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Snöfritt?
Ja, hittills har november och decem
ber varit väldigt snöfria på Gotland,
till skillnad från de två senaste åren.
Den som är trött på snön är givetvis
glad och den som saknar snön kan
väl iallafall glädjas åt lägre uppvärm
ningskostnader, mindre snöskottning
och trafiksäkrare vägar.

Hamnen
Ja, det är inte lätt att hänga med i alla
turer runt försäljningen av Kappels
hamns hamn. Det är bara att hålla
tummarna, vänta och se vad som blir
resultatet av den process som började
i augusti med nya intressenter. KIK
aren lovar att hålla sina läsare uppda
terade så gott det går. Det gör vi i det
ta nummer genom att publicera delar
av Jerry Hagbergs underlag till Regi
on Gotland som han skickade i slutet
av november.

Lucia
Så kan vi i detta nummer berätta om
ännu en välbesökt Lucia-lördag i Fol
kets Hus. Tack alla medverkande, ser
veringsfunktionärer och inte minst
luciatablåansvariga Camilla och Re
becca för ett lyckat arrangemang.

Fotboll
Detta år går kanske inte till histori
en som KIK mest framgångsrika på
fotbollsfronten, men ändå – vår lilla
förening hävdar sig ändå bra och har
igång tre lag i seriespel, varav ett – re
servlaget i div VI – tillsammans med
grannklubben Hangvar. Det får vi
vara fullt tillfredställda med. Sedan
KIK bildades har antalet verksamma
fotbollsklubbar på ön i det närmaste
halverats. Ingen rolig utveckling, det
är bara att hoppas på en förändrad

utveckling framöver. Men då behövs
fler idrottande ungdomar och en mer
levande landsbygd. Kan en positiv ut
veckling runt Kappelshamns hamn
gynna hela norra Gotland i framti
den?

Levande by
Även om befolkningsutvecklingen på
byn inte är den allra bästa så sker en
positiv utveckling på företagarfron
ten i Kappelshamn. Fritidsbyn, Sten
ströms Information, Arne Ekströms
Buss, Lindahls Skog & Trädgård, Di
nern, Snäckers Örtagård, Lailas Atel
jé och Strandhagens Stugor har det
senaste året fått sällskap av Kroppi
topp, Bodillas Fisk & Skaldjur samt
Oil & Vinegar.
Lotta Paulsson-Axén som startat
massage på byn intervjuas i detta
nummer av vår nygamla medarbe
tare Lillemor Ringvall. Lillemor är
tillbaka som kappelshamnsbo efter
elva år i Stockholm och kommer för
hoppningsvis att medverka framöver
i KIKaren.

Mallorca
Lillemor och jag hade förmånen att
avnjuta riktig högsommarvärme i
Palma Nova strax utanför Mallis
metropolen Palma under oktobers
tre första veckor. Dagstemperaturen
pendlade mellan 20 och 30 grader, of
tast närmare 30 och i vattnet var det
24–26 grader utom vid ett par tillfäl
len då termometerstrecket föll mot
22. Visserligen hade vi kanske ovan
ligt flyt med vädret, men jag kan re
kommendera en Mallorca-tripp i ok
tober. Sällan regn, varmt i vattnet
och svensk sommarvärmare som re
gel. Ett skäl till är att den mörka års
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tiden i Sverige förkortas av en höst
tripp söderut.

2012
Snart ska vi lära oss att skriva 2012 –
det brukar ta några veckor innan det
sitter automatiskt. Men det går ändå
förvånansvärt fort att ”byta år” med
tanke på så många gånger du ”nött
in” ett visst årtal. Människan har en
god förmåga att förändra och anpas
sa sig. Tyvärr går väl inte alla för
ändringar åt rätt håll, men jag tycker
ändå de flesta.
Tänk dig 100 år tillbaka i tiden –
vem hade rösträtt? Vem hade fle
ra veckors semester, vem fick skaffa
barn med den man ville, vem kunde
offentligt kritisera kung & fosterland
utan att bli dömd för högförräderi,
vem kunde anmäla övergrepp? Vem
hade råd att åka iväg på en längre
resa? Vem hade råd att ha bil?
Listan kan givetvis göras hur lång
som helst och även om inte alla kan
göra allt så har vi ändå kommit en
god bit på väg.
Njut av kommande helger, 2012 är
det åter flera röda dagar igen! Och
kom ihåg att boka fredagkvällen den
3 februari. Då har vi årsmöte i klubb
stugan

Berra Sandström
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A-laget ryckte upp sig
och grejade en sjätteplats!
2011! Säsongen då KIK skulle lyfta
mot högre höjder. Därav blev... näää!
Inte i år heller ska man väl tillägga.
Frågan är då vad man ska skylla på
för det är väl inte på det viset att mot
ståndarna helt enkelt var bättre? Nix!
Kappelshamns IK är och förblir det
bästa laget. Men sen gäller det bara
att ha tillräckligt med fantasi för att
hitta alla hållbara bortförklaringar
som kan uppbringas i sammanhang
et. En sak står helt klar. KIK hade un
der den gångna säsongen nytt rekord
i knäskador (fjorton) och givetvis sät
ter det sin prägel på utgången av se
riespelet. Det gick så långt att vi efter
höstmatchen mot Vänge till nästkom
mande drabbning mot Hansa/Hoburg
tvingades byta ut elva spelare, det vill
säga ett helt lag, på grund av alla ska
dor. Någon enstaka gång kan man
klara av det. Men hela säsongen har
gått i liknande tecken och det vore
extremt blåögt att tro att inte skade
läget resulterade i ett sämre tabellä
ge än kalkylerat. Vi är tillräckligt bra
för att tillhöra Topp 3. Då krävs det
naturligtvis att spelarna är på planen
och inte på lasarettets akutavdelning.
Vi gör som vi alltid brukar göra;
knyter näven i fickan och morrar
”vänta bara, nästa år sopar vi banan
med motståndarna”. Någon gång ska
man väl för böfwelen bli bönhörd!
Nåväl med tanke på förutsättning
arna får årets sjätteplats ändå anses
vara godkänt. Vi segade oss ändå upp
från de inledande fem omgångarnas
sistaplacering med noll poäng till
mittenskiktet och tog dessutom po
äng av seriesegrande Väskinde. Så
visst kan vi vara med och rubba topp
lagen, bara vi får spela på lika villkor.
Kuriosa i sammanhanget. Från den
sjätte omgången till och med den tju
gonde gjorde vi en markant uppryck
ning och spelade femton matcher
med endast en förlust. Men sen drab
bades vi av en liten ”formsvacka” i
de avslutande två matcherna där po

Den 1 oktober på Slite konstgräs togs denna bild på A-laget: Stående från
vänster Gurra Grundemark (lagledare), Pablo Valenzuela, Daniel Boman,
Patrik Westerlund, Mattias Boman, Macke Broberg och Thage Söderdahl
(matchcoach). Knästående från vänster Mats Pettersson, Tony Lindström, Ola
Larsson, David Söderberg, Håkan Sandström, Johan ”Limpan” Lindberg, Rille
Holmström och Joakim ”Nanne” Nanneson.
ängskörden blev noll. Vi kan också
konstatera att om matcherna bara
spelats i 80 minuter hade vi haft fem
ton fler poäng i slutprotokollet. Av 22
spelade seriematcher tappade vi tio
av dem under matchens sista tio mi
nuter. Definitivt inte bra och något vi
måste ändra på. Under 2012 kommer
vi således att ”stänga butiken” i tid.
Några ord om de avslutande matcher
na som inte var spelade efter utgåvan
av förra KIKaren…
Väskinde AIS 2–2,borta. Vais blev
slutsegrare i div V och därför var det
en liten fjäder i hatten att kunna ta en
poäng mot dem. Surt var det däremot
att tappa segern till oavgjort på en
minuts tillägg av ordinarie matchtid.
Baaah! Står man bredvid planen som
lagledare får man korrosion i pace
makern när dylika situationer inträf
far och det gjorde de ofta under årets
säsong. Noterbart i övrigt: Den gamle
trotjänaren Ola Larsson fick dra in en
frispark från halva planen och debu
terande Jesper Forsman var endast

sekunder från att bli antecknad som
segerskytt iochmed sitt 2–1–mål.
Roma IF 1–3, hemma. Roma kämpa
de om en kvalplats och hade allt att
spela för. Efter en jämn första halv
lek höll vi 1–1 ända till den 80:e mi
nuten då Roma petade in 1–2 och se
dan ökade på till 1–3 i slutminuten,
då vi i ett tappert försök lyft upp styr
korna för att jaga en kvittering. Men
vi blev sårbara vid en motkontring.
Anmärkningsvärt: Rille Holmström
åkte på sin första förlust under året.
Med honom i målet var vi annars
tämligen svårslagna.
Graip 1–2, borta. Norrderbyt i årets
sista match blev som sagt en förlust
för vår del. Graip var tvungna att vin
na för att ha en chans till kvalplat
sen under förutsättning att Roma
inte vann sin match. För vår del var
det bara att spela av matchen så nå
gon större gnista infann sig aldrig
och Graips seger kom därför inte helt
oväntat.
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Nu ser vi istället fram mot nästa
säsong. Grabbarna har smugit igång
med träningen och börjar prepare
ra sig för årets inomhusturneringar.
Truppen ser ut att bli hyggligt intakt
(några fastlandsflyktingar finns det)
samt att det är lite nytt på ingång. Vi

kämpar vidare. Det blir inte något ti
gersprång till Champions League,
men med långsiktig planering kan
det kanske räcka till en plats i nästa
års div. 4. Framtiden får göra samma
sak som Emigrationsverket har för
vana att göra, nämligen ”utvisa”!

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Spelade matcher och mål
17
15
14
12
9
6
6
7
7
7
5
2

Som vanligt en stor spelaromsättning,
men glädjande nog bra spridning på
målskyttet med fyra skytteligavin
nare – grattis! En av dessa – Limpan
– var dessutom bäste målpassare med
tio assister före Patrik med åtta.
Vid en lyckad säsongavslutnings
fest i klubbstugan den 15 oktober in
fann sig inte mindre än 22 spelare och
då delades följande utmärkelser ut:
Årets Spelare 2011 Rikard Holm
ström. Motivering: Målvakts-Rille
ger stadga åt försvarsspelet som lyf
ter hela laget. Agerar föredömligt på
målvaktsposten genom att dirigera
försvaret och arbeta med ackuratess
som en riktig målvakt. Visar dessut
om utmärkta ledaregenskaper både
på och bredvid planen. Priset rösta
des fram av spelarna själva.

2
4
6
4
6
7
7
4
3
1
5
1

3
3
2
6
7
9
9
11
12
14
12
19

67-25
78-36
73-31
48-36
56-49
54-51
51-54
48-56
48-65
40-69
39-47
24-107

53
49
48
40
33
25
25
25
24
22
20
7

Årets Överraskning A-laget Patrik
Westerlund. Motivering: Patrik har
lyft sitt spel en klass sedan han fick
en ny position i laget. Utmärkt!
Träningspriset (högst träningsnär
varo): Pablo Valenzuela (tätt följd av
David Söderberg och Mats Petters
son).
Skytteligan hade för ovanlighetens
skull fyra spelare som delade på för
staplatsen med sju mål vardera. Pris
tagare blev: Niklas Karlsson, Johan
Lindberg, Marcus Broberg och Da
niel Boman.
Årets Överraskning B-laget Tha
ge Söderdahl. Motivering: Thage har
visat att det fortfarande går att spela
med hög kvalitet trots att han börjar
närma sig 50 år. Föredömlig som både
spelare och ledare.
Lars Grundemark

Bada bastu!

Vintertider oktober–mars lördagar kl 15–17 för herrar,
17–19 d
 amer och 19–21 blandat. Avgiften är 20 kr för
vuxna och 10 kr för 7–15 år. Årskort 500 kr för vuxna
och 250 kr för 7–15 år. OBS! Lördagsbastun julafton och
nyårsafton är flyttade till fredag 23 resp 30 december.
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Ha ett gott slut på 2011 och börja upp
laddningen för kommande säsong på
Snäckersvallen.
Den som planerar med framförhåll
ning ser till att skaffa säsongsbiljett
eftersom publiktrycket kommer att
bli enormt. Eller hur?

Marcus Broberg

19/7

Pablo Valenzuela

19/0

David Söderberg

18/4

Mats Pettersson

18/2

Patrik Westerlund

16/3

Johan Lindberg

15/7

Daniel Weijmers

15/0

Mattias Andersson

13/1

Daniel Boman

12/7

Niklas Karlsson

11/7

Rikard Holmström

11/0

Håkan Sandström

11/0

Adam Waktel

10/2

Ulf Norman

8/2

Mattias Boman

8/1

Tony Lindström

8/1

Rickard Berggren

8/0

Joakim Nanneson

8/0

Peter Olofsson

7/2

Ola Larsson

7/1

Jörgen Sköldpil

7/1

Adam Weijmers

7/0

Rikard Westeman

7/0

Nils Ingelmark

4/0

Simon Rondahl

3/0

Jesper Forsman

2/1

Thony Olsson

2/0

Jörgen Pettersson

1/1

Ola Hult

1/0

Ronny Hägbom

1/0

Björn Olsson

1/0

Joakim Palme

1/0

Göran Sandström

1/0

Thage Söderdahl

1/0

Conny Östergren

1/0
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Veteranerna avslutade med
Ålandskryssning och fastlandsmatch
Morgonfärjan den 5 november fyll
des av ett gäng fest- och spelsugna
ärrade lirare i KIK:s veteranlag. Ef
ter ankomst till huvudstaden mitt på
dagen bar det av mot stockholmsför
orten Hässelby för match på ett svår
spelat konstgräs. Avhopp och skador
gjorde att KIK fick låna in tre yngre
spelare för att bli fullt lag med en av
bytare. Det gjorde också att båda la
gen fick ungefär samma medelålder.
Motståndarna Markim/Orkesta IF
från Vallentuna var naturligtvis mer
samspelta och väldigt bra på snabba
spelvändningar. Dessutom klarade de
tekniken på konstgräset bättre än de
våra.
Denna jämna fajt slutade 1–1 efter
det att Moif tagit ledningen strax före
halvtidsvilan – inte helt orättvist.
Vi var lite oroliga för den lite läng
re speltiden – 2 x 35 minuter – än vad
vi är vana vid. Men det visade sig att
Kappelshamn hade den bästa orken
och under en stor av andra halvlek
lyckades vi hålla bollen på motstån
darnas planhalva.
I mitten av halvleken gjorde ett
av våra yngre inlån Felix Lodén ett
snyggt mål efter att ha tagit bollen på
egen planhalva. Han avancerade och
sprang förbi flera motståndare och
strax utanför Moifs straffområde fick
han till ett härligt skott som otagbart
letade sig in nära stolpen.
Efter kvitteringen ägde visserligen
Kappelshamn mest boll, men vallen
tunagubbarna var hela tiden farliga i
sina snabba omställningar. Med bara
ett par minuter kvar gjorde KIK:s för
dagen bäste lirare – Joakim Palme i
målet – en suverän tåparad på ett fril
äge och räddade oss från en förlust.
Det oavgjorda slutresultatet är rätt
vist. Bra spel från båda sidor – KIK
ägde mest boll och Markim/Orkesta
skapade flest chanser. Kappelshamns
grunduppställning med ett femman
namittfält visade sig vara ett taktiskt
lyckokast. Spelmässigt var det kan
ske årets bästa insats. Ronny Hägbom

Stående från vänster: Ronny Hägbom, Robin Blixt, Felix Lodén, Jesper Sporre,
Thage Söderdahl, Conny Östergren och Håkan Sanadström. Knästående rån
vänster: Lelle Blixt, Johan Söderdahl, Joakim Palme, Berra Sandström, Ola
Larsson och Roland Pettersson.

Sluttabell div V Gotland
Stenkyrka IF
Kappelshamns IK
Visby AIK
Klintehamns IK
Barlingbo IF

8
8
8
8
8

6
4
4
1
0

2
2
2
1
3

0
2
2
6
5

14-4
16-8
17-11
5-19
13-23

20
14
14
4
3

Dalhems IF och Fårösunds GoIK har utgåt

skötte dessutom sin domaruppgift ut
märkt.
Efter matchen bar det av till
Skeppsbron och M/S Cinderella. Bå
ten avgick vid 18-tiden på lördagkväl
len mot Åland och var tillbaka 22 tim
mar senare, så det fanns lagom tid
att förflytta sig till Nynäshamn och
kvällsfärjan hem. Dråpliga episoder
från Ålandskryssningen publiceras
inte i denna seriösa klubbtaidning –
utan det får killarna själva läcka ut.
Några nyckelord kan i alla fall av
slöjas – pantertanter, Destinationens
frukostbricka, sjusovare och kalsong
flärp…
Sammantaget en kul avslutning på
året som också var en försenad 50-års
present från gubblirarna till Conny.
Som väntat blev KIK tvåa i årets
veteranserie – i förra KIKaren fanns

en utförlig spelarstatistik. Sedan dess
har Stefan Hillblom utsetts till Årets
Överraskning i laget. Den gamle
mittbacken visade i år oanade offen
siva talanger och gjorde fem mål på
sina fem spelade matcher.
2012 ser det inte ut att bli någon ve
teranserie på ön på grund av at för
få lag är anmälda. Det lutar då åt
att några veteranlirare får bilda en
stomme i B-laget och att resten av
gubbarna får delta i ett lag i korpen,
där vi även plockar in ungdomar från
bygden. Det kan också bli en vete
ransammandragning i sommar på
Snäckersvallen för att spela om Got
lands Fotbollförbunds vandringspo
kal. Det beror på intresset. Mer om
detta i kommande KIKaren.
Berra Sandström
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Vi nådde målet med reserverna
Efter en viss formsvacka under au
gusti lyfte sig B-laget mot Gute på
Slites snabbspelade konstgräs den
13 september. Dock inte tillräckligt
för att vinna, men efter en välspelad
tuff, jämn match kändes ändå spelin
satsen helt ok, trots förlust med 2–4.
Tyvärr fick laget lämna walk over i
bortamötet fem dagar senare i Hem
se. Kollisioner med A-lagsmatcher
för både Hangvar och Kappelshamn
i kombination med bortresta, sjuka,
skadade och jobbande spelare gjorde
att vi fick lämna över poängen och 0–3
till seriesegrande Hemse.
I serieavslutningen mot Garda på
Skogsgläntan i Hangvar en vecka se
nare hade vi skrapat ihop tretton li
rare som i en jämn match vann med
2–1. Bra speldisciplin och kämpatak
ter låg bakom trepoängaren.
I höstens tre sista omgångar i sex
an tog alltså Hangvar/Kappelshamns
gemensamma B-lag en seger och det
räckte för att landa på den tredje
plats vi hade som målsättning efter
en ganska svag inledning på seriespe
let i våras och efter förra årets sista
plats. HSK/KIK kom trea i serien om
vi räknar de matcher som spelades.
Att sedan Gotlands Fotbollförbun
det tog ifrån oss sju poäng och dess
utom gav oss dryga böter för att vår
45-årige lagledare Axel Björlunds li
censieringspengar betalats in på fel
konto – till Gotlandsförbundet istället
för Svenska Fotbollförbundet – det är
inte mycket att göra åt. Vi känner oss
som moraliska treor och vi publice
rar både den ”officiella” serietabellen

Sluttabell Div VI 2011 (original)
Hemse BK
15
Garda IK
15
HSK/KIK B
15
FC Gute D	
15
Väskinde AIS	
15
IF Hansa/Hoburg B
15

1
3
8
9
10
11

48-21
60-16
26-38
28-39
28-37
19-52

38
34
19
14
13
10

Sluttabell Div VI 2011 (efter GFF:s poängavdrag)
Hemse BK
15
13
1
1
Garda IK
15
11
1
3
FC Gute D	
15
6
2
7
Väskinde AIS	
15
4
1
10
HSK/KIK B
15
4
0
11
IF Hansa/Hoburg B
15
3
1
11

50-20
60-16
33-31
28-37
17-45
19-52

40
34
20
13
12
10
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12
11
6
4
4
3

efter det orimliga poängavdraget och
den egentliga tabellen i denna klubb
tidning.
KIK har sedan 80-talet utsett Årets
Överraskning i de olika fotbollslagen.
För det krävs givetvis att man spelat
mer än ett par tre matcher. 2011 klev
en 49-åring in på mittfältet i reserv
laget. Vi visste visserligen att han
var duktig, men att han ännu skulle
hänga med och tillföra spelet så pass
mycket som han gjorde – ja, det var en
överraskning. Vem? – givetvis Thage
Söderdahl. Fåröbon Thage spelade i
Kappelshamn redan tidigt på 80-talet.
Efter några utflykter till andra lag –
bland annat som spelande tränare
i Eskelhem – är han sedan några år
tillbaka i KIK.
Årets reservlag med Hangvar visar
verkligen på ett väl fungerande fifty
fifty-samarbete. Av våra totalt 181 no
terade spelare för de 14 genomförda
matcherna har 91 varit registrerade
för KIK och 90 för HSK. Som fram
går av listan över spelare och antal
matcher har totalt 34 KIK-spelare och
25 HSK:are används för att få ihop
sammanlagt 181 namn på laguppställ
ningarna. Av dessa har inte mindre
än 21 endast medverkat i en match –
16 KIK- och 5 HSK-licensierade. Av
de 27 registrerade målgörarna är 15
från Hangvar och 12 från KIK. Även
på assistsidan är Hangvar bättre – 14
målpass mot 9. Just nu planerar vi att
fortsätta samarbetet 2012. Definitivt
beslut tas av de båda klubbarna un
der januari.
Berra Sandström

2
1
1
2
1
1

Spelade matcher och mål
Kristian Björlund*
13/3
Thage Söderdahl
12/1
Kalle Malmberg*
10/0
Daniel Gardell*
9/2
Tony Lindström
9/0
Mattias Hillblom*
8/1
Johan Engström*
8/0
Joakim Nanneson
5/5
Jonathan Johansson*
5/0
Axel Björklund
5/0
Ola Larsson
4/1
Peter Olofsson
4/1
Thony Olsson
4/1
Stefan Pettersson
4/0
Andreas Larsson*
3/4
Oscar Bogren*
3/0
Stefan Hillblom*
3/0
Nils Ingelmark
3/0
Emil Pettersson*
3/0
Marin Sander
3/0
Marcus Tidblom*
3/0
Pablo Valenzuela
3/0
Adam Weijmers
3/0
Rikard Westeman
3/0
Mikael Wiflings
3/0
Conny Östergren
3/0
Mikael Östervall *
3/0
Pierre Liljegren*
2/1
Richard Berggren
2/0
Richard Eriksson*
2/0
Jonatan Flodman*
2/0
Göran Hansson*
2/0
Fredrik Johansson*
2/0
Sigge Johansson*
2/0
Eduardo Mackado*
2/0
Roland Pettersson
2/0
David Söderberg
2/0
Emil Larsson*
2/1
Mohammed Ali*
1/1
Daniel Boman
1/1
Adam Waktel
1/1
Joel Arvidsson
1/0
Mats Boman
1/0
Mattias Boman
1/0
Jesper Forsman
1/0
Jimmy Hardings*
1/0
Ola Hult
1/0
Niklas Högberg*
1/0
Jesper Palme
1/0
Göran Pettersson
1/0
Mats Pettersson
1/0
Daniel Rollén
1/0
Simon Rondahl
1/0
Milton Runerheim
1/0
Ludvig Sandberg
1/0
Berra Sandström
1/0
Jörgen Sköldpil
1/0
Daniel Weijmers
1/0
Claes Östergren*
1/0
Nanne gratuleras till skytteligasegern – fem mål på fem matcher,
klart godkänt! Hangvars Kristian
B och Danne G noterades för
flest målpass – tre var. Spelare
med * efter namnet är de som
har licens för Hangvar.

fot b o ll | 1 0 0 - klubben

Pablo Valenzuela
Det är dags att presentera en aktuell
profil i 100-klubben – en som fortfa
rande håller på, nämligen Pablo Va
lenzuela. Pablo passerade 100-match
gränsen redan förra året och har
genom sina 19 seriematcher i år kom
mit upp i 134 A-kamper och 4 mål.
Dessutom har Pablo gjort 80 reserv
lagsmatcher för KIK och på dem
gjort 20 mål, plus tre veteranfajter
på ”gamla dar”. Han debuterade re
dan 1997 i KIK och har sedan dess va
rit klubben trogen. I början var han
mest anfallsspelare, men är idag en
värdefull kugge i backlinjen – oftast
längst ut på högerkanten. Pablo bi
drar till en bra stämning i laget ge
nom sitt goda humör och man ser ho
nom ofta med ett leende på läpparna i
omklädningsrummet. Han har också
blivit en av kiosk-Gunnels favoriter.
Du har rötter i Chile, berätta!
– Född och uppvuxen i Tocopilla i
norra Chile. Jag kom till Sverige när
jag var 13 år med min familj till Aves
ta. Där bodde vi två år i väntan på up
pehållstaillstånd..
Din första fotbollskontakt var på
fastlandet, vilka/vilken klubb spelade
du då i och när kom du till Gotland?
– Jag spelade inte fotboll för en
klubb, bara för kul med mina kom
pisar. Första klubben jag spelade i på
Gotland var Gute C, där det var bara
invandrare i laget. Du minns oss sä
kert som hårt motstånd när vi mötte
KIK.
Hur kom det sig att du och din familj kom just till Östersjöns pärla?
– Som jag minns var det för att vi
var en stor familj och det fanns så sto
ra lediga lägenheter på Gotland. Det
var slumpen som tog mig hit.

Som 22-åring började du spela i KIK
– varför då?
– Alla mina chilenska kompisar
spelade i Kappelshamn, då följde jag
med.
Vad minns du bäst av dina år hittills i Kappelshamn?
– Jag har varit med många år och
har spelat med många olika lag, men
har alltid varit bra sammanhållning
och kul i alla olika lag som jag har
spelat i för KIK.
Är det någon speciell match eller situation du har med dig i minnet?
– Som dom flesta vet pratar jag all
tid med alla nya i laget om den där
målet jag gjorde mot När. Det var ett
fantastiskt mål jag gjorde.*
Vad har du arbetat med under dina
år på Gotland?
– Jag jobbade på Cementa i några år
fram till sommar 1999. Sen sökte jag
något annat och fick börja på Slakte
riet i Visby sommaren 2000. Jag job
bar fortfarande där och trivs väldig
bra.
Du har också skaffat dig familj?
– Är gift med Sara, en sudergute,
sen 2010 och vi har köpt hus i Hogrän
sen augusti i år.
Din pappa Carmelo och din bror
Angel har ju också spelat lite boll i
KIK på 90-talet – var finns dom idag?
– Farsan bor i Norrköping sen
många år tillbaka och trivs bra bland
alla andra chilenare och brorsan bor
just nu i Örebro med sin sambo och
en dotter.
Och din mamma?
– Mamma bor i Eskelhem med sin
sambo sen några år tillbaka.
Vad har du för relation med Chile
idag? Är du och besöker dina rötter
ibland?

– Jag har aldrig varit tillbaka i Chi
le men mitt hjärta klappar lite extra
när Chile landslag spelar fotboll.
Hur tror du att ditt liv ser ut om tio
år?
– Förhoppningsvis har jag barn och
bor i Hogrän med Sara och har fort
farande ett kul jobb och spelar för
hoppningsvis med gubblaget i Kap
pelshamn.
Vad är aktuellt just nu?
– Ska till New York den i december
och fira Saras syster som fyller 30 år.
*Den 26 april 2009 i När kvitterade
Pablo till 2–2 i 62:a minuten. KIKaren
citerar Rilles matchrapport på hem
sidan: ”Pablo kunde redan i premiä
ren göra årets mål i femman genom
att panga in en volley från höger ut
anför straffområdet. Tillslaget hör
des inte ens utan det blev bara en tyst
viskning när nätet fångade upp bol
len.” Att han minns detta mål som
något speciellt är han alltså knappast
ensam om.
Berra Sandström
Följande 20 spelare har medverkat
i minst 100 seriematcher för KIK:s
A-lag i fotboll: 1. Håkan Sandström
358; 2. Berra Sandström 309; 3. Håkan
Gustavsson 247; 4. Håkan Pettersson
201; 5. Conny Östergren 201; 6. Chris
ter Gräsman 159; 7. Håkan Berlin (ti
digare Nilsson) 158; 8. Morgan Ja
kobsson 154; 9. Kjell Sedman 140; 10
Jonny Hillblom 137; 11. Danne Herlitz
136; 12. Pablo Valenzuela 134; 13. Kjell
Johansson 133; 14. Rune Franzén 120;
15. Lars-Gunnar Gränefjord 110; 16.
Mattias Andersson 107; 17. Roland
Pettersson 107; 18. Göran Sandström
106; 19. Danne Stenström och Agne
Söderstrand 101 var.
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Bildfrågan
Denna gång visar vi en bild från 1993,
tagen vid A-lagets hemmamatch mot
Hansa/Hoburg den 26 september. Den
som kan ge flest rätta svar på vilka
personer som är med på bilden vinner

ett fint pris. Du får välja mellan en trä
ningsoverall, en ryggsäck eller bas
tubad till ett värde av 200 kr. E
 -posta
svaren till kik@kappelshamn.se eller
ring till Berra 070-523 39 19. En ledtråd

kan vi väl ge: KIK vann matchen med
8–2 efter 3–1 i halvtid. Om mot förmo
dan fler hamnar lika blir det en extra
utslagsfråga.

Tack till 2011 års sponsorer!
Vi kan blicka tillbaka på 2011 som det bästa året
hittills avseende sponsring till klubben.

sponsrar med tryckningen av denna klubbtidning
och annat infomaterial till ett stort värde.

Nordkalk på Storugns är som tidigare KIK:s
största sponsor. Företaget har trots många
chefsbyten under åren alltid varit villigt att skriva bra avtal med KIK.

Cementa på Slite fortsätter att vara en god samarbetspartner liksom Agro-Maskiner Gotland,
Ragnsells och Spendrups samt ny för året Skandiamäklarna.

Räknar vi värdet av arbetstimmar plus skyltreklam har Lindahls Skog & Trädgård seglat upp
som klubbens näst största sponsor.

Gute Maki är pålitliga med skyltreklam.

Sedan kommer det andra storugnsföretaget
Kalkproduktion AB som vi dessutom får värdefull
kalk av till plankritningen.
Så har vi genom Paul ”Dino” Larsson fått ett värdefullt inkomsttillskott i ett nytt avtal med ICA
Maxi.
Med Anders Nyström i Bungehallen har vi också tecknat ett generöst avtal och Svenska Spel
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Matchvärdar: Ekströms Buss, GolvKula, JO Last,
Kurres El, Söderstrands Rör, Kappelshamns Fritidsby, R & L Bygg, Ingelmark Antik & Auktion
och Vestlands Fiskeri.
Stenströms Information & Marknadsföring, Intersport, Naprapatcenter, Visby Screen och HJ Bygg
& Trädgård har också bidragit till verksamheten.

i fö re tag s kik a ren

I FöretagsKIKaren

Mjuka glada muskler hos Kroppitopp!
Invid den nedlagda affären i Kappels
hamn – som numer är Maven Diner
Café – ligger Kroppitopp inrymt i det
lilla bulhuset en bit in på gården. Hit
tar jag cykeln en tidig gråmulen mån
dag i slutet av oktober. Jag ska träffa
Lotta Paulsson Axén, som driver före
taget för att få massage och en prat
stund. En mild doft av en stor mängd
värmeljus välkomnar mig i hallen.
Från cd-spelaren strömmar dämpa
de lugna pianotoner. Redan här kän
ner jag den positiva påverkan som får
pulsen att gå ner rejält. Nästa steg
blir att lägga sig på britsen och låta
sig behandlas av Lotta, bli uppmju
kad i stela muskler och knutor.
Efter 45 härliga minuter under Lot
tas händer stiger jag upp vederkvickt
och serveras ett stort glas vatten. Lot
ta har i hela sitt vuxna liv varit in
tresserad av friskvård så som träning
och kost. Detta ledde till att hon i bör
jan av 90-talet sökte in till Idrottshög
skolan i Örebro och utbildade sig till
idrottslärare. Sen följde några år i
skolvärlden fram till 1996 då det blev
massageutbildning på Medicinskt
kroppsforum i Bromma.
Efter det har Lotta masserat i oli
ka former, klassisk massage, musku
lering och fibromassage. Ansiktsbe
handling och healing är några andra
behandlingar som kan avnjutas. Från
år 2000 står även auktoriserad hälso
rådgivare på meritlistan.
Nu undrar jag ju hur den egna
kroppen och framför allt händer och
fingrar klarar sig från förslitnings
skador. Det är ju ändå ett ganska hårt
kroppsarbete och under några hek
tiska sommarmånader är det fullbo
kat fem dagar i veckan. Lotta har lärt
sig av tidigare misstag, framför allt
att inte forcera mer än att hon hinner
tänka på hur hon står och rör sig un
der behandlingarna. För fingrar och
händer finns även en del hjälpmedel
att tillgå. Vill man unna sig en ”Topp
helg i Kappelshamn” så är Kroppi
topp ett av de medverkande företa

Lotta Paulsson Axén, diplomerad massageterapeut och hälsorådgivare, hjälper
dig och din kropp att må bra. Hon håller till i annexet vid Maven Diner Café.

gen, där du kan göra tillval i form av
exempelvis ansiktsbehandling eller
något annat lyxigt.
Förutom sin mottagning i bulhuset
blir det även en hel del besök på före
tag runt om på ön, skolor, dataföretag
och Linds Växthus med flera. Hur ser
då fördelningen ut mellan män och
kvinnor? Enligt Lotta är inte kvin
nor överrepresenterade när det gäl
ler besök på Kroppitopp. Detta skiljer
sig lite åt ute på företagen – där män
nen ofta väntar med att få behandling
tills kroppen börjat säga ifrån i form
av värk. Kvinnor däremot är betyd
ligt bättre på att ta massage i förebyg
gande syfte.
De två senaste vintrarna har Lot
ta varit i Australien och jobbat på en
massageanläggning och i januari bär
det iväg igen. Tidigare utlandsvistel
ser har varit Mallorca där Lotta har
masserat på hotellanläggningar runt
om på ön. Redan som 20-åring drog
hon iväg till Canada, men då för att
jobba som barnflicka.
KIKaren säger lycka till och önskar
den äventyrliga Lotta med ”kärlek i
händerna” en varm och behaglig vis
telse på andra sida jordklotet.
Lillemor Ringvall

Fem korta val:
Vår – Höst
Jul – Påsk
Skogspromenad –
Strandpromenad
Skavlan – Så mycket bättre
Canada –Australien

om Lotta

Namn, Lotta Paulsson Axén, 44
Familj, Gift med Jonas Axén
Bor, Eksta, Kappelshamn och båt
Driver företaget Kroppitopp
Mer info: www.kroppitopp.nu
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Fem svarar

Varför är du medlem i KIK?
Vad betyder klubben för dig?
Kajsa Johansson, Kappelshamn

Martin Eklund, Fårösund

Marcus Broberg, Visby

Jag har varit medlem i KIK i snart
30 år, det känns nästan som en själv
klarhet. Klubbens aktiviteter betyder
mycket för bygdens sammanhållning.
De ideella krafterna som håller klub
ben igång är värda all beundran, då
kan man i alla fall själv bidra med en
medlemsavgift! Och så är ju bastun
pricken över iet!

Jag blev erbjuden av några arbets
kamrater att spela fotboll på söndag
kvällar i Kustparkshallen och sen
dess har jag varit med. Jag tycker det
är kul att vara med och stötta en väl
organiserad klubb på norra Gotland.

Jag är medlem KIK för att jag spelar
i föreningens fotbollslag sen några år
tillbaka. Jag har alltid uppfattat klub
ben som välskött med ett par eldsjä
lar i spetsen, sådant uppskattar jag
mycket. Fotbollslaget är ett gäng skö
na lirare där dem flesta passerat bäst
före-datum men vi är alla vinnar
skallar och har väldigt roligt tillsam
mans. Jag är stolt över att vara med
lem i den här klassiska föreningen
och det är det inte många klubbar på
ön som jag skulle säga detsamma om.

Åsa Wimnell, Knivsta

Alice Sedman, Kappelshamn
För att jag vill vara med i luciatåget
och jobba på campingen när jag blir
större. Att det finns något att göra i
Kappelshamn.

Jag är medlem i KIK för att stödja
min sambos barndomsklubb. Under
sommarsemestern så brukar min
sambo och dotter delta i bouletävling
ar, brännboll och fotboll. Klubben för
mig betyder gemenskap!

Medlemsavgiften 2012

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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Rilles frågesport
Hur mycket hjälp behöver du?
Fråga

5

4

3

2

1

född 28 oktober
1967

Gift och har tre
barn

175 cm lång

fått en oscar för
Erin Brockovitc

Är en riktig Pretty
Woman

Blommorna är
sambyggare

Det finns ungefär
1 400 arter

Tillhör familjen
fröväxter

Härstammar från
tropiska områden

Uppkallad efter
Michel Bégon

Flod

Innehåller halter av
kokainrester

652 kilometer lång

Mynnar ut i Adriatiska havet

Landets längsta flod

Rinner genom
staden Turin

Stad

Framgångsrik
idrottsstad

Grundad 1621

Nordens största
hamn

Nya Amsterdam och
lilla London

Sveriges näst
största stad

Har vunnit Melodifestivalen

Vägrade göra värnplikten

Har körat till ABBA

Grundade Rocktåget

Aktuell i Så mycket
bättre

Ägs av BMW

Grundat 4 maj 1904

Tillverkar även olika
sorters motorer

Modeller som
Phantom och Silver
Ghost

I konkurs 1971.
Rekonstruerat 1973

Skådespelare

Blomma

Artist

Bilmärke

Vad har dessa fyra kändisar gemensamt?

Fem snabba…
1. Var parkerar bagaren sin bil?

4. I vilken månad föds de flesta barnen?

2. Om det är fullt där ställer han sig på?

5. På en klocka är avståndet mellan visarnas spetsar 18 cm
klockan 12 och 126 cm klockan 6. Hur långa är visarna?

3. Vad är det som påverkar både fordonet och kon, men på
motsatt sätt?

Fem snabba: 1. På bakgården. 2. Gästparkeringen. 3. Bromsen (Om man bromsar ett fordon stannar det, men om
bromsen sätter sig på kon så springer hon.) 4. Den nionde. 5. Visarna är 72 cm och 54 cm långa. (Antag att minutvisaren är x cm och timvisaren y cm).
Vad har dessa fyra kändisar gemensamt? Svar: Alla har fått en gata uppkallad efter sig.
Skådespelare Julia Roberts, Blomma Begonia, Flod Po, Stad Göteborg, Artist Tomas Ledin, Bilmärke Rolls Royce
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Mats Pettersson, vänsterback.

Så stod det i telefonkatalogen. Man
fick välja titel själv, och jag valde min
med omsorg.
När jag spelade fotboll på riktigt,
alltså på den tiden då jag ännu inte
riktigt insett att jag aldrig skulle bli
annat än på sin höjd en medelmåtta,
var vänsterbacken min position.
Jag borde kanske ha anat oråd när
tränaren, Hasse Linkan, satte mig
där eftersom jag för det första är hö
gerfotad och för det andra fick höra
att jag begåvats med två stödjeben på
grund av min totala avsaknad av rent
tillslag.
Men det gjorde inget tyckte jag, ef
tersom vänsterback för mig symboli
serar ett mentalt tillstånd mer än en
position på plan.
Att vara vänsterback är punk. Det
är, åtminstone för en högerfotad ick
etalang, plats nummer elva i laget.
Den position där man hamnar om
man är för bra för bänken men för då
lig för en central position.
När jag insåg detta efter ett tag för
likade jag mig med den tanken och

såg det positiva i tillvaron istället.
Som vänsterback slapp jag ansvar
för konstruktivt tänkande. Jag äg
nade mig åt det vi brukade kalla för
”att klyva”, det vill säga jag gjorde li
vet surt för alla i min närhet och när
jag sedan på ett schysst eller oschysst
sätt erövrat bollen gav jag den till nå
gon med större ansvar (läs: en mitt
back) och sen fick det bli som det vil
le.
Man kan säga att jag höll mig på
min kant.
Jag spelade i VIF Gute på den tiden
och satsningen på vårt lag var oer
hört seriös.
Vi tränade massor, det var taktik
och det var regler att följa. Vi skulle
ha likadana kläder på träningarna
och uppvärmningarna, och vi skulle i
största allmänhet uppträda artigt och
väluppfostrat.
Det var inte helt lätt att leva upp
till de kraven, och vi var ett par styck
en som gjorde vårt bästa för att inte
riktigt passa in i mallen. Det var jag,
Andy Jönsson och Micke Tull som
höll ihop och jag minns en gång när
Palle Nilsson, ledare, sa till oss att gå
ut och känna på plan innan match för
att sedan välja rätt fotbollskor.
Rätt skor?
Vi hade ju bara ett par varde
ra. Så vi gjorde stor sak av att inför
varje match, och då menar jag verk
ligen varje eftersom upprepnings
humor är den finaste sorten, noga
undersöka gräset ur alla tänkbara
vinklar för att sedan konstatera att ”i

Årsmöte

Kallelse till Kappelshamns IK:s årsmöte
fredag 3 februari kl 18.30 i klubbstugan,
Snäckersvallen Kappelshamn.
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dag är det nog läge för mina Puma
med fasta dobbar”.
Oerhört barnsligt. Men kul, tyck
te vi.
Men den säsongen var som med
så mycket annat, jag förmådde inte
riktigt uppskatta vad jag hade inn
an det var förbi.
Jag tror inte många i vårt lag in
såg hur bra vi hade det som fick spe
la fastlandsspel som 16-åringar i en
så välskött och seriös förening som
VIF Gute var på den tiden.
Och plötsligt tog säsongen slut, la
get skingrades vind för våg och nu
är det året bara ett väldigt vackert
minne.
Fotboll blev aldrig roligare än så.
Trots att, eller kanske tack vare, att
jag spelade vänsterback.
Telefonkatalog förresten? Jag fick
faktiskt en sådan i posten härom
veckan.
Den åkte rakt ned i pappersåter
vinningen.
Finns det någon som använder en
telefonkatalog idag?
Micke Tull förresten. Vill det sig väl
återförenas vi nästa säsong efter
nästan 20 år.
Han har flyttat hem till ön igen,
och det bedrivs ett intensivt lobby
arbete för att få honom till Kappel
shamn.
Då ska vi undersöka gräset på
Snäckersvallen innan vi väljer skor.
Mats Pettersson

luci a fir a n d e

Fin luciastämning som vanligt

I år var det Emma Ekström som förde
klubbens luciatradition vidare. Till
sammans med smålucior, tärnor, ba
gerska, pepparkakspojke och en bus
pojke framfördes nygamla sånger och
verser i Folkets Hus lördagen den 10

december. Som alltid gjorde ungdo
marna ett bra jobb och fyllde de gam
la samlingslokalerna med vacker
sång och fin stämning. Även detta år
ska de kreativa, nytänkande ledarna
Camilla och Rebecka Stuxberg ha be

röm. Kul att de senaste årens goda be
söksantal håller i sig. I år var det åter
cirka 100 som tittade på, fikade och
köpte lotter, vilket gjorde att kökstri
on hade fullt upp.
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Fredagen den 2 december gick den
årliga funktionärsfesten av stapeln i
klubbstugan. Uppslutningen bestod
av 27 glada människor i åldrarna 6 till
72 år som tagit sig till Snäckersvallen
denna kväll. Det var en härlig bland

ning av bastu- och campingvärdar,
styrelsemedlemmar och andra eldsjä
lar som deltagit i arbetsdagarna vid
anläggningen. Ingen nämnd och ing
en glömd. En riktigt god lasagne hade
hämtats från ICA Maxi och därtill

bjöds det sallad och sedvanliga dryck
er. En ovanligt varm och uppsluppen
stämning präglade kvällen som på
gick till fram emot midnatt.

1 december slutade vår anläggsarbe
tare Mats Wiseman som sedan i som
ras har varit till en värdefull hjälp för
i första hand utomhusskötseln vid
Snäckersvallen.
Mats sa på funktionärsfesten 2 de
cember att han trivts väldigt bra
framförallt för att han lärt sig jobba
med för honom nya arbetsuppgifter,
att arbetet varit omväxlande och att
kontakterna med klubben varit trev
liga och positiva.

Mats har bland annat snyggat till ”Cirkusboden”
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Bastun håller ställningarna
Det är visserligen några veckor kvar av året när detta skrivs, men redan nu
kan vi notera att antalet bastubadare 2011 ligger i nivå med de senaste årens
höga besöksfrekvens. Vi bör landa på 1.100 besökare med en viss ökning av an
talet tjejer och en liten minskning för herrarna. Dam- och blandtiden har fått
lite fler besökare medan herrtiden och extrabokningarna fått lite färre badan
de. Fortfarande dominerar killarna med cirka 70 procent av gästerna. I år har
vi haft rekordmånga – 20 stycken – med årskort som har utnyttjats vid i genom
snitt 33-34 gånger under året.

Bastulyrik
KIKaren ger här exempel på vad som plitats ner i bastu
liggaren under detta år. Efter en trög start – snön la kan
ske en förlamande hand över inspirationen – kom skrivan
det igång i mars. Detta år har även killarna fattat pennan.
Alla är anonyma utom Petters 29 oktober-dikt.
19 mars
Plus eller minus – vi har ingen koll
3 grabbar har badat – vilka?? spelar ingen roll
Vi tog oss till havet och fick hoppa i
Så härligt för själen och anden blir fri
Åh som vi längtat en vinter som denna
Att få sitta på bryggan och äntligen känna
Hur marssolen värmen den vinterbleka hyn
Och se svanar och grågäss däruppe i skyn
26 mars
I natt vi går mot ljusare tider
En timme vi missar men snart det mot sommaren lider

Vi har badat och bena dom svider
Snackar matpriser och ”bänkgrannen” kvider
Nu bjuds det rött, vitt och porlande cider
17 september
Nu ska vi ta hand om hösten gott och väl
Och basta och prata och vårda vår själ
Och snart är det kallt – ”Vi fryser ihjäl!”
22 oktober
Äntligen Äntligen mörker och höst
För oss som älskar november en evig tröst
Äntligen Äntligen får vi simma
i lugnet i vattnet i mystik dimma
29 oktober
I vattnet är det 6 grader
man fick kalla vader
till och med Ulf Lindahl
bada och frusta som en val

Bra campingbeläggning
När årets campingsäsong ska utvärderas, kan vi konstate
ra att antalet personnätter ligger kvar på en hög nivå 1.700
och att för- och eftersäsong höll ställningarna liksom juli,
medan juni hade en kraftig ökning och augusti en minsk
ning. Inte mindre än en tredjedel av besökarna kommer
från utlandet och där är tyskarna den klart största grup
pen följt av danskar och finnar.
Uppemot hälften av besökarna hittade till Kappelshamns
Camping via internet eller kartor förutom att många ock
så varit här tidigare.
De positiva omdömena om vår fina camping ligger fort
farande stabilt högt – sex av tio framhåller de fräscha
hygienutrymmena samt lugnet och mysfaktorn. De två

svaren är tillsammans med personalberöm det klart van
ligaste positiva kommentarerna i de hundratal enkäter
vi fått in. Men ganska många framhåller även läget, kom
forten, att duscharna är pollettfria, priset och uteköket i
nämnd ordning.
Vad är då dåligt – jo, att vi saknar latrintömning. Det är
något som inte är tillåtet av Region Gotland, så det kan
vi inte åtgärda. Annars är det ströröster på buller, kiosk
sortiment, avsaknad av affär och att det inte finns någon
sandstrand vid anläggningen. Sammantaget ändå bra siff
ror eftersom nästan hälften inte uppger något som är då
ligt.
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Tom & Jerrys idéer om Kappelshamns hamn
Den 25 november lämnade Jerry Hagberg in ett dokument till Region Gotland,
där han beskriver affärsidén och planerna med Kappelshamn i linje med vad
regionens krävde vid ett möte i början av oktober. Allt detta måste givetvis planeras grundligare och han har därför bett om anstånd för ett mer detaljerat och
väl underbyggt förslag till maj, juni 2012. KIKaren publicerar här större delen
av dokumentet som Jerry och hans kompanjon Tom Löwgren arbetat fram.

Via detta dokument ansöker
vi om möjligheten att skjuta
på beslutet i ärendet för att ta
ställning huruvida Regionen ska full
följa pågående försäljning av hamnen
i Kappelshamn eller inte! Med en stark
förhoppning om ett positivt gensvar till
vår förfrågan angående möjligheterna
till en utökad förundersökning gällan
de exploaterings- och utvecklingsmöj
ligheterna av Kappelshamns hamn.
Bakgrund
Gotland är en ö i Östersjön belägen cen
tralt i detta hav. Runt om Gotland befin
ner sig ett stort antal länder som EU.
Det enda land som inte tillhör EU är
Ryssland beläget i Finska viken samt
Kaliningrad på östra sidan av detta hav.
Gotland har historisk de senaste 500
åren varit en gränsprovins för national
staterna Danmark eller Sverige och un
der kort tid en fristad för så kallade sjö
rövare. Före denna tid så var Gotland
en del av Hansan eller fria bönder som
idkade handel på Östersjön och var be
tydande handelsmetropol, ett slags då
tida Singapore…
Dessa fakta är inget nytt för Gotlän
ningarna som kan sin historia.
Kortfattat, genom sitt geopolitiska
och miljöpolitiska läge är nu Gotland
ingen gränsprovins utan mitten i en
del av EU och återigen ett möjligt nav
i EU-handeln då Östersjön är i princip
ett EU-hav.
Affärsidé
Affärsidén är att utnyttja de faktiska
förhållandena som finns i det geopo
litiska och miljöpolitiska läget, därav
närhet till omkringliggande städer och
orter som har hamn vid Östersjöns kus
ter.
En av dessa möjligheter finns i de
populära och ökande internationella
kryssningarna som skapar en mängd
affärsmöjligheter inom hotell och tu
rism.
En annan är marina med motsvaran
de möjligheter inom hotell, turism och
lång- eller korttidsboende.

Kappelshamn kan ge en sådan möjlig
het tack vare sina marina geografiska
förutsättningar. Men också en möjlig
het till att den norra delen av ön kan få
del av denna turistindustri och avsevärt
ökade affärsmöjligheter för den fast bo
ende befolkningen.
Till detta följer naturligtvis även en
avsevärd ökning av arbetstillfällen både
lång- och kortsiktigt.
Vi har också en mer omfattande idé
om vad som går att göra på en ö mitt i
en del av EU – bland annat logistikope
rationer. Men det kommer att samman
fattas i ett annat dokument och i ett se
nare steg i den möjliga utvecklingen av
att optimalt utnyttja Gotlands och Kap
pelshamns geopolitiska och miljöpoli
tiska läge.
Visionen
Att bygga ett nav för internationella
kryssningar i Östersjön med tillhöran
de service inom transittrafik av pas
sagerare och personal, hotell, service,
bunker och underhåll.
Alternativt att bygga ett större ma
rint båtcentrum, med alla tänkbara ser
vicealternativ som behövs, exempel
vis möjligheter till vinterförvaring och
service av allt från små till större yach
ter privatbåtar och medföljande privata
kort- och långtidsboende, hotell, servi
ce, bunker och underhåll. Och via det
ta skapa avsevärda intäktsmöjligheter
inte bara för kryssnings/marin verk
samhet utan även för Regionen via av
sevärda skatteintäkter.
Kortfattad Ekonomisk kalkyl
Kostnad/investering
Analys av marknaden, förvärv av ham
nen, miljöprövning samkostnader i
samband med denna, andra myndig
hetstillstånd, planering och ritningar
samt marknadsföring beräknas till cir
ka 19,5 miljoner kronor.
Genomförande med förlängning och
upprustning av kajanläggning, renings
anläggning för avloppsvatten för far
tygen samt bunker och färskvatten till
fartygen, totalt 310 miljoner kronor.

Byggande av hotell (500 rum) samt
transportanläggning till Visby flygplats
och Visby stad – totalt 600 miljoner kro
nor.
Total kostnad/investering 929,5 miljo
ner kronor.
Inkomster/År
Från 90.000 hotellnätter, avgifter från 90
fartyg, försäljning av förnödenheter, in
komster från restauranger och transit,
hyresintäkter samt samarbetsintäkter
beräknas årligen till 184 miljoner kro
nor.
Idag finns två möjliga spår att gå för
att genomföra ovanstående projekt. Ett
är ett samarbete mellan två internatio
nella investerare som har varit delak
tiga i diskussionen från dag ett. Sedan
har det även det sista veckorna seglat
upp en stark nationell aktör som i sam
arbete med en annan nordisk partner
har visat ett intresse för projektet.
Vi driver idag bägge spåren för att se
vem som skulle kunna tillföra mest vi
sions/kunskapsmässigt och inte minst
ekonomiskt.
Nödvändiga Utredningar
• Maringeografiska undersökningar,
mätningar och beräkningar.
• Visionsplanering av mark och mari
na området.
• Utvärdering av ovanstående i samar
bete med Regionsansvariga.
• Förundersökningar för miljöpröv
ningar.
• Analys av marknaden.
• Offerter och kontrakt.
• Övriga myndighetstillstånd.
Detta omfattar naturligtvis avse
värt många fler detaljerade delmoment
inom varje huvudområde som vi i det
ta nu inte anser relevant att redovisa på
detaljnivå.
Tidpunkt för när resultatet av dessa
för utredningar och förundersökning
ar kan vara klara är uppskattningsvis
maj-juni 2012 om allt myndighetssamar
bete flyter smärtfritt.

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

