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En värld i förändring?
Ja, den folkliga demokrati
rörelsen i Nordafrika och 
på Arabiska halvön fick en 
klart tuffare resa än vad jag 
hoppades på. Utvecklingen 
går ändå framåt om än med 
snigelfart och är väl lite av 
”två steg fram och ett till
baka”. Det är bara att hål
la tummarna för den demo
kratiska utvecklingen och 
hoppas att världen utanför 
dessa länder ger sitt stöd på 
ett konstruktivt sätt.

Hamnen
Tyvärr backade våra regio
nalpolitiker från vad de sa 
förra året och nu verkar det 
som om höga vederbörande 
bestämt sig för att gå emot 
allmänt förankrade idéer 
om att viktig infrastruktur 
ska behållas i offentlig ägo. 
Nu får vi istället försöka ha 
en dialog med ny ägare – av 
allt att döma Gotlandsbola
get – så att Kappelshamns 
hamn i framtiden får vara 
det kommunikationsnav 
för nordvästra Gotland som 
det finns alla förutsättning
ar för. Åsa redogör längre 
fram i tidningen för turerna 
i hamnfrågan.

Sommaren
Framför oss har vi en här
lig period med förhoppnings 
sol och värme. Kappels
hamn lever upp med en stör
re befolkning och många ak
tiviteter. Vi har möjlighet 
njuta av vattnet vid stran

den, gå på restaurang, fis
ka eller utöva bollspel på 
Snäckersvallen. Aktiviteter
na vid klubbens anläggning 
kan du läsa om på anslag 
och på vår hemsida förutom 
ett axplock i denna klubbtid
ning.

Klubben där det  
händer saker snabbt
Vid valborgsmässoelden 
på stranden fick vi önske
mål från två klubbmedlem
mar – Monica Flodman och 
Roine Andersson – om att 
ordna en grillplats för med
lemmar, campare och närbo
ende nere vid badbryggan. 
Efter ett snabbt styrelsebe
slut och sedan hängivna ide
ella insatser kan vi konsta
tera att vi har en grillplats 
iordning med bänkar och 
bord mindre än tre veckor 
efter det att idén kläcktes. 
Ett särskilt tack till klub
bens hustomte Curt Söder
berg som hade god hjälp av 
fixaren Janne Gustavsson 
och närboende cementrörs
leverantören Leif  Söder
ström. Snacka om att KIK är 
en klubb där det är kort tid 
mellan ord och handling!

Sponsorer på hugget
Vi har inte bara fått en än
damålsenlig grillplats. Uffe 
och hans företag Lindahls 
Skog & Trädgård har spons
rat ett gediget gallringsar
bete i skogspartiet mellan 
fotbollsplanen och Kappels
hamnsviken. Om det kan du 

se lite bilder på i detta num
mer. 

ICA Maxi har vi tecknat 
bättre sponsringsavtal med 
i år än tidigare. Därför pas
sar KIKaren på att intervjua 
killen bakom denna fram
gångsrika livsmedelsbjässe, 
Paul ”Dino” Larsson.

Ibland är det upp och 
ibland ner – ingen vet 
riktigt varför
Som gammal gnagare vet 
jag att skillnaden mellan 
succé och bottennapp kan 
vara hårfin. AIK, svenska 
mästare 2009, höll på att åka 
ur året därpå – fast spelar
truppen egentligen inte var 
så mycket sämre. I år med 
en inte så märkvärdig trupp 
ser AIK ut att vara nära 
toppstriden i Allsvenskan. 

Alaget har ju inte rosat 
marknaden hittills i år.. Kap
pelshamns Alag har spel
mässigt varit minst lika bra 
som förra året i de matcher 
jag sett. Då var vi nära en 
kvalplats till gotlandsfyran. 
Hittills i år har vi mest in
kasserat förluster. 

Det är väl det som är tjus
ningen med idrott och fot
boll i synnerhet – inget är gi
vet på förhand! 

Glöm inte att läsa Alice 
premiärkrönika i detta juni
nummer.

Vi hörs!
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Det var i år det skulle ske. Serie seger 
och därmed uppflyttning till fyran. 
Förra årets insats med en slutlig fjär
deplacering indikerade att vi kunde 
vara med och slåss i serietoppen. I 
synnerhet som vi slog alla lagen som 
kom före oss, vann i DM mot div IV
laget Levide och gjorde dessutom en 
jämn match (även om det blev knapp 
förlust) mot serievinnarna i den hö
gre serien, FG86.

Mandom mod och morske män, nu 
rackarns i den lilla byrålådan skulle 
inget lag gå säkert. Träningen började 
redan i november och under hela vin
tern har grabbarna kämpat på med 
hög träningsnärvaro. När sedan nye 
tränaren ”Peppe” införlivades gav det 
ytterligare en vitamininjektion till 
laget. Men när träningsmatchandet 
väl satte igång hände något som inte 
ingick riktigt när planerna för 2011 
ritades upp; skadorna. 

Med 2009 fortfarande i färskt minne 
som det stora ”skadeåret” (12 spela
re på skadelistan samtidigt) tänkte 
vi att det är ett rekord som inte går 
att slå. Det gjorde det. I år har mer
parten av laget varit högfrekventa be
sökare i vårdsvängen och då räknar 
vi in bland annat elva knäskador!!! 
Då har vi inte ens nämnt alla sträck
ningar, stukningar, muskelbristning
ar och så vidare. Frågan är om det 
var en släng av böldpest och mul och 
klövsjuka med på ett hörn också. Det 
har med andra ord varit rent kaotiskt 
på skadefronten. När två spelare åter
kommit till spel har tre andra gått 
sönder istället. Som ledare kan man 
ha viss anledning att kasta in hand
duken i ett dylikt läge men det hjäl
per å andra sidan inte situationen 
som sådan.

Så det har bara varit att bita i det 
sura äpplet och försöka göra det bäs
ta möjliga av det hela. Det går inte att 
förneka att alla skador har påverkat 
årets resultat. Istället för den kalky
lerade topplaceringen har resultaten 
inte gått vår väg och efter sju spela

de seriematcher ligger vi på den föga 
smickrande nästsistaplaceringen, 
med endast fyra ihopspelade poäng.

Matcherna i serien har dessutom 
haft ett märkligt utseende. Av spela
de sju matcher har vi ägt spelet i sex 
av dessa men vi har bara inte kunnat 
utnyttja spelövertaget genom att om
sätta målchanserna i mål.

Det har varit sanslöst mycket av 
”stolpe ut”. Fotboll är sannerligen 
varken logisk eller ens rättvis alla 
gånger. Vid några av årets seriemat
cher (där vi förlorade) erkände till 
och med motståndarna att de inte var 
värda segern. Men fotboll handlar ju 
om att göra mål och gör man inte det 
blir resultatet oftast därefter och sen 
kan man skylla på vad som helst.

När spelåret satte igång i början på 
mars hann vi avverka sex tränings
matcher med riktigt klent resultat. 
Följande: Hemse 2–2, Garda 0–1, FC 

Copa 1–7, Gute B 0–8 och vid vårt 
Stockholmsbesök den 9/10–4 blev det 
ytterligare två smällkarameller med 
0–9 i baken mot Högalids IF och 0–4 
mot Örby IS. Därefter drog serien 
igång och resultaten där började in
ledningsvis med FEM förluster. Graip 
0–1, Roma 2–3, Väskinde 1–4, Hansa/
Hoburg 3–6, Vänge 1–2. Första poäng
en kom mot Klintehamn

3–3 och det är paradoxalt nog den 
enda matchen vi inte har spelat bra i 
seriespelet. Första trepoängaren kom 
sedan mot Gute C 5–1.

Förhoppningsvis var det startrake
ten mot en högre tabellplacering men 
med 14 poäng upp till serietoppen är 
det för mycket att ens önska att vi ska 
kunna blanda oss in i toppstriden. 
Kan vi sluta någonstans i trakterna 
av fjolårsplaceringen får det nog an
ses vara godkänt med tanke på förut
sättningarna.

Mycket stolpe ut

Rikard Westeman – ett av årets nyförvärv –  
var med och tog första trepoängaren, 5–1 mot Gute
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Aktuell tabell div V Gotland
Väskinde Ais 7 6 0 1 21–9 18

Visby AiK tFF 7 5 2 0 22–6 17

Levide iF 7 5 1 1 12–7 16

iK Graip 7 4 2 1 22–10 14

Roma iF 7 3 2 2 17–14 11

Vänge iK 7 3 2 2 17–20 11

FC Gute C 7 3 0 4 17–20 9

Närs iF 7 1 4 2 17–15 7

iF Hansa/Hoburg 7 1 2 4 16–22 5

Klintehamns iK 7 1 2 4 9–20 5

Kappelshamns iK 7 1 2 4 9–20 4

Fårösunds GoiK B 7 0 0 7 4–33 0

På spelarfronten har det inte varit 
någon större omsättning. Tre nyför
värv, Peter ”Peppe” Ljunggren (spe
lande tränare) Ulf  Norman och Ri
kard Westeman har införlivats i laget 
och alla har gjort utmärkta insatser 
de gånger de varit med och inte haft 
förhinder av skador. Ett aber i sam
manhanget är ändock att ”Peppe” 
blev tvungen att ta ”time out” en bit 
in i maj på grund av en omfattande 
flytt till Sudret. Under vårsäsongen 
kommer därför ”nygamle” tränaren 
Tage Söderdahl att vara behjälplig 
med coachningen under matcherna.

Reflektioner i övrigt. KIK torde un
der denna skadedrabbade vårsäsong 
ha satt nytt rekord på målvakstfron
ten. När ordinarie burväktare Rikard 
”Rille” Holmström blev trippelska
dad (finger, revben, rygg) före serie
start blev det lindrigt sagt panik i le
den. ”Rille” är en av Gotlands bästa 
målvakter och hur ersätter man en 
sådan spelare? Vi har tvingats gå runt 
på omskolade utespelare och det har 
inneburit att sex av dessa har avlöst 
varandra. Ingen skugga ska falla över 
dem då de verkligen har kämpat och 
gjort vad de kunnat. Men med  Rille i 

de bakersta leden blir det en helt an
nan stadga åt försvaret och backlin
jen kan i högre utsträckning koncen
trera sig på sina egna uppgifter.

Bra kämpatakter överlag även om 
resultaten lämnar en del i övrigt att 
önska. Det finns dock anledning att 
tro att vårt spel ändå ska få oss att lyf
ta även om det inte går att undgå en 
och annan djupdykning. Men hårt ar
bete kan försätta berg.

Vad vi kan se fram mot närmast är en 
intressant match mot Visby AIK i DM 
den 8 juni. Kan vi mobilisera styrkor
na och för dagen ställa upp med ett 
så slagkraftigt lag som det bara går 
(utan en massa skador och andra stö
rande element) så finns det ändå en 
viss förhoppning om att kunna göra 
en bra och jämn match. Vi har den 
inneboende styrkan när vi kollektivt 
kan plocka fram den och sen får vi se 
hur långt det räcker.

Kappelshamnspubliken! Var håller 
ni hus? Ett snitt på tio åskådare per 
match är långt under kalkylerade…
tolv!

Lars Grundemark

Marcus Broberg, Daniel Boman, Johan ”Limpan” Lindberg och Patrik Westerlund –  
glada lirare som gjorde de fem målen på Gute.



FotBoLL |  B-LAGet & VeteRANeRNA

KiKaren nr 125 juni 2011 | 5

Aktuell serietabell div VI Gotland

Garda iK 5 4 0 1 16–3 12

Hemse BK 5  4 0 0 12–2 12

iF Hansa/Hoburg B 4 2 0 2 10–6 6

Väskinde Ais B 4 1 0 3 6–8 3

Hangvar/Kappelshamn B 4 1 0 3 4–9 3

FC Gute D 3 0 0 3 1–11 0

Dalhems iF B har tyvärr utgått, tyvärr tappade vi därför ett  
par hemma matcher och en förhållandevis näraliggande bortakamp.

Förra året rosade inte vårt med Hang
var gemensamma reservlag mark
naden precis och kom sist i div VI. 
Inledningen i år har varit lite bätt
re – framförallt spelmässigt, så vi kan 
hoppas på större framgång 2011.

I premiären borta i Havdhem på 
Hansavallen den 3 maj blev det dock 
en förlust med 0–2, sedan våra kil
lar inte riktigt lyckades fullfölja den 
press på motståndarna de haft under 
den första halvleken. Hansa/Hoburg 
B skapade flest målchanser, så även 
om de båda målskotten var lite tur

B-laget ser starkare ut i år
liga så kändes slutresultatet ganska 
rättvist. 

I nästa match en vecka senare på 
Björkome i Väskinde mot Vais B kom 
den första vinsten. Den blev lite onö
digt knapp, 3–2 – sedan de för kvällen 
grönsvarta bortalaget slarvade lite 
mot slutet av matchen när vi hade 
en till synes kassaskåpsäker ledning 
med 3–0.

Även den tredje matchen spelades 
på borta. Denna gång på Sudervallen 
i Hemse. Även om motståndarna var 
obesegrade, så trodde nog lagledardu

on Axel i HSK och Berra i KIK att det 
skulle bli en seger. Tyvärr besanna
des inte vår optimism. Oförmåga att 
göra mål och några försvarsmissar 
gav en förlust med 1–3.

Första hemmamatchen gick på Skogs
gläntan den 24 maj. Nu svarade topp
laget Garda för motståndet. Efter en 
bra inledning kom spelet av sig, när 
bortalaget oförtjänt tog ledningen ef
ter tjugo minuter. Efter det kom det 
fina hemmaspelet av sig på grund av 
iver att kvittera och när matchen slu
tade stod det 0–2 på anslagstavlan. Så
väl Hangvar som Kappelshamn har 
haft målvaktsbrist detta år. I denna 
match hade vi äntligen en sugen ”rik
tig” målvalt på plats – Mats Boman – 
och han skötte sig med den äran.

Som tidigare år består större av la
get av spelare med licens för Hangvar, 
men många goda insatser har gjorts 
av KIKspelare som Tony Lindström, 
Richard Berggren, Tage Söderdahl 
och Björn Olsson.

Berra Sandström

Seriepremiären på bortaplan i Trau
me mot återuppståndna Visby AIK:s 
gubblag blev inte riktigt som vi tänkt 
oss. Efter förra årets makalösa för
lustfria matchsvit kom den första 
premiärförlusten för klubbens got
ländska mästare sedan 1994. KIK föll 
visserligen knappt med uddamålet, 
2–3, men borde ha avgjort på ett genu
int spelövertag under första halvlek. 
Domaren hjälpte till genom att döma 
bort ett KIKmål för offside – omöjligt 
då två visbyspelare upphävde all möj
lig offisideyta genom att de ramlat 
omkull på kortlinjen utanför målet. 
En väl synlig knuff  på KIKspelare i 
målgården borde dessutom renderat 
oss en straff. Nåväl, vi borde ändå ha 
tagit tag i matchen och vunnit ändå.

tuff inledning för veteranerna
Aktuell serietabell veteraner 

stenkyrka iF 3 3 0 0 4– 1 9

Kappelshamns iK 3 1 0 2 14–8 3

Barlingbo iF 1 1 0 0 4–1 3

Visby AiK  3 1 0 2 4–5 3

Fårösunds GoiK 3 1 0 2 6–16  3

Klintehamns iK 1 0 0 1 0–1 0

Även i nästa match fjorton dagar 
senare kom en ny uddamålsförlust 
i en kamp vi borde vunnit sett till 
spel övertag och målchanser. Nu drog 
Stenkyrka – för detta VSB – det längs
ta strået på Snäckersvallen och vann 
med 2–1.

I den tredje matchen mot Fårösund 
borta lossnade det rejält och KIK med 
hela 11–3. Veterandebuterande Tony 
Lindström blev tremålsskytt.

Berra Sandström
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ett mål fattades för final
Påskannandagens traditionella fårö
sundsarrangerade turnering Farfar
strofén i Kustparkshallen gick inte 
riktigt som vi tänkt på grund av en 
inledande måltorka. 

Först i tredje matchen lyckades 
KIKveteranerna spräcka nollan och 
nio mål i de två sista gruppspelsmat
cherna räckte inte. Ett mål till i nå

I synnerhet när jag är de som blir 
utsatt för fusket.

Men själv har jag inga problem 
med att filma till mig en frispark, el
ler hävda att inkastet är mitt.

Det här går naturligtvis inte ihop. 
Jag vet. Men det spelar ingen roll, för 
det är mycket som inte går ihop här i 
världen, och detta är blott en av dessa 
saker. 

Jag har diverse bortförklaringar 
för mig själv som så att säga rättfär
digar mitt fusk, och det paradoxala 
i att jag inte tolererar att andra gör 
mot mig vad jag gör mot dem.

Den första är såklart att jag inte bli
vit begåvad med bollkänsla. Eftersom 
jag då slår ur underläge mot mer ta
langfulla spelare anser jag mig ha 
rätten att dra i deras tröja, knuffas, 
fälla krokben eller på andra icke till
låtna sätt gör livet surt för dem.

Men gör det man måste, helt enkelt. 
Det är förvisso inte alltid de räcker, 
men alltid kan jag gör någon förban
nad. Och en förbannad bolltalang är 
bättre att möta än en glad och nöjd 
bolltalang.

Med åren har också åren blivit en 
undanflykt. Jag är nästan dubbelt så 
gammal som vissa motståndare och 
ingen kan begära att jag ska springa 
som en 20åring. Och eftersom jag, till 
skillnad mot de där juniorerna har 
gjort mina hundår så kan jag kosta 
på mig att… tja, vi kan väl kalla det 
för att ta vissa genvägar.

Nu ska det också sägas att det fusk 
jag ägnar mig åt, de regelbrott jag 
mer eller mindre satt i system och se
dan länge införlivat i min spelstil, det 
är ganska oskyldigt. Irriterande, men 
oskyldigt.

Om jag sedan blir störd på folk som 
drar mig i tröjan eller faller lätt så 
visst, det må vara hänt. Det får sägas 
höra till spelet.

Men ibland stöter man på folk som 
aldrig borde få ha tagit på sig ett par 
fotbollskor.

De som alltid tacklar med dobbar
na först. De som stämplar med flit. 
De som skadar med vett och vilja, el
ler för att de helt enkelt inte förstår 
bättre.

Det finns en handfull såna spelare i 
den gotländska fotbollen, alla vet vil
ka de är, vad de heter och i vilka lag 
de spelar. Domarna känner dem väl 
eftersom de genom åren dragit på sig 
fler gula och röda kort än de själva 
har en chans att räkna.

Men ändå tillåts de fortsätta. Jag 
tycker det är konstigt.

Hur många vårdslösa tacklingar 
ska idioterna få dela ut innan de blir 
avstängda på livstid?

Jag förstår inte hur de här spelar
na tänker. Förmodligen för att de inte 
tänker alls. ”Konsekvens” är ett helt 
okänt ord i deras vokabulär. 

De klarar inte av att fundera längre 
än ”kapa”. Att reflektera över hur kil
len med avslitet korsband känner sig 

sedan han tvingats sluta med idrott, 
eller i värsta fall också fått men för li
vet, de klarar de inte av.

Men skulden är dessvärre kollek
tiv. För ansvaret vilar också tungt på 
klubbarna, på ledarna, på lagkamra
terna. Jag vet föreningar där dessa 
idrottens liemän anses vara föredö
men och är mer eller mindre hjäl
tar. Där de är kulturbärare eftersom 
deras omgivning istället för att säga 
ifrån håller dumskallarna bakom 
ryggen.

Det är inte okej att bryta mot reg
lerna. Men jag blir hellre dragen i trö
jan eller förlorar ett inkast än får fot
leden avsparkad.

Det finns ju trots allt grader i fus
karnas helvete.

Fusk är kanske något vi borde ägna 
oss åt i större utsträckning i Kappels
hamn. För vi klarar uppenbarligen 
inte av att vinna på ärligt sätt.

Vi har inte vunnit en match sedan 
hedenhös, och våra bortförklaringar 
börjar låta mer och mer krystade.

Men – det är i lägen som det här 
som pojkar skiljs från män. Vem är 
beredd att bita ihop? Vem ger upp?

Förr eller senare vänder det. Kom 
till Snäckersvallen nästa hemma
match så kanske ni får bevittna när 
vi börjar vår marsch mot toppen!

Mats Pettersson
Lagkapten i A-laget

Det är lika bra att säga det  
med en gång – jag hatar fuskare

gon av de tre första matcherna hade 
räckt för finalspel. 

KIK:s matcher
Stenkyrka 0–0, Fårösund 1 0–1, Får
ösund 2 1–1, Visby AIK 3–1, SCG 
(Väskinde/Eskelhem) 6–1 

Berra Sandström
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Citatet
Alltid kul när vår fina anlägg
ning noteras – därför tar vi med 
ett stycke ur en krönika på sport
sidan i GT 110416 signerad av Per 
Wallstedt, sportreporter i GT.

”… Jag ska sluta nu, för jag 
älskar faktiskt fotboll. Det finns 
få saker som är bättre än att sit
ta på, tja vilken fotbollsplan som 
helst. Även om Snäckersvallen i 
Kappelshamn är en personlig fa
vorit, med kaffe i handen och so
len i ögonen.

Det är ju livskvalitet.
Om det inte snöar, blåser eller 

regnar såklart.”

spontanfotboll
I år planerar vi starta spontanfot
bollen på onsdagkvällar lite tidi
gare än vanlig. Genom anslag och 
djungeltelegrafen talar vi om när 
vi sätter igång tvåmålsspelet. 

tidig bevattning
Normalt börjar vi bevattna fot
bollsplanen en bit in i juni ofta 
inte förrän vid midsommar
tid. Denna vår har det inte varit 
många millimeters nederbörd på 
byn, så Janne fick sätta igång be
vattningen av fotbollsplanen re
dan den 24 maj. Inte rekordtidigt, 
men nästan. 

Klubben tar vatten från ån som 
flyter österut över åkrarna bort
emot Träskmyr in mot Beten. Om 
du ser att vi vattnar om det är be
vattningsförbud är vi inte illoja
la, utan det vattnet kommer alltså 
från en å som annars rinner ut i 
Kappelshamnsviken.

Magnus Sjögren har fått en bild via 
Thomas ”Blekinge” Johansson som 
speglar lite KIKhistoria. KIKaren 
ställer tre frågor: Vilka är personer
na på bilden, i vilket sammanhang 
tror du att fotot togs och var är bilden 
tagen?

Bildfrågan

Ny grillplats på snäckersvallen

Den som fått flest rätt vinner ett 
fint pris. Du får välja mellan en trä
ningsoverall, KIKväska eller bastu
bad till ett värde av 160 kr. Eposta 
svaren till kik@kappelshamn.se eller 
ring till Berra 070523 39 19.

KIK:s alltiallo Curt Söderberg har 
tillsammans med Janne Gustavsson 
och Leif  Söderberg anlagt en jätte
fin grillplats vid bryggan. Snart finns 

där också ett bord med stolar att sit
ta på för den som vill. Grillplatsen är 
förstås öppen för alla att använda, så 
ta med dina vänner på grillfest.
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Förra året bidrog ICA Maxi till klub
bens verksamhet genom bland re
klam på nya spelartröjor och match
värdsannonser. I år har vi tecknat ett 
ännu bättre sponsoravtal med Dino 
som gör att han seglat upp som klub
bens tredje största sponsor. KIKaren 
vill presentera denne sommarboende 
kappelshamnare för våra läsare med 
en intervju. 

Först lite fakta: Dino är 53 år, född 
i Fröjel, bor i Visby och är gift med 
Cilla. Tre barn – Moa 22 år, Ronja 20 
och Hampe 15. Skolgång på Gotland i 
Klintehamn, Solberga och Säve samt 
juristlinjen i Uppsala 1979–83.

Berätta lite om din bakgrund
– Uppväxt i Fröjel. Tidigt så odlades 
mitt intresse för idrott. Kulstötning 
och mångkamp passade mig bäst. 
Som 16åring satte jag gotlandsrekord 
i kula och i Åttakamp. Mitt gotlands
rekord i kula mätte 17.64 som det året 
var det näst bästa resultatet i Sveri
ge i ålderskategorin. Mitt intresse för 
lagspel odlades redan i fjärdeklass då 
jag debuterade för Eksta IF i fotbol
lens ungdomsserie. 

– Efter många år med Visby Ladi
es och basket bildade jag familj och 
då funkade inte det kringflackande 
idrottslivet längre. Lite ordning och 
struktur blev det när jag blev erbju
den ett jobb på Pripps i Visby som 
 distriktschef. Som ledare för högpres
terande elitidrottare till ledare inom 
näringslivet var naturligtvis en om
ställning men lika utmanande. 1992 
till 94 blev jag chef  för ICA på Got
land. Året därpå distriktschef  för 
ICA i Stockholm och 96 tog jag mig 
an min första ICA Butik i Roma. Fem 
år senare ICA i Hemse och sedan 2007 
ICA Maxi i Visby. 

Vad hade du för framtidsplaner  
som tonåring?
– Idrotten var ju helt central så min 
dröm var att bli gympalärare.

Berätta lite om ditt liv och basket!
– Jag startade ett eget lag som het
te BC Menthy i unga år. Var en rik
tig anhängare till Alvik Basket som 
vunnit massor av mästerskap. Flög 
till Stockholm på hundralappen och 
såg nästan alla lagets matcher. Det
ta fick Egon Håkansson, legendarisk 
 ledare i Alvik, reda på vilket ledde 
till att man hämtade mig på Brom
ma, fick se matcherna gratis på par
kett. Blev nästan som en maskot i la
get bland alla spelarna och den första 
basketimporten i Sverige Glenn Ber
ry samt coachen Mike Perry. Hade 
fri tillgång till alla stjärnorna under 
två år. Inte konstigt att man började 
drömma om at bli bäst i basket. Mas
sor av förebilder som lärde mig mas
sor. Som 15åring blev jag tränare för 
BBC:s damlag. 

– Två år senare gick vi upp i fast
landsserien. Ytterligare två år på det 
så kvalade vi till damernas elitserie 
dock utan framgång. 1979 flyttade jag 
till Uppsala för att påbörja mina ju
riststudier. För att dryga ut studie
lånet så började jag träna Uppsalas 
Apojkar. Jag blev fast i denna fasci
nerande sport. De kommande åren 
tränade jag Uppsalas herr och dam
lag i Elitserien. 1983 flyttade jag till
baka till Gotland för att ”göra ett år” 
som coach för Visby AIK:s damlag i 
div I. Det bar sig inte bättre än att vi 
vann serien och kvalet till elitserien. 
Sedan 1984 spelar Visby AIK/Ladies i 
elitserien. 

1984 blev jag förbundskapten för hela 
verksamheten kring damlandslaget. 
Jag kunde jobba på heltid med klubb
laget och alla landslag. Fram till 1989 
då jag avslutade min coachkarriär 
hann jag med drygt 200 landskam
per. En ära att få representera Sveri
ge runt om i världen och få lyssna till 
nationalsången. Men de 120–140 res
dagar om året var värt allt. Att få spe
la final i en av världens största turne

ringar på Taiwan och slå ut USA och 
spela final inför 20 000 åskådare, förlo
ra med en poäng på sista skott! Att få 
bli femma i Europa i EMslutspelet i 
Spanien 1987 och förlora sista match
en mot Kina i OS kvalet i Kuala Lum
pur och därmed missa OS i Soul 1988. 
Vilka erfarenheter har inte det inne
burit för mitt liv? 

Viktigt att se sponsringen  
i ett längre perspektiv

Har Gotland alltid varit et självklart 
boendeval för dig och i så fall varför?
– Efter drygt fyra år i Uppsala och 
drygt fem med landslagsbasketen 
med världen som arbetsplats (alla res
dagar) så har Gotland varit ett själv
klart val. 1995 som chef  i Stockholm 
och vecko pendling är inte optimalt. 
Dock var det nära 1999 då jag fick 
möjlighet att ta över en butik utanför 
Stockholm, som tur var tackade jag 
nej. Idag med mitt ICA engagemang 
så är 1–2 dagar i veckan i Stockholm 
inte ovanligt. Då är det naturligtvis 
att skönt at få komma hem till Visby 
eller Kappelshamn.

Vad kommer smeknamnet Dino ifrån?
– När jag var fotbollsmålvakt och jäm
fördes med Italiens Dino Zoff. Varför 
vet jag inte! Han tog i regel allt och 
det gjorde inte jag!!!

Berätta lite om dig själv, var har du 
för intressen förutom basket och dag-
ligvaruhandel!

– Konstigt nog fortfarande att resa 
och upptäcka. Att få umgås med fa
milj och vänner. Och naturligtvis mat.

Dino har varit coach för Visby Ladies
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Du kom i kontakt med Kappelshamn 
i samband med att du besökte dina 
kommande svärföräldrar som bodde 
på byn sommartid. Visste du något 
om samhället tidigare och vad var ditt 
första handsintryck av bygden?
– Jag hade egentligen inte så stor koll 
på Kappelshamn mer än att Storugns 
fanns på andra sidan hamnen som 
jag en gång kommit till med färjan en 
natt. Och naturligtvis fotbollslaget. I 
Monicas ICA träffade man många by
bor och så öppnade man upp Stenkus
ten – en ny uppenbarelse. Annars en 
livaktig by med stor stolthet. Idrotts
klubben, ICAaffären, Folkets Hus 
och företagarandan.

Vad hoppas du få ut av sponsorskapet 
på så väl kort som lite längre sikt?
– En livaktig förening är viktig för 
hela Kappelshamn. Så att stötta lo
kalt betyder mycket för alla i fören
ingen samt ideella ledare. På sikt när 
fler ”barnfamiljer” flyttat hit och hit
tat fördelarna med att bo och leva i 
Kappelshamn kommer idrottsfören
ingens betydelse att öka ytterligare. 
Därför är det viktigt att se sponsring
en i ett längre perspektiv. 

Hur ser en ”normal” försommar- 
vecka ut för dig?
– Måndag 7.30–17 på Maxi, tisdag resa 
till Stockholm för möte mellan 8.30–
17 därefter affärsmiddag, onsdag nytt 
möte 8–16, därefter flyg hem, torsdag 
och fredag 7.30–17 på Maxi och lördag 
9–14 på Maxi.

– Sedan får man inte glömma bort 
att jag sedan i januari tränar på gym
met en timme minst fem dagar i veck
an. Detta sedan i januari. Efter att ha 
uppnått min högsta vikt på 132,9 kilo 
så är jag nu nere i dryg 116. Målet är 
att när året är slut gå under 100 kilo. 
Isåfall så är jag tillbaka där jag var 
för 20 år sedan. Försöker även träna 
när jag är i Stockholm.

Berra Sandström Paul ”Dino” Larsson, ICA Maxi – KIK:s tredje största sponsor.
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När klubbens kassör Henric förra 
året saknade skymten av havet från 
fotbollsplanen mot hamnen som han 
mindes från uppväxten på 80talet i 
byn, sådde han ett frö om att vi kan
ske borde gallra. Det stod många ståt
liga träd och enbuskar i området.  
Mycket sly och taggbuskar har vuxit 
upp som tagit näring från träden och 
skymt utsikten. Att gå och gallra för 
någon i anläggningskommittén insåg 
vi snabbt var en omöjlig uppgift – det 
var jobbet för stort för. När Uffe Lin
dahl erbjöd sig att sponsra klubben 
med lite ideellt arbete kom det som 
en skänk från ovan.

Visst, att gallra i en miljö som un
der årtionden pö om pö förändrats 
lite varje år kan alltid väcka käns
lor – så klubben har lyssnat på med
lemmar, de större samsägarna och de 
närboende och inhämtad synpunkter, 
 innan vi lät Uffe sätta igång med gall
ringsarbetet. Någon ville bevara det 
mesta, en och annan tyckte ”ta bort 
all sly” men de flesta landade mitte
mellan och det gjorde klubbens an
svariga också. 

Vi tycker att Uffe och hans tre med
arbetare – David Åhlund, Jamie Rowe 
och Fredrik Söderberg – har lyc kats 
med att gallra lagom mycket. 

Några öppningar har gjorts i skogs
området så att det blåa havet syns, 
men fortfarande är ett naturligt grönt 
vindskydd kvar. Rune Franzéns my
siga strandnära gångstig rakt igenom 
vegetationen finns kvar som ett här
ligt promenadstråk. 

Ett år med naturens krafter ändrar 
säkert intrycket något och vi kommer 
att utvärdera detta 2012, för att se vad 
vi eventuellt ska göra framöver.

skymten av havet är tillbaka

En av KIK:s sponsorer:

www.lindahlsskog.se
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Nathalie Techel,  
Kappelshamn
Jag är medlem för att det är en 
trevlig gemenskap samt att vi gör 
roliga saker. Pingisen på jullovet 
och lammgrillningen var trevlig, 
så är Lucian jättekul. KIK betyder 
rätt så mycket för mig. Det är en 
del av Kappelshamn.

Adam Weijmers,  
Visby 
Jag är medlem i KIK eftersom jag 
spelar i Kappelshamns fotbollslag. 
Klubben, eller framför allt laget, 
betyder gemenskap för mig. Roligt 
att komma iväg och umgås med 
trevliga lagkamrater där fotbollen 
är i fokus. Dessutom ett extra plus 
att spela för en klubb från norra 
Gotland eftersom jag är uppväxt i 
Hellvi.

Anna-Lisa Stephansson,  
Sundbyberg  
Så klart att jag vill vara medlem i KIK 
och stödja verksamheten i denna fina 
klubb som har världens vackraste 
fotbollsarena, många aktiviteter för 
alla åldrar, en egen klubbstuga med 
bastu, en välskött och populär cam
ping och som ger ut en egen proffsigt 
skriven tidning med information om 
Kappelshamns IK och bygden. Det
ta med Bygden är viktigt. Som som
margotlänning är det säkert en hel 
del kappelshamnsinfo som man mis
sar under vinterhalvåret. Då känns 
det tryggt att veta att info kan fås ge
nom KIK i KIKaren. Vi är alla måna 
om Kappelshamns bästa.

Ingemar ”Mocka” Axén,  
Hangvar
För att jag efter ett kvarts sekel på an
dra sidan sockenkyrkan, med ”moder
klubb” HSK, nu sen tio år bor närma
re Kappelshamn och vill därför stödja 
även den delen av socknen med dess 
många trevligheter. Genom medlem
skapet har jag fått möjlighet att delta 
i diverse aktiviteter, träffa gamla och 
nya vänner lite oftare med mera med 
mera. Under till exempel det gångna 
vinterhalvåret har jag haft glädjen 
och äran att få ”sparka boll” en gång i 
veckan med veteraner och ungdomar 

i Fårösunds Kustparks hall. Med 
och motspelare som samtliga, rent 
åldersmässigt, kunde vara mina 
barn eller barnbarn. Sånär som på 
”Mr Boll” himself, Berra förstås. 
Nu ser jag fram emot sommarens 
grönbete, vi ses.

Laila Gustavsson,  
Kappelshamn 
Jag tycker det tillhör att  stötta 
klubben när man bor här i Kappels 
hamn. Vår son har spelat mycket 
fotboll, så det har varit en natur
lig angelägenhet. Klubben ordnar 
mycket – klubbmästerskap och 
festliga arrangemang som är trev
liga att delta i.
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Historien om försäljningen i Kappels
hamn började för PUK:s del våren 
2009. Gotlands Kommun skulle sälja 
hamnen och till att börja med tänkte 
vi att det var en spännande möjlighet, 
men i takt med att insikten om hur 
mycket det kostar att reparera och un
derhålla en hamn insåg vi att det inte 
handlar om något litet byprojekt utan 
att det istället handlade om att driva 
en riktigt stor verksamhet som kun
de generera alla de här pengarna som 
skulle behövas och ändå gå med vinst. 
Det kändes som att det som måste till 
var möjlighet till färjetrafik och enligt 
då rådande statliga regler var detta 
inte möjligt. Därmed resignerade vi i 
PUK men passade på att försäkra oss 
om att Gotlands Kommun skulle skri
va in villkor om att köparen måste ut
veckla hamnen i det kommande köpe
kontraktet. Så gjordes.

Hamnen bjöds ut till försäljning i 
slutet av juni 2009, Gotlandsbolaget 
var den enda intressenten och inom 
en vecka ändrade staten sina regler 
så att det plötsligt blev möjligt att dri
va färjetrafik för ytterligare ett rede
ri och plötsligt blev Kappelshamns 
hamn mer intressant för de som hade 
planer på att starta ytterligare fär
jeförbindelse mellan fastlandet och 
Gotland.

Gotlandsflyg var den intressent 
som visade aktivt intresse och de bjöd 
in till ett lokalt informationsmöte i 
Kappelshamns Folkets Hus. Det vikti
gaste som hände på det mötet var att 
insikten om betydelsen av Kappels
hamns hamn växte fram hos många 
av oss som deltog. Från den dagen 
har vi i PUK förstått att det är viktigt 
att bevara Kappelshamns hamn som 
en möjlighet i den gotländska infra
strukturen.

Vi vet mycket lite om hur framti
den kommer att utveckla sig, men vi 
vet att Kappelshamns hamn har ka
pacitet att ta emot stora båtar och att 
vi ligger närmare Nynäshamn än vad 

Visby Hamn gör. För övrigt ligger vi 
också ungefär lika nära Tallinn och 
Helsingfors som Slite.

I Gotlands Vision 2025 kan man 
bland annat läsa följande: 
• Minst 65 000 invånare bor på 

 Gotland
• Gotland är den naturliga mötes

platsen i Östersjöregionen
• Gotland är en världsledande  

öregion i miljö och klimatfrågor

Fler invånare kräver högre färjeka
pacitet, vilket i sin tur kräver mer av 
våra hamnar. Ska Gotland vara den 
naturliga mötesplatsen i Östersjöre
gionen måste våra kommunikationer 
prioriteras. Ska vi kunna bli världs
ledande i miljöoch klimatfrågor så 
måste vi ta till att till buds stående 
medel – än så länge är det miljömäs
sigt bättre att frakta folk i bilar på 
land än att frakta dem i stora färjor, 
varför det är smart att minska färje
sträckan så mycket som möjligt.

Försäljningen bromsades
Vi lyckades få politikerna att brom
sa försäljningen av Kappelshamns 
hamn i slutet av oktober 2009 – trots 
att de skrivit köpekontrakt med Got
landsbolaget. Sen följde hektiska ti
der för oss i PUK och vi kände att hur 
vi än försökte förklara oss var det 
svårt att få politikerna att förstå att 
hamnen borde ägas av Gotlands Kom
mun eller åtminstone av ett bolag där 
Gotlands Kommun äger majorite

ten, för att säkra att hamnen förblir 
en möjlighet i den gotländska infra
strukturen. Kommunens inställning 
var att hamnen kostade pengar och 
att de ville bli av med den.

Därför försökte kommunen få oss 
att sy ihop en affärsidé som skulle 
göra att det gick att få ekonomi i ham
nen. Först nappade vi på detta och bör
jade skriva ihop ett projekt som kom
munen lovade att vi skulle få pengar 
till, en slags förstudie mot att vi skaf
fade hälften av pengarna från annat 
håll. Vi försökte lösa det här tills vi 
plötsligt insåg att en sådan förstudie 
inte skulle ta oss närmare målet att 
bevara Kappelshamns hamn som en 
möjlighet för Gotlands infrastruktur. 
Inget blev bättre av att någon annan 
än Gotlandsbolaget köpte hamnen. 
Det skulle fortfarande vara en privat 
ägare och förutsättningen att ham
nen skulle tillhöra gotlänningarna 
skulle försvinna i vilket fall.

Vi vägrade att sy ihop en affärsidé. 
Vi bedömde det som en helt onödig 
kringgående rörelse som bara tog fo
kus från huvudfrågan: Var Gotlands 
Kommun beredd att behålla hamnen? 
Ett sådant beslut måste fattas oavsett 
om en eventuell affärsidé var realis
tisk eller inte. När man beslutat att 
behålla hamnen, skulle man däremot 
kunna gå vidare med ett verkligt en
gagemang och jobba med verkliga för
utsättningar och inte bara fantasier 
om hamnen – så som vi kände att re
sultatet hade blivit med en förstudie.

Hamnen i Kappelshamn: 
det bidde en tumme, eller?



KRöNiKA |  KAPPeLsHAMNs HAMN

KiKaren nr 125 juni 2011 | 13

Istället levererade vi en lista med 
argument till politikerna eftersom 
vi ansåg att det var vår roll i PUK. 
 Innan vi skrev listan hade vi flera 
möten både med tjänstemän och po
litiker från Gotlands kommun före
tagare och föreningar. Vi kunde inte 
göra så mycket mer än att avvakta ef
ter att listan lämnats in.

Nytt politiskt styre
Under hösten 2010 fick vi nytt poli
tiskt styre på Gotland och 1 januari 
2011 blev Gotlands Kommun ersatt 
av begreppet Region Gotland. Vi var 
mycket spända på vad det nya poli
tiska styret skulle innebära för vår 
hamn, särskilt som socialdemokra
terna talat sig varma om ”den dyna
miska triangeln på norr”…

Det började bra då Åke Svensson, 
Tommy Gardell och Bertil Klintbom 
kom ut till oss på ett möte i mitten av 
januari. Visst, vi kände väl att det för
stås var lite svårt också för det nya 
politiska styret att bara bromsa för
säljningen, men de gav också en liten 
öppning i och med att vi fick mandat 
att kontakta ett antal driftiga företa
gare med målsättningen att 1) bolla 
fram ett antal konstruktiva idéer och 
2) bedöma om det fanns någon sub
stans i idéerna så att de skulle kunna 
ge ekonomi till hamnen. Det kan tyck
as som att det inte var så stor skillnad 
mot året innan, men det kändes som 
att det fanns en strimma av hopp till 
att Regionstyret kunde tänka sig att 
behålla hamnen om vi bara kunde 
visa en väg till att göra det möjligt.

Vi valde medvetet att bara rikta in 
oss på företagare/entreprenörer som 
visat att de kan genomföra stora pro
jekt och som har kapital – bland an
nat därför att vi lärt oss att det är så 
man jobbat i Vamlingbo med Helig
holms utvecklingsbolag. De här per
sonerna var emellertid svåra att få 
tag på och att samla till ett möte. De 
var bortresta eller upptagna och när 

vi till sist lyckades hitta en möjlig 
mötestid, hann Region Gotland före 
genom att fatta beslut om att gå vi
dare med försäljningen av Kappels
hamns hamn. Där gick luften ur oss. 
Vi ville inte dra igång fler aktioner 
för det hade redan gått tillräckligt 
lång tid i förhalning av försäljningen 
och det vore inte rätt vare sig mot kö
paren, Gotlandsbolaget eller med tan
ke på att hamnen verkligen behöver 
repareras.

Så, vad blev det av hela den här 
historien? Blev det bara en liten 
tumme?
Det vore fel att påstå att vi är nöjda 
med resultatet, men vi tycker att vi 
ändå gjort ett bra jobb efter våra för
utsättningar eftersom 60 procent av 
oss som är med i PUK också driver 
egna företag och ibland har haft svårt 
att ta oss tid med den här frågan. Alla 
insatser tar tid.

I övrigt har det ytterst handlat om 
vad gotlänningarna vill. Det finns 
ingen mening med att behålla ham
nen i offentlig ägo om det bara är vi 
i Kappelshamn som vill det. Så, vi får 
väl inse att det här väl är det som ma
joriteten ville. Eller? Det finns verkli
gen anledning till stor tvekan i detta 
eftersom vi har fått så många positi
va kommentarer till det vi har gjort. 
Folk har stöttat oss från de mest ovän
tade håll, men ändå har nu hamnen 
sålts till Gotlandsbolaget.

Gotlandsbolaget har å sin sida flag
gat för att de vill samarbeta med oss 
som bor i Kappelshamn och försöka 
hitta lösningar för att utveckla ham
nen och det är där bollen ligger idag: 
upp till bevis Gotlandsbolaget! Om 
vi inte lyckades uppnå det resultat 
vi jobbat för, så kan vi i alla fall vara 
med och göra något bra av det resul
tat som det blev.

Åsa Stenström
för PUK – Projektgrupp  
Utveckla Kappelshamn
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Snart är det exakt tio år sen vi hitta
de drömhuset i Kappelshamn. Dröm
huset vid havet med äppelträd som 
skugga på sommaren. Vi flyttade in 
i augusti 2001, den sommaren fyll
de jag elva år. Vi blev varmt välkom
nade av grannarna Kjell och Monica 
och så småningom blev både mam
ma och pappa engagerade i Kappels
hamn. Pappa hamnade i KIK och så 
småningom även i styrelsen, vilket 
inte var så konstigt med hans långa 
historia av idrott och föreningsliv. 
Luciaträningen blev det första mö
tet med KIK för min del och jag kände 
mig ännu mer välkommen då jag året 
därpå fick vara Lucia eftersom jag, ål
dersmässigt, stod på tur. 

Efter förra sommaren flyttade jag 
från Kappelshamn och Gotland till 
Stockholmsförorten Flemingsberg. I 
en lägenhet på 24 kvadrat utan bal
kong, med fler grannar i huset än 
vad det finns i hela Kappelshamn. 
Jag flyttade för att plugga på Söder
törns Högskola, som ligger 500 meter 
från lägenheten, ett treårigt program 
om Entreprenörskap och Kommuni-
kation. Äpplet faller inte långt från 
trädet, eller träden i mitt fall. Jag får 
ofta höra att jag går i mina föräldrars 
fotspår, fast jag tycker att jag gör det 
på mitt eget sätt.

När jag började i september 2010 
kände jag ingen, ett par veckor se
nare hade det förändrats ordentligt. 

De som välkomnade mig var en stu
dentförening, Södertörns Förenade 
Ekonomer. Inom kort fick jag hjälpa 
till med affischer, fester och den stora 
karriärsmässan eday. I januari val
des jag in i styrelsen med ansvar för 
marknadsföring och hemsidor och 
sen dess har det varit fullt upp mest 
hela tiden. Studentmiddagar, kväl
lar på Stureplan, konferenser i Öre
bro, Västerås och Göteborg, Valborg i 
Uppsala, skidor i Åre och Idre, Sushi 
i centrum och bio i Skärholmen. Hur 
mycket jag än flänger runt i Sverige 
har jag fortfarande kvar lugnet hem
ma i Kappelshamn. 

För än så länge kan jag kalla Kappels
hamn för hemma. Även om jag nu 
också känner mig precis lika hemma 

SM i Ekonomi i Göteborg, 14 maj. Södertörns Förenade Ekonomers styrelse och 
det tävlande laget. Alice är trea från vänster i nedre raden.

i Flemingsberg och mitt i Stockholm. 
För det är väl så att hemma är där 
man trivs...
Tack vare föreningslivet har jag nu 
en extra familj i stora staden. En fa
milj som tar hand om mig precis lika 
mycket som jag tar hand om dem. 
En familj som jag kan låna grejer av, 
bjuda på middag eller bara sitta och 
skratta tillsammans med över en 
kopp kaffe. 

Tack vare att jag flyttat har jag sett 
att världen är ännu lite större och att 
det finns ännu lite fler möjligheter 
än vad jag kunde se från början. Men 
oavsett var i världen jag befinner mig 
kommer jag fortsätta kalla Kappels
hamn och Gotland för hemma. 

Alice Stenström

tack vare föreningslivet har jag  
nu en extra familj i stora staden

Medlemsavgiften 2011
Årsavgiften är 150 kr per vuxen, 50 kr per ungdom  

(max 18 år) eller 250 kr per hushåll som betalas in till  

bankgiro 5441-0337 (ange namn och personnummer).
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Hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Bilmärke Grundades 1937
Lexus och Daihatsu 
ägs av bilmärket

Världens största bil-
tillverkare

Första model-
len kom till europa 
1963.

Yaris och Auris är 
två modeller

Flod Har sin källa i Bayan 
Har-bergen.

Är 550 mil lång
Världens sjätte 
längsta flod

Kinas näst längs-
ta flod

Mynnar ut i gula 
havet

Stad Grundades år 753 
före Kristus

Kallas den eviga 
staden

Här badade Anita 
ekberg

tibern rinner ge-
nom staden

Är namne med en 
gotländsk socken

Skådespelare Född 9 juli 1956
Filmdebuterade 
1980

Har vunnit en oscar 
två år i rad

Gift med Rita Wilson
Kanske mest känd 
som Forrest Gump

Blomma ingår i familjen lilje-
växter

Finns ca 100 olika 
arter

Lasse Lönndahl har 
besjungit denna 
blomma

Har egen dag i 
 kalendern 15:e jan

Välkänt holländskt 
kännetecken

Artist Född 29 aug 1958
inskriven två gång-
er i Rock’n Roll hall 
of Fame

Har skapat världens 
mest sålda album

Kallas King of Pop Avled 25 juni 2009

Vad har dessa artister gemensamt?

Rilles frågesport
Bilmärke toyota, Flod Gula floden, stad Rom, skådespelare tom Hanks, Blomma tulpan samt Artist Michael 
jackson.

Vad har dessa fyra personer gemensamt? svar: Alla dog (rockn’roll-döden) vid 27 års ålder.

Fyra snabba: 1) Ni talar bra latin, 2) stolen, 3) xix -i =xx=20, 4) son, Far och Farfar

1. Vilken mening kan läsas framlänges och baklänges men ändå 
vara samma mening?

2. Vem har fyra ben och en rygg men ingen kropp?

3. Hur gör man för att ta bort 1 från 19 och få 20?

4. två pappor och två söner delade på fyra äpplen, alla fick var 
sitt men ett äpple blev över. Hur kom det sig?

Fyra snabba…



AKtiVitetsKALeNDeR

Allt om KiK hittar du på www.kappelshamnsik.se

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.

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!

KIK-evenemang 
snäckersvallen sommaren 2011

Heja på KIK
Gå på fotboll!

4 juni 2011, kl 11:00 
KiK A–Visby AiK tFF

6 juni 2011, kl 18:00 
KiK veteran–Barlingbo iF

8 juni 2011, kl 19:00 
KiK A–Visby AiK

18 juni 2011, kl 11:00 
KiK A–Närs iF

19 juni 2011, kl 19:00 
KiK veteran–Fårösunds GoiK

28 juni 2011, kl 19:00 
Hangvar/KiK B–FC Gute D

3 juli 2011, kl 19:00 
KiK veteran–Klintehamns iK

Midsommar-
firande
Midsommar afton fredag 24 juni,  
samling kl 13.00. 

När den vackra midsommar-
stången är rest, dansar, leker och 
sjunger vi. 

se sveriges eM-kval-
matcher på första 
parkett…

Storbilds-TV
3 juni Moldavien–sverige, kl 20.30

7 juni sverige–Finland, kl 20.00

Bastun är på 1 timme innan match. 
Kiosken är öppen.

Bollkul
fotboll & brännboll
Barn och vuxna, tjejer och killar, 
turister och sockenbor:  

Vi träffas på vallen och spelar 
fotboll onsdagkvällar och bränn-
boll på måndagkvällar med start 
efter midsommar. samling kl 19.

Kiosken är öppen.

Campingen är dagligen 
bemannad vecka 24–33 kl 9–11 
och 17–20 och då är du välkom-
men på en fika.

Liksom alla camping gäster får 
medlemmar gratis låna boule-
klot, fotbollar, brännbolls-
slagträn och kubbspel för att 
använda vid anläggningen på 
lämplig plats!

VARPA
16 juli samling kl 10.00 

BOuLE
30 juli samling kl 10.00


