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Hej igen!
Nu är det på nytt september och sommaren har lämnat oss – eller kanske
vi på denna fina ö har ytterligare en
månads sensommar med varmt badvatten, varm luft och mysiga kvällar. Jämförelsevis är våra höstkvällar
lika ljusa som södra Europas och Kanarieöarnas, tack vare sommartiden!
Ute i världen fortsätter demokratiutvecklingen med två steg fram och
ett tillbaka. Nu senast har äntligen
Libyens folk blivit kvitt en av världens värsta förtryckarregimer och de
verkar som om Syrien är på g.

inte förhäva oss, men det ändå kul att
många uppskattar Snäckersvallen.
Till stor del är det naturens förtjänst – omgivningen med viken är
vacker – men vi har också många ideella krafter som bidrar till en – som
det heter idag – positiv image.
Alltifrån campinggänget till fixare med underhåll som gräsklippning
och bastuvärdar. Så har vi givetvis
folk som inte syns konkret på anläggningen som vår kassör och vår sekreterare. Förutom dessa bidrar givetvis
sponsorer till att KIK har ekonomi att
underhålla och bygga området och lokalerna.

Bästa anläggningen
Om vi ska tro svar från campinggäster, besökande fotbollsspelare och
sommarfolk överhuvudtaget är vår
anläggning vid Snäckersvallen det
häftigaste som finns – åtminstone i
Sverige och/eller på Gotland. Lugn
och fin havsnära miljö och fina utrymmen i duschar och utekök. Nu ska vi

Framtiden kanske
är ljusare än vi trott
Som alla säkert vet blev turerna runt
vår fina hamn inte riktigt som vi hoppats på. I absolut sista minuten kom
kanske en vändning. Jerry Ekberg –
med byanknytning genom sin fru –
fick våra politiker att hejda sig och
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åter skjuta upp utförsäljning till underpris. Förhoppningsvis blir Kappelshamns hamn i framtiden det
naturen har gett förutsättningar för –
en livaktig hamn med båtar som kommer och går. Om det sedan för med sig
arbetstillfällen med hotelljobb med
mera så är det bara en bonus.
”Hamnen i Kappelshamn – det bidde en tumme, eller?” så löd rubriken
på Åsas sammanfattning av turerna
runt försäljningen i förra klubbtidningen. Åsa berättar mer i detta nummer om Jerry och hans planer. Jag
vill att KIKarens läsare ska informeras om vad vi i PUK hoppas ska hända med hamnen.
För mig som kappelshamnsbo
känns planerna inte orealistiska.
Vi bor i en by som faktiskt har Gotlands i särklass bästa hamn. Att den
har stått mer eller mindre outnyttjad
i fyrtio år är egentligen ganska konstigt och ett resursslöseri av stora
mått.

Bollkul
Sommarens aktiviteter på vallen har
varit välbesökta med många bollsugna. Flera måndagkvällar har brännbollen avlösts av fotbollsspel och på
fotbollens onsdagkvällar var vi vid
ett till fälle uppe i mer än 40 deltagare.
Vi har även haft kul med fotboll i
seriespelet – även om inget lag i år
kommer att bli seriesegrare har det
ändå gått bra hittills som du kan läsa
om i denna klubbtidning.

Berra Sandström
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Snacka om vändning –
numera vinner vi oftast!
Uppförsbacken har varit lång i år. Sedan senaste ”rapporten” i juni har
våra grönsvarta fotbollskämpar sakta men säkert lämnat bottenregionen
i serien. För att repetera en del av det
som sagts tidigare så började vi årets
serie riktigt uselt med fem raka förluster. Bara det är anledningen till att
få högt hårfäste. Men efter den osedvanligt poängfattiga inledningen började laget tuffa igång som ett gammalt lokomotiv. Därefter har vi spelat
ytterligare tolv matcher och av dessa
bara en som gått till förlustkontot vilket betyder elva matcher med vinst eller oavgjort. Poängskörden hade kunnat vara avsevärt större om vi inte
hade haft för vana att tappa viktiga
poäng under matchens sista tio minuter. Vi har under åtta av dessa matcher tappat från ledning till oavgjort eller från oavgjort till förlust. Kunde vi
lära oss att ”stänga butiken” i matchens slutskede hade vi förmodligen varit med och kämpat om en kvalplats.
Men poängtappet beror antagligen på
att andra lag är aningen bättre tränade och därför orka kriga på i 90 minuter medan vi tar slut med kvarten
kvar. Spekulera kan man alltid göra
och förhoppningsvis kan man ta någon form av lärdom av detta.
Matcherna då? Efter den sjunde
spelomgången blev det dags för DM
där vi fick ett tufft motstånd på direkten. Visby AIK som i dagsläget ser ut
att vinna division fyra rätt komfortabelt kom på besök till Snäckersvallen.
Vi befarade att det skulle bli duktigt
med stryk för vår del. Å andra sidan
visste vi också att vi har inneboende
kapacitet att kunna störa lag från divisionen ovanför. Jodå, mycket riktigt! Vi stod upp och kämpade för allt
vad tygen höll och gav VAIK en riktigt hård match. Det var först med en
kvart kvar att spela som VAIK lyckades spräcka nollan på en straffspark.
Med sex minuter kvar bjuder vi på yt-

Johan ”Limpan” Lindberg jublar över alla segrar!
terligare ett baklängesmål och därmed var det ajöss för vår del. Men
med lite flax hade vi kunnat ro hem
matchen men som alltid ska man ha
”millimetrarna” på rätt sida. Innan
VAIK tog ledningen hade vi bland annat två stolpskott – vilket scenario
hade matchen fått om något av dessa
skott slunkit in?
Seriematch igen och mot topplaget
Levide på bortaplan. Vi chocköppnar
och tar ledningen redan efter fem minuter och ökar sedan på strax före
halvtidsvilan. Mot slutet av matchen
tar Levide över och gör både 1–2 och
2–2 med mindre än fem minuter kvar
att spela.
När IF borta i höststarten. Dessförinnan hade vi vunnit på walk
over mot samma lag i våravslutningen. Motståndarna var upptagna med
pärk-VM och fick därmed inte ihop
till ett fotbollslag. Vi tackar för gratispoängen men helst vill man spela om
det. I omstarten delade vi broderligt
på poängen efter en spelmässigt jämn
2–2-match, där vi för ovanlighetens
skull gjorde mål i slutminuterna.
Nytt returmöte mot Levide, denna gång hemma på Snäckersvallen.
Det blev en av få gånger där vi inte

fått spelet att fungera och där försvaret rämnat. Det blev 3–6 i baken och
odiskutabelt. Vi blev överkörda av ett
bättre lag helt enkelt.
Visby AIK TFF nästa anhalt. Det
är unga grabbar som springer som
Duracell-kaniner och vi fick möta
dem med fysiskt närkampsspel istället. Vis av erfarenheterna vet man
att unga lag blir gnälliga och lätt tappar koncentrationen om de får bita i
gröngräset några gånger. Nackdelen
är att man även tappar fokus på det
egna spelet. Två olika spelmodeller
delade på poängen, 2–2.
Hemma mot seriens jumbolag Fårösund B blev det en promenadseger
med 5–1 trots en svag inledning med
0–1 efter dryga 20 minuter.
Ny storseger nu mot Gute C. Vi skriver vinsten till 5–2 i Kappelshamns
favör. Här var vi dock illa ute under
den första halvtimmen, men på åtta
minuter under första halvlekens slutskede vände vi 0–1-underläget till ledning med 3–1. I andra halvlek tog vi
över tillställningen och segern kändes aldrig hotad även om Gute hann
krypa närmare till 2–3.
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Klintehamn på tur och detta bottenlag borde vi väl kunna manövrera ut
denna gång. Icke? I vårmatchen tappade vi en ”säker” 3–1-ledning till 3–3
under de sista skälvande minuterna.
Mönstret blev likvärdigt även denna
gång. 2–0 blir till 2–2 och farligt nära
förlust, då Klinte håller på att avgöra
på tilläggstid.
På spelarfronten är det några som
utmärkt sig. Rille håller hög klass i
målet men har varit skadedrabbad
under säsongen. Med honom mellan
stolparna har vi så här långt inte förlorat någon seriematch. Mats är en
kämpe utöver det vanliga och håller ihop försvarslinjerna. Patrik har
lyft sitt spel sedan han blev omskolad från forward till defensiv mittfältare och Limpan gör aldrig en dålig
match på sin centrala mittfältsposition. Danne B håller sig framme och
nickar i sedvanlig ordning in några mål samtidigt som han är väldigt
allmännyttig och kan spela var som
helst i laget. Det är samtidigt hans
förbannelse eftersom han inte får
någon möjlighet att förankra sig på
en viss plats. Macke ska också ha en
eloge för sin konstruktivitet framåt i
kedjeledet. Vet inte om han själv ens

Aktuell tabell div V Gotland
Väskinde AIS	
Roma IF
IK Graip
Levide IF
Visby AIK TFF
IF Hansa/Hoburg
Kappelshamns IK
När IF
FC Gute C
Vänge IK
Klintehamns IK
Fårösunds GoIK B

15
13
11
11
7
7
6
5
7
5
3
1

hade kalkylerat med att han skulle
ligga i delad skyttetopp (Danne B) så
här långt.
Tycker att grabbarna över lag har
kämpat på bra men alla dessa fördömda skador och förbannelsen
över matchernas sista tio minuter
har legat oss i fatet. Det blev således
inte KIK:s år i år som det var tänkt.
Inte i år heller ska man väl tillägga.
Men – vi kommer igen med färska
tandimplantat, nya knäskålar, väloljade höftleder, samt ihoplappade revben till nästa säsong. Brutna ben går
dessutom att staga upp med kvast-

Sommar på Snäckersvallen
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19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

1
4
6
4
5
4
6
7
1
3
4
1

3
2
2
4
7
8
7
7
11
11
12
17

56–21
70–33
66–30
40–26
47–46
43–46
50–44
48–44
40–57
39–59
19–46
22–88

46
43
39
37
26
25
24
22
22
18
13
4

skaft och lite gips och ett spräckt
pannben fixar man med Plastic Padding; den gula varianten för den är
slipbar. Vi ser fram mot 2012 istället
för det är då vi blir – oslagbara!
Lars Grundemark
Sedan Gurra ritade ner sin rapport
har ytterligare två matcher spelats –
först bortavann vi med 3–0 mot Vänge
där Nicke Karlsson svarade för ett
hattrick! Sedan förlorade vi med 0–2
hemma mot Hansa/Hoburg.
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Fin svit på fem förlustfria
matcher bröts mot Garda

Höstpremiären mot serieledande
Hemse utvecklades från en rysare
några dagar innan matchen till en
skön poäng på matchdagen. Det fanns
nästan inga spela att tillgå i början
augusti – sjukdomar, skador, resor
och a–lagsspel gjorde att vi övervägde
att lämna walk over. Då hittade Thage ett gäng 19–22-åriga sommarkillar på Fårö som inte spelat aktivt de
senaste åren, men som alla lirade på
skoj i korpen och på sommarveckorna spontanfotboll på Sudersand. Alla
fem ville avsluta sin sommarvistelse
på ön med ”riktig” fotboll. Så det blev
till att snabblicensiera alla och helt

plötslig ha tre avbytare på plats. Motståndarna var duktiga och hade det
mesta av spelet, men Hangvar/Kappelshamn slet, kämpade och hade roligt. Efter en halvtimmes spel lyckades vi få in ett ledningsmål efter en
offensiv kämpainsats av mittbacken
veteran-Ola. Den ledningen lyckades
vi hålla till matchens slutminuter då
ett tröttkört hemmalag på Skogsgläntan inte orkade stå emot längre. Trots
detta var vi nöjda med insatsen.
Efter det har vi spelat tre matcher,
först mot – enligt mångas mening –
det klart bästa laget i sexan, Garda.
Då blev det inte oväntat en bortaförlust med 0–4. Och så fick vi en nyförlust, nu på ett blåsigt Snäckersvallen
mot Hansa/Hoburg, 1–4.

Aktuell serietabell div VI Gotland
Hemse BK
12
10
Garda IK
13
10
Hangvar/Kappelshamn B 12
5
IF Hansa/Hoburg B
12
3
Väskinde AIS B
13
3
FC Gute D	
12
1

Slutligen blev vi frånsprungna av
ett snabbt Väskinde på Rävhagens
konstgräs, 1–6.
Nu återstår tre matcher i september
och tredjeplatsen är inte omöjlig att
behålla. Extra kul med tanke på att
HSK/KIK B kom sist i serien förra
året.
Som vanlig byts många spelare ut
från match till vilket de två lagbilderna visar. Den ena togs den 28 juni och
den andra tre matcher senare. Thage
Söderdahl, Kristian Björklund, Kalle Malmberg och Tony Lindström är
de enda som finns med vid båda tillfällena, förutom lagledarparet Berra
Sandström och Axel Björklund.
Berra Sandström

2
1
1
2
1
3

0
2
6
7
9
8

39–15
54–12
22–30
20–45
26–35
19–43

32
31
16
11
10
6

Foto: Ingemar Axén

B–laget inledde årets med tre förluster och en vinst på de första fyra
matcherna som vi rapporterade om
i juninumret. Sedan vände det, laget
spelade allt bättre, självförtroendet
ökade och spelarna från våra båda
samarbetsklubbar lärde känna varandras spelsätt allt bättre. Det gav
också resultat genom inte mindre än
fyra vinster på raken – förlust borta i
Havdhem blev det 5–4, mot Väskinde
hemma blev det 2–1 och i dubbelmötena mot Gute fick vi först en vinst borta
med 4–1 och en ny på Snäckersvallen
i våravslutningen med 4–0.

KIKaren nr 126 september 2011 | 5

fot b o ll | v e t e r a n e rn a

Rumphuggen veteranserie
Årets veteranserie blev tyvärr en
rumphuggen historia. Strax före seriestarten drog sig Dalhem ur och
lagom till midsommar försvann
Fårösunds lag. Måhända blev norrgubbarna knäckta av storförlusten
3–11 hemma mot KIK i slutet av maj.
Sedan återstod helt plötsligt bara
fem lag. Inte mycket att bygga en serie på och inte heller lätt att hämta in
det poängtapp Kappelshamn fick i seriens inledning genom två uddamålsförluster. Vi landar till slut på en andraplats – efter två år på raken som
seriesegrare. Det får ändå anses godkänt.
Efter de tre matcherna som redovisades i förra KIKaren har vi noterat
följande matchresultat med Kappelshamns siffror först: 2 juni Barlingbo
hemma 2–0; 12 juni Barlingbo borta
4–2; 3 juli Klintehamn (h) 2–0; 14 augusti Stenkyrka (b) 0–0, 21 augusti
Klintehamn (b) 4–0; 28 augusti Visby
AIK (h) 1–1.
I Klintematchen spelade Berra ihop
med sina två äldsta söner Håkan och
Göran. Det var den då 15-årige Göran
som gav idén om att KIK skulle sätta
upp ett som det hette på tiden Gubblag. Varken han eller Farsan trodde
knappast att de båda skulle lirar tillsammans i veteranserien 20 år senare!
Den förra året glädjande föryngringen av laget har fortsatt med en lägsta medelålder på femton år. Det finns
visserligen några som drar upp snittet, men å andra sidan har de flesta
spelarna i år varit födda på 70-talet.
Till nästa år måste vi få Gotlands
Fotbollförbund att hitta på något för

Aktuell serietabell veteraner
Stenkyrka IF
7
Kappelshamns IK
8
Visby AIK
8
Klintehamns IK
8
Barlingbo IF
7

5
4
4
1
0

Kappelshamns veteraner slutade på en fin andraplats!
att göra seriespelet intressant. En
tanke kan vara att slå ihop veteranserien med en annan serie som har haft
svårt att få ihop lag, nämligen juniorserien. Då skulle det kunna bli en
roligare serie med 8–9 lag. Ett annat
alternativ är att göra som Hansa/Hoburg och anmäla veteranlaget till div
VI. Men där har vi redan ett reservlag
ihop med Hangvar.
Vi gratulerar Stefan till skytteligasegern. Broder Mattias var främste
målpassare med fyra assister. Notera
att Mattias H och Ola har kommit upp
i nio matcher, fast bara åtta är noterade i tabellraden. Men i matchstatistiken finns även Fårösundsmatchen
från i våras med – innan norrlaget
drog sig ur serien.
Med sina fyra matcher i år gick
Danne förbi Bommen i maraton
toppen över spelade matcher sedan
veteranlaget startade upp 1992. De är
hårt i toppen – Danne har 175, Ronny
och Berra 173. I måltoppen stoltserar
Danne ännu ensamt överlägsen i topp

2
2
2
1
3

Dalhems IF och Fårösunds GoIK har utgått
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0
2
2
6
4

9–3
16–8
17–11
5–19
12–18

17
14
14
4
3

med 162 mål som han kom upp i sin
162:a match! Lite av ett rekord i sig.
Berra Sandström

Spelade matcher och mål
Mattias Hillblom
Ola Larsson
Håkan Sandström
Berra Sandström
Anders Sjögren
Roland Pettersson
Kjell Engström
Johan Engström
Stefan Hillblom
Tony Lindström
Jörgen Gräsman
Danne Stenström
Mattias Andersson
Jörgen Pettersson
Paul Redner
Conny Östergren
Axel Björklund
Kalle Boberg
Nils Ingelmark
Thage Söderdahl
Joakim Lundin
Mats Pettersson
Pablo Valenzuela
Mats Boman
Ronny Hägbom
Sigurd Johansson
Henrik Löwenhamn
Mattias Rödén
Göran Sandström

9/4
9/1
7/2
7/1
7/1
7/0
6/2
6/1
5/5
5/3
4/0
4/0
3/1
3/1
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
2/1
2/0
2/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
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Lars-Gunnar Gränefjord
Lars-Gunnar spelade inte mindre än
110 seriematcher i KIK:s A-lag 1977–
85, nästan alltid som högerback. Så
här ett kvarts sekel efter den senaste matchen, känner vi honom på pulsen och undrar lite vad han minns.
Idag är han en god bidragsgivare till
klubben genom sitt marknadsjobb på
Svenska Spel. Tröjor, muggar, badlakan med mera i våra priser till klubbmästerskapen har L-G ordnat under
många år.
Hur kom det sig att du blev en mångårig fotbollspelare i klubben?
– Berra och jag var arbetskamrater
och han övertalade mig att börja.
Vad hade du för bakgrund inom fotbollen före tiden i KIK?
– Jag hade enbart spelat i skolan
och aldrig i något lag innan jag började i KIK som 24-åring.
Efter uppväxten i Väte, vad sysslade
du med sedan, innan det blev Penninglotteriet i Visby?
– Jag är född i Väte och där fanns
inget fotbollslag. Jobbet på Penninglotteriet och numera Svenska Spel är
nästan den enda arbetsgivare jag har
haft. Jag arbetade efter skolan på vår
gård och sedan en kortare tid på Skolkontoret innan jag började på Penninglotteriet och här har jag nu jobbat i dryga 36 år faktiskt.
Om jag inte minns fel värvade du
brorsan till klubben en kortare period, men din son valde en annan fotbollskarriär?
– Det stämmer min bror Fredrik
spelade också ett antal matcher. Lyckades övertala honom när vi hade ont

om spelare. Min son Patrik har varit
mycket mera framgångsrik inom fotbollen än jag någonsin blev. Han har
spelat i Väskinde och i Gute där han
var på gång till A-laget, men eftersom
det inte finns så gott om jobb på Gotland valde han att flytta. För tillfället
spelar han inte överhuvudtaget någon fotboll.
Så här med ett historiskt perspektiv –
vad minns du bäst av tiden som KIKspelare?
– Det var väl min högerbacksposition och innerback spelade Danne
Herlitz. Min skräck var när han inte
kunde vara med och om jag då skulle få frågan att ta hans mera utsatta
plats. Men jag tror aldrig det hände.
Under en stor del av min tid i KIK
hade vi Olle Östergren som notorisk
målskytt och det var skönt.
Är det någon speciell match eller situation du har med dig i minnet?
– Jag var ju ingen målskytt precis,
gjorde ett mål under hela min karriär och det var ett långskott från halva
plan.(Det var den 7 augusti 1983, då
Lars-Gunnar fastställde slutresultatet 6–2 på dåvarande hemmaplanen
Forsavallen i Lärbro mot P 18, redaktionens anmärkning)
Vad gör du idag?
– Jag jobbar som sagt på Svenska
Spel och där som produktionsledare när det gäller marknadsföring av
våra lotter, där Triss är den överlägset största.
Som det står i ingressen bidrar du positivt till vår verksamhet genom spons-

rade priser, finns Kappelshamn med i
ditt hjärta i övrigt?
– Klart man ställer upp och ger tillbaka till den klubb där man har spelat i åtta år och gjort över 100 matcher.
Berra Sandström
Följande 20 spelare har medverkat i
minst 100 seriematcher för KIK:s Alag i fotboll:
1. Håkan Sandström 356; 2. Berra
Sandström 309; 3. Håkan Gustavsson
247; 4. Håkan Pettersson 201; 5. Conny
Östergren 201; 6. Christer Gräsman
159; 7. Håkan Berlin (tidigare Nilsson) 158; 8. Morgan Jakobsson 154; 9.
Kjell Sedman 140; 10 Jonny Hillblom
137; 11. Danne Herlitz 136; 12. Kjell Johansson 133; 13. Pablo Valenzuela131;
14. Rune Franzén 120; 15. Lars-Gunnar Gränefjord 110; 16. Mattias Andersson 108; 17. Roland Pettersson
107; 18. Göran Sandström 106; 19. Danne Stenström och Agne Söderstrand
101 var.
Mattias
Andersson
passerade 100-strecket i år den 26 maj på
Snäckersvallen i segermatchen mot
Gute (5–1). Han spelade mittback i 75
minuter. Mattias debuterade i A-laget
som 15-åring 1989, lämnade KIK 1992
och återkom 2007.
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”Domarn dömer som han vill,
men i huvet står det still”.
Den ramsan brukade jag och mina
kompisar sjunga som små, och häromveckan hörde jag den igen när jag
cyklade förbi en knattematch i Visby.
Vissa saker ändras aldrig.
Tänk dig ett jobb där du alltid får
skäll. Att dina kollegor springer fram
till dig vid kaffeautomaten, stannar
15 centimeter från ditt ansikte och
skriker så att spottet stänker att ”vad
i helvete håller du på med, är du helt
jävla blind”.
Eller, när du jobbat klart och är på
väg till bilen, att någon går ifatt dig
och tjatar om alla misstag du gjort
under dagen.
Något säger mig att du inte blivit
långvarig på den arbetsplatsen.
Men ändå väljer människor frivilligt att bli domare, och jag fattar inte
varför. Jag är så klart tacksam över
att det faktiskt finns människor som
vill döma, för annars hade det inte
gått att spela match, men vad som driver dem i sitt kall är för mig en gåta.
Det handlar knappast om pengar
eftersom ersättningen är symbolisk.
Jag har säkert spelat 1000 fotbollsmatcher, och de gånger då båda lagen
varit nöjda med domaren kan räknas
på båda händernas fingrar. Någon
är med andra ord nästan alltid missnöjd, och låter inte sällan domaren i
fråga få veta det på ett mer eller mindre animerat sätt.
Nu ligger det väl i själva uppdraget
som domare att man får räkna med
att ta en viss dos av skit, och att vissa beslut blir ifrågasatta. En missad
offside eller en feldömd straff kan ju
faktiskt avgöra en match.
Men samtidigt måste man nog, åtminstone på vår nivå av gärdsgårdsfotboll, vara måttlig i vilka krav man
ställer.
Att en spelare som först slår 18 felpass i rad och knappt kan ta emot en
boll plötsligt får spel och börjar skälla
ut domaren för att denne dömt ett in-
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kast åt fel håll känns inte riktigt rätt.
Det är klart att man ska ställa krav
på en domare, men att begära att den
som dömer en match i femman mellan Vänge och Kappelshamn ska hålla hög allsvensk klass är inte rättvist.
Jag skulle vilja påstå att de som dömer division V är ungefär lika bra, eller dåliga, som vi som spelar där.
Nu ska jag vara ärlig och säga, för
att inte framstå som den största hycklaren, att jag inte alltid sköter mig så
exemplariskt i min roll som lagkapten som jag skulle vilja.
Det händer att jag också brister på
domaren och säger mindre genomtänkta saker.
Men när jag två minuter senare sparkar hål i luften vid en misslyckad rensning är jag tacksam över
att domarna åtminstone inte hånar
mig tillbaka. För då hade jag fått äta
upp det mesta jag sagt, eftersom jag
sannolikt gör fler misstag under en
match än domaren.
Men, så här är det. Precis som det
finns bra och dåliga fotbollspelare
finns det bra och dåliga domare.
De bästa domarna är de som genom
sitt sätt att vara lyckas gjuta olja på
upprörda känslor, som har pondus
och humor.
De sämsta domarna är de som tror
att de två lagen kommit för att spela bara för hans skull. Att det är han
som står i centrum, som är den viktigaste personen, och som helst av allt
skulle vilja ha släpljus på sig under
hela matchen.
Den typen av dumdomare är nästan
alltid dryg och arrogant för att dölja
sin osäkerhet, och lyckas skapa dålig
stämning redan under slantsinglingen. Å andra sidan verkar det som att
dumdomarna trivs med kaos och irritation. Ju fler gula kort desto bättre.
Man riktigt ser hur de myser när de
får dela ut varningar, eller i bästa fall
till och med ett rött.

FIFA-domaren Jonas Eriksson dömer
inte division 5. Foto: Nyheter24

I dumdomarnas fall behöver man
inte fundera på varför de orkar fortsätta trots att de får skit hela tiden –
eftersom de gillar det.
Exempel på trevlig domarinsats: Jag
skarvnickade ett inlägg som en försvarare sedan försökte nicka bort,
men inte bättre än att han fick in bollen i eget mål.
”Klockrent självmål” hävdade
mina småaktiga lagkamrater.
I halvtid frågade jag domaren vem
han bokförde målet på, mig eller
självmål?
– Du får välja, svarade han.
Det var ju inte så svårt att bestämma…
Mats Pettersson
Lagkapten i Kappelshamns A-lag

i n t e rvju e r | v i f e m

Fem svarar

Varför är du medlem i KIK?
Vad betyder klubben för dig?
Johan Sandström, Göteborg
Jag är kappelshamnspatriot och det
är viktigt att små klubbar finns och
att de överlever och kan konkurrera
med det större.
Jag har spelat fotboll i KIK från sexårsåldern ända fram till sena tonår.
Det är min barndomsklubb – det betyder mycket.

Jörgen ”Mannen” Pettersson,
Lärbro
Ola Larsson frågade för några år sedan om jag ville spela i veteranlaget.
Kappelshamn var ju det närmaste alternativet, jag ville röra på mig och
det är skönt med fotboll. KIK är en
klubb som fungerar bra. Jag har inte
spelat där tidigare så jag fick chansen att spela både med killar jag haft
som kompisar i andra norrlag och
mot spelare jag lirat mot och med tidigare.

Monica Sjögren, Kappelshamn
Jag har varit medlem sedan klubben
startades och var med och startade
damfotbollslaget, har tränat knattar i
fotboll, fixat sportlovsaktiviteter och
var ”Luciaarrangemangsansvarig” i
sex år. Har också suttit i klubbstyrelsen. Medlemskapet behöll jag under
mina Stockholmsår. Klubben betyder
bygden för mig. Lördagsbastun på
vinterhalvåret är en social samlingspunkt och ger ett stort utbyte av stora och små diskussionsämnen, Luciatåget är en mysig tradition. Förutom
det rent idrottsliga så upplever jag
vår idrottsklubb lika mycket som en
”byaklubb” som en ren idrottsklubb.

Niclas Ohlander, Visby
Först och främst för att stötta en genuint välskött förening. Har även en
kort tid som aktiv i fotbollslaget. Sedan har min fru (Marie Härlin) släktband till Kappelshamn. Man kan se
klubben och föreningen som ett föredöme som inte bara sträcker sig
till det idrottsliga utan ett gott exempel på något som skapar mervärde utanför idrotten och för hela bygden genom goda initiativ och som en
sammanhållande länk mellan befolkningen.

Johanna ”Jojjo” Höök, Visby
När jag var liten så fanns det barnaktiviteter som klubben anordnade och
då fick jag bli medlem för att jag ville
vara med på barnaktiviteterna. Och
sedan dess har jag varit medlem och
deltagit i pingisturnering, sommarfotboll, lammgrillning med mera. Det
gör att man får en bättre sammanhållning och klubben har många olika aktiviteter och lite fester.
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c a mp i ng e n

Bra säsong på campingen
Även om det återstår en del av eftersäsongen kan vi redan nu konstatera
att årets campingsäsong varit bra.
Antalet personnätter är i nivå med de
senaste två årens rekordsiffror.
Skillnaden mot förra året är en
markant ökning under juni, stabil
juli och en nedgång under augusti.

Det försämrade vädret i slutet av juli
gjorde att vi inte lyckades slå rekord.
Men vi har ändå ett bra resultat att
luta oss emot. Detta innebär bland
annat att vi till höstens kan göra investeringar i klubbstugan. Tanken
är att i första hand bygga ut bastuomklädningsrummet.

Även denna sommar har Gunnel
Söderberg fixat det mesta på ett bra
sätt runt campingen. Gunnel har också haft hjälp av i första hand ett gäng
ungdomar som jobbat som campingvärdar. De ungdomar som sommarjobbat mest ser du på bilderna.
Berra Sandström

Campingpersonal 2011: Gunnel Söderberg, Calle Ekström, Lisa och Emma Ekström, Nathalie och Emil Techel,
Jonna Hedlund och Emelie Broström samt Oskar Pettersson och Emma Sedman.
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c a mp i ng e n

Nöjda fransksvenska campinggäster
Familjen Rolland flyttade till Sverige
för tre år sedan. Pappa Philippe jobbade på Ericsson i Paris och fick jobb
inom koncernen i Sverige. Det blev
flytt till Vällingby i Stockholm för
alla fem. Mamma Beatrice har verkat som socialarbetare innan barnen
kom och hoppas få ett liknande arbete i Sverige nu när barnen blir större. Äldsta barnet Marie-Floze fyller
fjorton i höst. Hennes bröder Antoine
och Corentin är elva respektive åtta
år gamla. KIKaren passar på att intervjua den trevliga familjen – som
stannat en vecka på campingen – en
blåsig och småregning augustidag.
Varför valde ni att bo här?
– Vi har hört genom vänner i Stockholm att Gotland och speciellt norra
delen har en fin, spännande natur. Så
finns ju Fårö i närheten med sina berömda raukar. Via internet hittade vi
Kappelshamns Camping som verkade
ha rätt läge, bra pris och lagom stor
och lugn.
Vad tycker ni om
Kappelshamns Camping?
– Hela familjen tycker att det är ett
mysigt ställe till ett mycket bra pris.
Allrummet var perfekt att sitta och
spela kort i när det regnade häromkvällen och duschutrymmena är fräscha. Jättebra också med uteköket
och de stora gräsytorna. Att det dessutom är fin natur runt i kring och
lugnt tilltalar oss alla.
Vad tycker ni om Gotland?
– Naturen på ön är fin och Gotland
har så mycket att se.

Vad har ni gjort här under er vistelse?
– Vi har åkt runt och tittat på östra
sidan ända nere i Katthammarsvik
och Torsburgen samt längre norrut
Sankt Olofsholm, Kyllaj och Lergrav.
Sedan har vi förstås varit på Fårö och
besökt främst norra delen av den karga ön och klättrat vid Digerhuvuds
alla raukar. Det har också blivit en ut-

flykt till Roma klosterruin och Fornsalen i Visby.
Har ni varit på Gotland tidigare och
vill ni återvända?
– Vi vet ännu inte, men pojkarna
är sugna på medeltidsveckan och vi
tycker mycket om att tälta.
Berra Sandström

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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klubbm ä s t e r s k a p

Håkan ny boulechampion
Vi fick en ny vinnare av Kullshage
Trophy när Håkan Sandström i en
tuff match vann över Emil Duberg
med 13–11. Håkan hade dessförinnan
vunnit A-finalen mot fjolårsmästaren
Roland Pettersson med 13–9. I en ytterst jämn ungdomsklass försvarade
Wilma Wimnell sitt guld från förra
året och vann på bäst kvot före Joel
Duberg, Alma Duberg och Nathalie
Lundmark. Alla fyra hade lika många
vunna matcher.

Tolv timmar före klubbmästerskapet såg det hela ut att få ställas in.
Boulebanor och gräsmattor var översvämmade, efter att det kommit 75
mm regn på mindre än ett dygn tillsammans med lika mycket nederbörd
veckan innan. Höstens dräneringsarbete vid klubbstugan visade sig
dock fungera bra och vid starten på
förmiddagen var boulebanorna i det
närmaste vattenfria.
Guldmedaljören Håkan inledde
med att utklassa Emil D i kvalomgången med 13–1. Efter den utskåpningen tog sig Emil i kragen och
vann sedan hela B-gruppen. Därmed
fick han möta A-gruppens segrare i
den avslutande matchen om Kullshage Trophy och bjöd denna gång Håkan ett klart bättre motstånd.
Bakom A-finalisterna Håkan och
Rolle tog Jocke Stenström en komfortabel vinst med 13–0 i bronsmatchen mot annars duktige bouleliraren Emil Söderberg. Trion som därpå
följde – Axel Duberg, Berra Sandström, Rebecka Stuxberg – svarade
också för goda insatser.
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För att utse ungdomsmedaljörerna fick matchpoängen särskilja toppkvartetten som vann fyra matcher
var. Wilma var densom tagit flest poäng, men de andra tre var inte långt
efter. Ett stort grattis till alla sju duktiga ungdomsboulare!
Här kommer en resultatsammanfattning – fler detaljer finns inlagt på
hemsidan!

Finaler
Kullshage Trophy: Håkan Sandström–Emil Duberg 13–11
A–final: Håkan Sandström–Roland
Pettersson 13–9
B–final: Emil Duberg–Petter Höök
13–3
1. Håkan Sandström, 2. Roland Pettersson, 3. Joakim Stenström, 4. Emil
Söderberg, 5. Axel Duberg, 6. Berra
Sandström, 7. Rebecka Stuxberg, 8.
Niclas Averyd, 9. Jennifer Stenström,
10. Linda Larsson, 11. Agnetha Stenström, 12. Dag Duberg, 13. Calle Ekström, 14. Jakob Brodin, 15. Göran
Sandström, 16. Emil Duberg, 17. Petter Höök, 18. Matti Hansson, 19. Jakob Normell, 20. Christer Liljegren,
21. Tove Averyd, 22. Sune Olofsson,
23. Birgitta Ringgren, 24. Peter Stade,
25. Sebastian Pettersson, 26. Lillemor
Ringvall, 27. Anna–Lisa Stephansson,
28. Jonna Hedlund, 29. Helene Stade,
30. Gunnel Söderberg

Ungdomar
(gruppspel – alla mötte alla)
1. WilmaWimnell, 2. Joel Duberg, 3.
Alma Duberg, 4. Nathalie Lundmark,
5. Zeb Averyd, 6. Elsa Duberg, 7. William Pettersson.

Boulehistorik
1996 hölls klubbens första boulemästerskap på initiativ av boulens eldsjäl
Svante Hertzman. Han bodde i Kullshage – därför heter det vandringspris
som instiftades 1997 Kullshage Trophy.
Här är samtliga Kullshage Trophy–finaler 1997–2010:
1997 Jesper Ullerstam–Sofia Lundström
13–11, 1998 Sofia Lundström–Håkan Sandström 13–6, 1999 Göran Sandström–Magnus Sjögren 13–10.
2000 Jesper Ullerstam–Berra Sandström 13–6, 2001 Roland Pettersson–
Thomas Johnsson 13–1, 2002 Juha Pajanen–Magnus Sjögren 13–5, 2003 Emil
Söderberg–Peter Stade 13–12, 2004 Andreas Braun–Thomas Johnsson 13–8,
2005 Jesper Ullerstam–Emil Söderberg
13–8.
2006 Mats Boman–Sofia Ullerstam 13–12,
2007 Jesper Ullerstam–Sune Olofsson
13–11, 2008 Jimmy Öhlund–Petter Höök
13–12, 2009 Peter Stade–Juha Pajanen
13–12, 2010 Roland Pettersson–Niklas Averyd 13–8, 2011 Håkan Sandström–Emil
Duberg 13–11,
Samtliga klubbmästare 1996–2010: Peter
Stade, Jesper Ullerstam, Sofia Lundström, Magnus Sjögren, Jesper Ullerstam, Roland Pettersson, Juha Pajanen,
Peter Stade, Thomas Johnsson, Jesper
Ullerstam, Sofia Ullerstam, Jesper Ullerstam, Jimmy Öhlund, Peter Stade och
Roland Pettersson.
I det femte mästerskapet hade vi för
första gången en ungdomsklass som
under senare år ibland uppdelats på en
eller två åldersgrupper. Här är samtliga ungdomsmästare 2000–2010: Johanna Stenström, Johanna Stenström,
Frej Wahlström, Johanna Höök, Magnus
Strindberg, Frej Vahlström, Axel Duberg
och 2008 tre stycken – Alma Duberg,
Isak Öhlund och Oskar Pettersson – Emil
Duberg och förra året Jennifer Stenström och Wilma Wimnell.

klubbm ä s t e r s k a p

Nya varpamästare
Femton deltagare ställde upp i
årets klubbmästerskap i varpa på
Snäckersvallen, två fler än förra året.
Varpan sägs vara utdöende, men det
gäller alltså definitivt inte KIK:s tävling, där dessutom medelåldern på de
tävlande stadigt sjunkit de senaste
åren. Kul!
En som tyvärr inte kunde medverka i år var den bland fyrfaldige centimetermästaren Lennart Karlsson.
Denne kappelshamnuppvuxne varpaprofil dog i förtid i höstas innan han
ens fyllt 65. Han missade nästan aldrig vårt varpamästerskap – så sent
som för två år sedan var han med och
tog medalj i kula. Lennarts båda söner Tommy Norrgård och Kenneth
Karlsson får nu föra familjetraditionen vidare och det gör dom också
med bravur.
Tommy överraskade stort med en
suverän insats i centimeterkastningen. Hans sammanlagda 834 cm gav en
klar seger. I en jämn A-final i kulkastningen tog Bertil Lindqvist guldet.
KM-veteranen Sune Olofsson hade
tre bra serier i den inledande centimetern och många trodde nog att han
hade förstaplatsen som i en liten ask,
särskilt som hans normalt sett främste motståndare Bertil Lindqvist kastat bort sig i inledningen med tre meterskast. Under tiden hade Tommy
Norrgård på en av ytterbanorna kastat allt bättre. Vid sammanräkningen visade det sig att Tommy vunnit
med hela 135 centimeters marginal
till Sune som i sin tur vara nästan tre
meter bättre än Bertil som tog bronsmedaljen.
Två kastare avvek inför finalkastningen i kula så det blev endast tre
slutfinaler – A, B och C. A-finalen
blev en kamp mellan Sune och Bertil.
Sune började bäst och vann förstakulan tre stick före Bertil och Kenneth.
Under andrakulan kastade Bertil allt
bättre och bättre, medan de andra
tröttnade. Lindqvist-Berra tog hem
kulan med fyra stick tillgodo på Sune,
vilket alltså med minsta möjliga marginal gav honom guldet.

A-finalisterna Ingvar, Sune, Bertil och Kenneth.

I den jämna B-finalen tog Petter
Höök en meriterande seger knappt
före klubbens meste varpatävlande Rune Franzén. I C-finalen visade
Jocke Stenström prov på god uthållighet denna långa kastdag och vann
klart tre stick tillgodo på centimetermästaren Tommy.
Här följer en resultatsammanfattning – fler detaljer finns inlagt på
hemsidan!

Centimeter
1.Tommy Norrgård 834, 2. Sune Olofsson 969,3. Bertil Lindqvist 1236, 4. Ingvar Engström 1334, 5. Kenneth Karlsson 1629, 6. Joakim Stenström 1712 7.
Rune Franzén, 8. Joakim Stenström
1409, 9. Magnus Sjögren 2253, 10. Ingemar ”Mocka” Axén 2464, 11. Petter
Höök 2505 12. Oskar Pettersson 2802,
13. Sebastian Pettersson 3059, 14. Jonatan Norrgård 3154, 15. William Pettersson 3436.

Kulkastning
A-final: 1. Bertil Lindqvist 21, 2. Sune
Olofsson 20, 3. Kenneth Karlsson 15, 4.
Ingvar Engström 8
B-final: 1. Petter Höök 12, 2. Rune
Franzén 11, 3. Mocka Axén 7+3, 4.
Magnus Sjögren 7+1
C-final: 1. Joakim Stenström 12, 2.
Tommy Norrgård 9, 3. Roland Pettersson 8. 4. Oskar Pettersson 6+3, 5. Jonatan Norrgård 6+2
Berra Sandström

Varpahistorik
1976 hölls klubbens första mästerskap i
varpa på dåvarande lammåker – nuvarande campingplatsen. Sedan dess har
vi arrangerat KM varenda sommar den
mittersta lördagen i juli.
Här följer alla centimetermästare 1976–
2010: Rolf Svensson, Erland Ringgren,
Bertil Lindqvist, Bertil Lindqvist, Bertil
Lindqvist, Lennart Karlsson, Åke Hellenberg, Åke Hellenberg, Lennart Karlsson,
Olle Karlsson, Lennart Karlsson, Olle
Karlsson, Olle Karlsson, Tommy Blomberg, Olle Karlsson, Lennart Karlsson,
Tommy Blomberg, Pierre Andersson,
Pierre Andersson, Tommy Blomberg,
Karl–Axel Johansson, Peter Andersson,
Karl–Axel Johansson, Karl Axel Johansson, Rune Franzén, Rune Franzén, Kenneth Karlsson,Bertil Lindqvist, Bertil
Lindqvist, Bertil Lindqvist, Göte Andersson, Kalle Levin, Bertil Lindqvist, Kalle
Levin, Kalle Levin.
Mästerskapsrekordet är 323 cm som
Pierre Andersson kastade 1993.
Nog med statistik denna gång – i nästa
KIKaren ska vi presentera samtliga kulmästare genom åren och de ungdomsmästare vi hade i en särskild ungdomsklass – senaste året var 1999.
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Mats ny arbetskraft på Snäckersvallen
53-årige slitebon Mats Wiseman har
sedan sista juniveckan jobbat som
projektanställd på Snäckersvallen.
Genom Gotlands Idrottsförbund
har vi fått möjlighet att ha Mats som
en arbetskraftsresurs 40 timmar i
veckan. Senaste året har Mats mest
jobbat för Graip vid Slite Ishall varvat med en del grävmaskinsjobb. Det
mesta av hans tid har gått åt till gräsklippning – gräset har ju under augusti denna nederbördsrika sommar
vuxit lika mycket som det normalt
sett gör i maj.
Men Mats har även hunnit med
annat som reparation av badbryggan, häckklippning, kritning av plan,
skrapning av fönster, lite målning
samt en del tvätt av fotbollskläder .
Mats är en välkommen resurs som
vi åtminstone får behålla september
månad ut.

Bungevarpan

Bildfrågan svar

Den 20 augusti styrde fyra glada
KIK:are till Bunge för att kasta varpa, Lag 1 bestod av Sune Olofsson
och Birger Lindqvist, Lag 2 av Ingvar
Engström och Magnus Sjögren. Det
började med kvalkastning där båda
lagen vann sina matcher så vi kom
i A-gruppen där det var sju lag så vi
kastade alla mot alla, där Lag 1 kom
på andra plats och Lag 2 kom på sjätte.
Sedan var det finalkastning segrare i A mot segrare i B, Tvåan i A mot
Tvåan i B. Så det blev en fjärdeplats
för lag 1 och för lag 2 en åttondeplats.
Sune var den som tog mest stick för
dagen 47 stycken, Birger 43, Ingvar 38
Magnus 28. Det var en skön dag med
många jämna matcher och god stämning men det kom lite regn mot eftermiddagen. Det gjorde det svårkastat
för många. Vi tackar Bunge VK för ett
fint genomfört arr! Vi kommer tillbaka och skall förhoppningsvis stå som
segrare någon gång.
Magnus Sjögren

Bilden är tagen i juli 1981 vid prisutdelning vid KM-varpan. Tävlingsledare Berra Sandström delar
ut pris till guldmedaljören i kula
och silvermedaljören i centimeter Lennart Karlsson. Tittar på gör
Niclas Ringgren som ett år senare blir mästare i ungdomsklassen.
Bilden är tagen bredvid dåvarande
varpaplanen – nuvarande campingen – ungefär där den äldre klubbstugebyggnaden ligger.
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I bakgrunden den sluttande åkern
som blev vår fina fotbollsplan.
Vi fick in svar från flera som gissat. Vinnare blev Petter Höök som
skickligt noterade namnen på de
tre på bilden, hade rätt årtal och
rätt evenemang. Däremot missade han platsen. Den lyckades flera
av de andra klura ut, men då missade de istället rätt årtal och någon
av personerna på bilden. Närmast
kom Håkan Sandström, Janne Gustavsson och Rolle Pettersson.

r i ll e s fråg e s p o r t

Rilles frågesport
Hur mycket hjälp behöver du?
Fråga

5

4

3

2

1

Bilmärke

Återförsäljare i 172
länder

Startade som cykeldelstillverkare

Uppköpta 1998 av
Hyundai

Rio och Picanto är
två modeller

Från Sydkorea

Flod

Delar av stranden
finns på UNESCOs
lista

776 km lång.

Mynnar ut i
engelska kanalen

Rinner genom
huvudstad

En av Frankrikes
större floder.

Stad

Landets folkrikaste
stad.

Har ca 40 miljoner
turister varje år

Består av fem
kända stadsdelar

Världscentrum
inom många
områden

Det stora äpplet
som aldrig sover

Född i Kalifornien
1955

Har sex barn

Vunnit två Oscar

Omutbar livvakt

Dansande prinstjuv

Tillhör familjen
korgblommor.

Omsjungen av
Carl Anton

Kallas även lejontand

Är inte särskilt
uppskattad

Symbol för
Miljöpartiet

Född 1959

Har varit medlem i
många grupper

Internationellt
genombrott 1989

Har fyra gånger
toppat Billboardlistan

Har haft många
gyllene tider

Skådespelare

Blomma

Artist

Vad har dessa kändisar gemensamt?

Fem snabba…
1. Jag fyllde 12 år igår. Nästa år fyller jag 14 år. När fyller jag år?
2. Hur mycket kostar 3911 glaskulor, när de kostar 12 öre
dussinet? 3911 öre. Ett öre/st.
3. En familj hade fem barn och hälften av dessa var pojkar. Hur
var det möjligt?

5. Två bönder möttes med varsin fårflock.
– Om du ger mig ett får, så har jag dubbelt så många som du
sa den ene.
– Om du ger mig ett får så har vi lika många sa den andre.
Hur många får var hade dom?

4. Kan du hitta ett fyrsiffrigt tal, där sista siffran är dubbelt
så stor som första och den andra siffran tre mindre tredje
siffran? Lägg ihop första och sista siffran och svaret blir två
gånger större än tredje siffran.
Fyra snabba: 1) 31 dec, 2) 3911 öre. 1 öre/st, 3) Alla fem var pojkar 4) 4368, 5) 5 och 7
Vad har dessa fyra personer gemensamt? Svar: Alla är födda på Hawaii.
Bilmärke KIA Motors, Flod Seine, Stad New York, Skådespelare Kevin Costner, Blomma Maskros, Artist Per Gessle
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Nya intressenter
till vår hamn!

I våras lade vi i PUK ner engagemanget för att få Region Gotland att ändra
sig vad gäller försäljning av Kappelshamns hamn. Vi såg inte att vi kunde göra mer. Om inte beslutsfattarna
själva insåg att de måste ta ställning
för att behålla hamnen som en möjlighet för den framtida gotländska infrastrukturen – så vad mer kunde vi
göra? Vi gav upp. Eller?
Mot slutet av sommaren, den 28
juli, var vi nog många i Kappelshamn
som hajade till när vi hörde på Radio
Gotlands nyheter. Där säger en Jerry
Hagberg att han har kontakt med investerare som vill bygga kryssningskaj och hotell i Kappelshamn? Vad är
detta? En komplett galenpanna? Eller
är det verkligen sant? Har gudarna
hört vår bön?
Vi ser till att snabbt ordna ett möte
med Jerry och får veta att han tillbringat tio somrar i Kappelshamn –
han har alltså personliga skäl till varför just Kappelshamns hamn väckt
hans och investerarnas intresse.
Jerry Hagberg har ett byggbolag i
Linköping och samarbetar med en

konsult i Stockholm. Det är via konsulten som kontakten med två investerare i London har förmedlats. De
brukar annars intressera sig för platser som Dubai och södra Medelhavet,
men tycker att området blivit för oroligt och osäkert, varför de ser sig om
efter nya platser att verka på. Sverige
inklusive Gotland och Östersjön är
ett intressant område för dem.
I första läget är det viktigaste att
få möjlighet att göra en utredning för
att se om det är realistiskt att gå vidare och om så är fallet, handlar deras
vision bland annat om att bygga en
kryssningskaj och hotell i Kappels
hamn och att utveckla verksamheter
i samarbete med lokalt näringsliv. I
mötet med Jerry framkom att visionen baserar sig på ett helhetstänkande där man förstår att det är viktigt
att få det småskaliga att fungera för
att få det storskaliga att bli attraktivt,
intressant och vinstdrivande. Målet
är att bygga upp en riktigt bra verksamhet som genererar pengar, men
för att kunna nå detta måste flera aktörer medverka och det är viktigt att

bygga goda relationer med Kappelshamnsborna för att kunna bygga upp
en attraktiv verksamhet.
I Linköping har investerarna just
fått klartecken att bygga hotell och
där har kommunen kollat upp bolaget
via advokatbyråer för att få bekräftat
att allt är okej och det var det.
Här på Gotland har Jerry haft ett
par möten och samtal med representanter från Region Gotland inklusive Tekniska nämnden. I skrivande
stund väntar han på besked om regionen är beredda att ge Jerry och han
investerare klartecken till att göra en
utredning och analys av möjligheten
att etablera verksamhet här.
Jag och PUK håller tummarna för
att de får lov att göra sin utredning
och hoppas att visionen med kaj för
kryssningsbåtar med mera blir verklighet. Hur länge till klarar Gotland
att utveckla sig utan att räkna in Kappelshamns hamn?
Åsa Stenström, för PUK

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

