
lingarna. Vid det senaste den 3 juni blev 

Nu har Folkets Hus en dansbana. igen. 
Efter många år av funderingar, brist på 
pengar och engagemang så ligger den 
nu där och väntar på att bli använd. Den 
är inte riktigt klar ännu… Gissa om det 
finns planer!!! Vid invigningen av dans-
banan den 21 juli så klippte vi band och 
höll tal vilket hör till. Javisst ja – Glimra 
var ju förstås här och sjöng för oss. Vi 
hade buffé och baren öppen – gissar att 
de 70–80-talet besökare som var där fick 
uppleva en fantastisk sommarkväll i vår 
park. Samma kväll smiddes planer från 
Glimra att boka in en julshow redan nu. 
Vi får se hur det blir med det.

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

Folkets Hus-föreningen
Under hösten har vi några privata 

uthyrningar med matnyttigt innehåll. 
Vi har även själva planer på en klassisk 
höstfest om intresse finns. Det är ju då 
det är så smidigt att om ni är medlem-
mar i Folkets Hus, då vi kan ha baren 
med servering öppen: Medlemskap är 
ett måste för en laglig alkoholhantering. 
Det gäller dock inte privata fester. Och du 
som glömt betala för i år – betala in avgif-
ten nu för 2017 och dessutom för 2018. Då 
kan även du vara där med alla oss andra 
som har såå trevligt i goda vänners lag.

ULF LINDAHL

Storbildsteve
Vi fortsätter under hösten att hålla 
klubbstugan öppen för gemensamma 
teveupplevelser. När du läser detta har 
Sverige nyligen spelat två bortamatcher 
VM-kvalet i fotboll – dels 31 augusti mot 
Bulgarien, dels den 3 september mot Vit-
ryssland. Om vi tagit minst fyra poäng 
på dessa två matcher har vi ett bra läge 
inför de avslutande matcherna 7 okto-
ber Sverige – Luxemburg lördag kl 18.00 
och tisdag 10 oktober Holland – Sverige 
20.45. Då blir det storbildsteve med bastu 
i klubbstugan.

den på bilden skäggbeprydde Thomas 
Lindberg pokermästare. Han får sätta sin 
titel på prov nästa gång som beräknas 
äga rum någon lördagkväll i oktober.

Pokermästerskap i klubbstugan
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Kappelshamns Camping

Årets camping sätter nya rekord i antalet 
gäster. Med en speciell besökstopp 11–12 
juli då vi hade fler än 50 tält, husvagnar 
och husbilar i samband med att 3-dagars-
orienteringen ägde rum i trakterna runt 
Rute. I juni var besöksfrekvensen något 
lägre än de senaste åren men såväl juli 
som augusti visar på rekordsiffror.

Gästerna är fortfarande osannolikt 
nöjda. Drygt fyra av tio har överhuvud-
taget ingenting att klaga på! Nästan lika 
många tycker istället att det bästa med 
campingen är våra fräscha hygienutrym-
men. Sedan följer att det är lugnt, lagom 
stort, bra pris, serviceinriktad personal, 
välutrustat och välordnat, det havsnära 
läget med fina omgivningar, pollettfria 
duschar och de omgivande fina väl-
klippta gräsytorna i en fallande skala 
från 32 till 16 procent. Runt var tionde 
enkätsvarare anger sedan uteköket samt 
det fria platsvalet med smidig incheck-
ning som det bästa. Man kan nämna 
max tre saker och dom flesta väljer så 
många.

Bland klagomålen når inget upp i fem 
procent – flest klagar på att vår WiFi 
ännu inte är inkopplad och att det är för 
få elplatser.

Vi kan också notera att som tidigare 
år hittar flest eller 40 procent av gäs-
terna campingen via Internet, men en allt 
större andel uppger att dom har varit här 
tidigare eller har fått tips och rekommen-
dationer – runt tio procent, faktiskt unge-
fär lika många som hittar oss genom 
turistkartor.

Andelen utländska gäster är förhål-
landevis väldig hög – var tredje kommer 
utifrån, flest tyskar men även en del fin-
nar, danskar och holländare i nämnd ord-
ning. Och vi har numera klart fler gotlän-
ningar än finnar och danskar.

Husbilarna fortsätter att öka, men i år 
har andelen tältare vuxit igen efter några 
års stagnation. Husvagnsfolket blir färre 
och färre förutom under orienteringsda-
garna då dom dominerade.

På bilderna ser du alla ungdomar som 
servat gästerna förutom Ebba som inte 
ville vara med på bild. 

BERRA SANDSTRÖM

Nya besöksrekord och nöjda campinggäster

Elinor

Elliot

Thelma

Wilda Hilda

Elvira & Alice

Wivi & Hanna
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Hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Huvudstad
Har varit huvudstad i 
omgångar sedan 1200-
talet, senast från 1814

Arrangerade vinter-
OS 1952

Har Nordens näst 
största flygplats Har hetat Kristiania Här ligger Nobels 

Fredscenter

Artist
Född 2 april 1974. 
Georg som mellan-
namn

Första skivan släpptes i 
oktober 2001

Har varit med i Broder 
Daniel och Honey is 
cool

Är en hängiven Gais-
supporter

Har vunnit Grammis, 
Rockbjörn och årets 
göteborgare

Historisk händelse Ledde fram till Opera-
tion Enduring Freedom

417 meter högt innan 
förstörelse

Under kort period värl-
dens högsta byggnad 

Överlevde en attack 
1993

Ägde rum 11 september 
2001

Författare Född 31 juli 1965 i 
Gloucestershire

Har sålt 450 miljoner 
böcker översatta till 73 
språk

Har en asteroid 
uppkallad efter sig

Varumärket värt 25 
miljarder dollar

Huvudperson är en 
trollkarl

Film Regi av Henrik 
Jansson-Schweizer

Biopremiär 16 augusti 
2017

Handlar om svensk 
legend

Dotter har spelat en 
stor roll

Huvudnummer är 
Monza 1978

Seriefigur Svensk tecknad humor-
serie från 1991

Tecknad av Lars 
Mortimer

Mänskliga karaktärer 
är Edwin och Ellen

Handlar om skogens 
konung

Kan läsas i Gotlands 
Tidningar

Rätt svar 
1. Oslo 2. Håkan Hellström 3. World Trade Center 4. JK Rowling 5. Superswede 6. Hälge
21X 1X2
Röda Tråden: Alla är rövare i filmen Ronja Rövardotter

1) 5 juni 2017 får Nato nytt medlemsland. 
Vilket?

1 Kosovo
X Serbien
2 Montenegro

2) 28 juni 2017 blir en svensk ny kardinal 
i romersk-katolska kyrkan. Vem?

1 Anders Arborelius
X Johan Boethius
2 Carl Magnus Lindmark

3) Gotlandslöpningen i trav genomförs 12 
juli 2017. Vem vann?

1 Black Business
X Whitehouse Express
2 Capital Seafront

4) 27 juli avgår två ministrar efter IT-
skandal på en myndighet. Vilken?

1 Transportstyrelsen
X Trafikverket
2 Tullverket

5) 14 augusti inträffar stort jordskred i 
Afrika. I vilket land?

1 Burkina Faso
X Sierra Leone
2 Mocambique

6) I augusti genomförs Medeltidsveckan. 
Vem är verksamhetschef?

1 Erik Rudberg
X Johan Hedberg
2 Björn Sundberg

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Tommy Körberg Ricky Bruch Allan Edwall Börje Ahlstedt

Rilles frågesport
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Varför är du medlem i KIK? 
Vad betyder klubben för dig? 

Fem svarar

Gunilla Sterner, Kappelshamn
När jag flyttade hit i januari fick jag tid-
ningen som på ett trevligt sätt berättade 
om föreningens verksamhet. Då blev jag 
medlem för att kunna ta del av aktivite-
terna. En möjlighet att ta del i gemen-
samma aktiviteter och lära känna nya 
människor. Jag har badat bastu, varit på 
lammgrillning och Folkets Hus-konsert 
och Traktordagen. Kanske inte så mycket 
idrott just, men jag rider ju och går på 
yoga i Lärbro. Ser fram emot att lära mig 
mer om klubben.

Jaana Gustafsson, Sollentuna
Engagemanget KIK har i olika verksam-
heter i Kappelshamn är ju toppen så 
självklart vill man vara medlem! Då släk-
ten finns här i byn, är vi här både påsk, 
sommar, höst, jul ochsåvidare och deltar 
gärna i KIK:s aktiviteter. Jag själv upp-
skattar framförallt lördagsbastun, det är 
en fin gemenskap och en bra nyhetska-
nal till allt som händer i byn. Unikt.

Kåre Carlsson, Kappelshamn
Klubben bidrar till Kappelshamns 
utveckling och sammanhållning på ett 
unikt sätt och då känns det angeläget 
för mig att stötta verksamheten med ett 
medlemskap. Jag nyttjar lördagsbastun 
och läser KIKaren med glädje när den 
dimper ner i lådan. Utan klubben skulle 
Kappelshamn helt enkelt inte vara en lika 
attraktiv plats att bo på! Jag vill också nu 
när jag har chansen ta tillfället i akt och 
framföra en eloge till Berra som fortfa-
rande efter alla år lyckas hålla skärpan 
och engagemanget vid liv på ett impone-
rande sätt.

Abdullah Osman, Visby
Jag trivs med klubben och tränaren.
KIK betyder att jag att jag får träffa kom-
pisar och spela fotboll som jag tycker är 
jättekul.

Carina Lagerström, Visby
Kul att stödja föreningen. Jag har själv 
spelat fotboll och min fästman är från 
Kappelshamn. Klubben ordnar många 
roliga aktiviteter och arrangemang

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 oktober – mars tidigare-
läggs tiderna en timme.

Det går bra att bada även an-
dra tider, men då tar vi en mi-
nimiavgift på 40 kr, om en 
klubbmedlem bokar. För icke 
medlemmar är avgiften 80 kr.



14 ● KIKaren nr 150 september 2017 

En av boulemästerskapens flitigaste del-
tagare genom åren Peter Stade var i hög-
form under årets boulemästerkap den 29 
juli på Snäckersvallen. Genom åren har 
den gode Peter tagit några medaljer – 
bland annat vann han premiäråret 1996 – 
men han har inte spelat så bra under de 
senaste tio åren förutom 2009 då han lik-
som i år blev dubbel mästare. En annan 
flitig mästerskapsdeltagare, Zeb Averyd, 
lyckades sitt sista år som ungdom ta 
guld efter att ha vunnit sina tre matcher. 
Kul också med det goda deltagaranta-
let. 34 tävlanden – så många har vi inte 
varit sedan 2011. Förra året var endast 22 
på plats – så procentuellt var deltagar-
ökningen över 50!

I år krossade Peter allt motstånd och 
vann alla sina sex matcher rätt överläg-
set. Det visades också i finalen, där han 
vann med 13–4 mot den annars duk-
tige Jimmy Öhlund. Den nyblivne som-
margotlänningen Mats Tärn svarade för 
bra mästerskapsdebut genom att knipa 
bronsmedaljen efter att ha utklassat 
gamle mästaren Thomas Jonsson med 
13–1.

Peter Stade tog rubbet och  
Zeb blev ungdomsmästare

Klubbmästerskap

Resultat
Seniorer
A–final Peter Stade–Jimmy Öhlund 13–4
B–final Berra Sandström–Göran Sand-
ström 13–10
Kullshage Trophy Peter Ranke–Berra 
Sandström 13–4
1. Peter Stade
2. Jimmy Öhlund
3. Mats Tärn
4. Thomas Johnsson
5. Sven–Erik Nilsson
6. William Pettersson
7. Edvin Stephansson
8. Jonna Hedlund
9. Mona Rahmström
10. Lillemor Ringvall
11. Inga–Britt Adriansson
12. Jennifer Stenström
13. Peter Ranke
14. Fredrik Ljungar
15. Tobias Stenström
16. Berra Sandström
17. Göran Sandström
18. Agnetha Stenström
19. Leo Granstrand
20. Håkan Sandström
21. Tove Hahnsson
22. Wilma Wimnell
23. Emil Söderberg
24. Lotta Sandström
25. Monica Olsson
26. Max Drougge
27. Per Granstrand
28. Gunnel Söderberg 
29. Annika Tärn
30. Lena Granstrand

A–guppen
Semifinaler
Peter S–Thomas 13–7, Jimmy–Mats 13–4
Bronsmatch 
Mats–Thomas 13–1

B–gruppen
Semifinaler
Leo–Göran 9–13, Agnetha–Berra 9–13

Ungdomar
1. Zeb Averyd 3 segrar
2. Daniel Stephansson 2 segrar
3. Ruben Stephansson 1 seger
4. Smilla Sandström 0 segrar
Zeb–Smilla 13–8, Daniel–Ruben 13–9, 
Zeb–Daniel 13–10, Smilla–Ruben 12–13, 
Zeb–Ruben 13–10, Daniel–Smilla 13–6

Sedan vann Peter på nytt med 13–4 i 
Kullshage Trophy, där han överraskande 
fick möta Berra Sandström. Berra gjorde 
en av sina bästa bouleinsatser någonsin 
och hade dessutom nöjet att slå ut sina 
två söner Håkan och Göran samt sin 
duktiga styrelsekollega Agge Stenström. 
I samtliga matcher vände han stora 
underlägen till seger, utom då i Kulls-
hage-fajten mot suveräne Peter.

Zeb fick ett par tuffa matcher i ung-
domsklassen mot tvillingarna Daniel 
och Ruben Stephansson, men var den 
av ungdomarna som var jämnast utan 
några svackor.

I övrigt kan noteras att förra årets 
guldmedaljör Per Granstrand inte vann 
någon match detta år. 2016 års ung-
domsmästare William Pettersson hade 
passerat 15-årsgränsen och gjorde en bra 
prestation genom att ta en sjätteplats pre-
cis före 2015 års ungdomsmästare Edvin 
Stephansson och 2004 års ungdoms-
mästare Jonna Hedlund. Prisbordet var 
det bästa vi haft någonsin – för det tackar 
vi framförallt klubbens störste sponsor 
Dino Larsson och hans ICA Maxi.

BERRA SANDSTRÖM
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Klubbmästerskap

KIK:s traditionella KM i varpa den 15 juli 
i ett perfekt lagom varmt och soligt väder 
fick två bröder som guldmedaljörer. Först 
försvarade Niklas Ringgren sitt fjolårs-
guld i en hård fajt med Joakim Stenström 
och sedan vann broder Gunnar kulkast-
ningen. Även här var Jocke tvåa. Brons-
medaljerna gick till Birger Lindqvist och 
Petter Höök. I år blev antalet kastare 
ovanligt lågt eftersom många trogna 
varpaentusiaster var upptagna av annat 
som jobb och semester. Vi får hoppas att 
denna gotländska gamla nationalsport 
kan vända deltagartrenden till 2018.

Den torra sommaren och vattenbristen 
gjorde banorna hårda och det var svår-
kastat, därför blev det inte så låga poäng 
i förmiddagens centimeter. Där började 
Birger bäst med 425 på sina första tolv 
kast. Men Niklas var endast sex centi-
meter efter och ryckte sedan rejält ifrån. 
Efter en svag start närmade sig dock 
Jocke – hans avslutande 400 cm räckte 
till silver med god marginal. Utanför pris-
pallen gladdes Rune Franzén åt en av 
sina mer framstående placeringar – han 
kom nämligen fyra.

I eftermiddagens kulkastning slogs 
cm-mästaren Niklas sensationellt ut 
under kvalomgången av broder Gun-
nar och överraskningen Petter Höök. 
Han blev även slagen av Rune. Från den 
andra kvalgruppen tog sig Jocke lätt 
vidare och fick sällskap av 15-årsdags-
barnet William Pettersson knappt före 
David Gustafson och Birger.

Två bröder varpamästare

Resultat
Centimeter
Niklas Ringgren .................................. 1500
Joakim Stenström ................................1537
Birger Lindqvist....................................1614
Rune Franzén....................................... 1964
David Gustafsson ................................ 1979
Gunnar Ringgren.................................2437
William Pettersson ..............................2863
Petter Höök ..........................................2943

Kula A-final
Gunnar Ringgren..................................... 21
Joakim Stenström ............................. 18 + 3
Petter Höök .........................................18 + 1
William Pettersson .................................. 10

Kula B-final
Niklas Ringgren  .....................................20
Rune Franzén..................................... 15 + 2
David Gustafsson ...............................15 + 1
Birger Lindqvist........................................11

I A-finalens första kula knäckte Gun-
nar sina medkastare – en suverän seger 
med sju poängs marginal. Sedan kunde 
han kontrollera det hela och kolla silver-
kampen som Jocke spurtade hem före 
Petter.

I B-finalen vaknade Niklas till och vann 
klart. Rune vann kampen om andraplat-
sen efter särkastning med David.

BERRA SANDSTRÖM
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Snäckersvallen

Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se

Uthyrning av grillställning
Till årets lammgrillning tog KIK fram nya fina grillställ-
ningar. Dom går bra att hyra – 200 kr tar vi för icke- 
medlemmar och 150 kr för klubbmedlemmar. Om vill 
du hyra kontaktar du Petter på 070-447 94 85.

Årets lammgrillningsfest den 5 augusti 
blev som vanligt en trivsam tillställning, 
trots att det var lite kallt och blåste. Men 
med hjälp av kvällens idoge trubadur 
Anders Östergren kunde dock många 
hålla värmen uppe med dans fram till 
midnatt och sen fortsatte några stycken 
ytterligare ett par timmar. Tack alla med 
festgeneralen Petter Höök och grillmäs-
taren Rolle Pettersson i spetsen som var 
med och bidrog till det lyckade kalaset! 
Vi var närmare 120 som deltog i denna 
traditionsrika sommarfest. Den första 
lammgrillningen arrangerade KIK den 19 
augusti 1989 med nästan 80 deltagare. 
Då var Ugur Öncel grillmästare tillsam-
mans med Rune Franzén och Janne Gus-
tavsson. Och redan då fanns Magnus 
Sjögren med i funktionärsstaben.

BERRA SANDSTRÖM

Bra fest i år igen!


