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tre år som penschis
Tiden går, nu har denne gamle ord-
förande för KIK varit pensionär i tre 
år. Jag ångrar inte att jag gick fyra år 
”för tidigt”. Egentligen vet jag inte 
om det blev som jag trodde, jag tänk-
te nog inte alltför mycket på vad jag 
skulle fördriva tiden med – men be-
slutet känns helt rätt. Så här med 
några års perspektiv tycker jag att 
det känns bra – för första gången se-
dan jag började skolan på 50-talet har 
jag haft min egen kalender och inte 
varit styrd av skolschema eller ar-
bete. Och inte har det varit långtrå-
kigt heller. Jag har ju förmånen att 
bo vid en av jordklotets häftigaste vi-
kar – från vackra Hallshuk till härli-
ga, unika, karga kusten utanför Bläse 
mot Svarvarehuk. Hela den kustrem-
san på över två mil är en ynnest att 
kunna besöka alla årstider. 

Som född stockholmare/solnabo 
vill jag gärna ta en tripp på fastlan-
det/utlandet emellanåt – har ju barn 
och barnbarn där. Det kostar en slant– 
ja, kanske – men är du pensionär och 
kan åka ”rätta” tider – så kommer du 
iväg rätt billigt, även med flyg från ön. 
Sedan är det ju alltid vad du priorite-
rar – en krogkväll, kläder, dyrare mat, 
bil eller en sistaminutenresa. 

Översiktsplan för Kappelshamn
Den 19 januari hade Region Gotland 
kallat till informationsmöte i Folkets 
Hus om ett förslag till ny översikts-
plan för den norra delen av Kappels-
hamn – alltså sträckan från Gung-
gung till gamla Oljehamnen vid 
Westös på Hall. Närvarande kappels-
hamnsbor gav några tydliga signaler. 
Exploatera inte området vid Gung-
gung, men markerna väster om Hall-
väg kan mycket väl få bebyggas till 

viss del och en exploatering ute vid 
oljehamnen är positivt för bygden. Vi 
var nog rätt överens med regionens 
representanter att vi skulle i princip 
skydda hela kuststräckan öster om 
Hallväg efter ”kommunåkern” fram 
till oljehamnen. Regionens tjänste-
män och politiker lyssnade och tog 
förhoppningsvis till sig våra syn-
punkter. 

Årsmötet
Jag kan inte låta bli att imponeras 
över att KIK – som verkar i vad en 
del kallar ”avfolkningsbygd” – kan 
mönstra 40 pers i åldrar 8–72 på års-
mötet. Läs mer om detta på sidan 12. 

Du som läser dessa rader – en li-
ten vädjan. Region Gotland och spon-
sorer står idag för en stor andel av 
klubbens intäkter. Men vi vet att det 
är väldigt osäkra inkomster för oss 
i framtiden. KIK behöver bygga upp 
en mindre buffert för framtida snåla 
ekonomiska vindar. Vi hoppas därför 
att inkomstkällan medlemsavgifter 
ska öka utan att vi ska behöva höja 
avgiften. Det betyder fler medlem-
mar. Om du tycker att Kappelshamns 
IK gör ett bra jobb för bygden runt vi-
ken ber vi dig betala 150 kr (alterna-
tivt 250 för din familj) på vårt bank-
giro 6441-0337. Glöm inte att skriva 
namn och personnummer på infora-
den – Riks idrottsförbundet kräver 
nämligen det för att du ska vara god-
känd som registrerad medlem. Om du 
bor utanför byn får du klubbtidning-
en via posten om du också ger oss din 
adress. Ska vi skicka ut en lapp via 
posten till 300 potentiella medlemmar 
kostar det 1.500 kr – en utgift klubben 
gärna avstår ifrån. 

Hamnen
Vi väntar med spänning på förstudi-
en om Kappelshamns hamns fram-
tid. Enligt tidsplanen ska ”Tom & 
Jerry” ha den klar till månadsskiftet 
maj–juni. De fick beslutet om att de 
får göra en förundersökning skrift-
ligt efter vissa påtryckningar i janua-
ri. Nu avvaktar de bara vädret så ska 
de dra igång med att undersöka ham-
nen. Under tiden har en annan fråga 
dykt upp i debatten. Vad finns det för 
reservhamn på ön till den ordinarie 
färjetrafiken?

Ja den frågan har PUK tagit upp 
med politikerna för längesedan utan 
att få ett vettigt svar. Svaret har vi 
faktiskt fått av Gotlandsbolaget – det 
finns i dagsläget inget bra alternativ. 
Slite ligger på östra sidan av ön och 
spräcker tidtabellen och är inget god-
tagbart alternativ. Kappelshamn är 
egentligen den enda möjliga reserv-
hamnen – men då måste det investe-
ras där.

Tack till Helge Ohlsson som var den 
som donerade adventsgranen! Den 
kanske stod kvar lite länge i år. Men 
det var bara så att kylan i marken 
gjorde att den inte vara flyttbar.
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I samband med att Bojan Lehrbergs hus såldes tömdes kåken och då hittades denna fina gamla 
affisch från 1946 om dans till Kicki Stenfeldts Hawaiiflickor i Kappelshamns Folkets Hus. Detta 
med oktoberfest i Folkets Hus har alltså gamla anor. Affischen finns nu att skåda på en vägg i 
byns anrika samlingslokal.
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Inför årets fotbollsäsong
Mitt i smällkalla vintern sitter 
man och planerar för den komman-
de fotbollssäsongen. Träningsmat-
cherna ligger dock inte många da-
gar bort och innan man har hunnit 
säga ”flaskhals” så har det blivit se-
riepremiär. Frågan som alltid ställs 
på inledningsstadiet är vad våra fot-
bollslag ska kunna uträtta för ”stor-
dåd” denna säsong. De senaste åren 
har KIK:s A-lag varit lite grann av 
ett ”varannatårs”-lag. Ena året går 
det bra medan det året därefter blir 
en ”formsvacka”. Förra året var en 
”formsvacka”, så ska vi hålla oss till 
traditionen bör således detta år bli ett 
bra år. Finns förutsättningarna för 
detta? Ja, det ser inte så tokigt ut. 

Visserligen har laget blivit ytter-
ligare ett år äldre och man kan väl 
misstänka att de spelare som passe-
rat 30-strecket inte direkt har blivit 
snabbare med åren. Snarare känns 
det som om det ibland vore befogat 
med en rollator för en del. Men så 
länge kampviljan finns där går det 
fortfarande att uträtta ett och annat 
positivt på planen. Det här laget inne-
håller en hel del vinnarskallar och 
sådana flyttar man inte på som om 
de vore dåligt ihopskruvade möbler. 
En annan styrka med detta gäng är 
den socialt utformade gemenskapen, 
där laget verkligen fungerar som en 
enhet och inte är uppdelad på olika 
grupperingar som var och en försö-
ker dra åt sitt håll.

Sen är det alltid på det viset att oli-
ka spelare tar olika mycket plats inom 
ett lag. En del hörs och syns mer än 
andra medan vissa tar en mera dis-
kret position i truppen. Men alla har 
en viktig funktion att fylla, inte bara 
som fotbollsspelare utan även som in-
divider. Det primära är att få det att 
fungera som ett väloljat maskineri 
där varje spelare utgör en viktig kom-
ponent i maskineriet.

Vad kan vi då förvänta oss av 2012? 
Förhoppningsvis ska vi kunna vara 
med och slåss om de absoluta topp-
latserna i årets div 5. Fjolårssäsong-

en som kantades av många skador 
har gjort att vi samtidigt tagit en del 
lärdom av hur vi ska hantera en dy-
lik situation. Vi får hoppas att 2011 
var ett extremår i negativ bemärkelse 
med tanke på alla skador och att det-
ta år inte blir lika drabbat. Får vi ha 
spelarna på planen och inte på lasa-
rettets akutavdelning bör vi tveklöst 
kunna räcka långt. 

Lagets eminente kapten, Mats Pet-
tersson, tyckte att vi skulle sopa hem 
årets DM, vilket ger oss en plats i 
Svenska Cupen och då tar vi hem den 
cupen också av bara farten. Det berät-
tigar oss till en plats i Europa League. 
Det vore onekligen en höjdare att få 
se Barcelona och Bayern München på 
Snäckersvallen. Men vi får ta en sak 
i taget och vi börjar med att göra ett 

Fyra viktiga kuggar i A-laget framför lagledaren Gurra – Viktor Pettersson, 
Patrik Westerlund, Peter Olofsson och Johan Lindberg.

En anan viktig kugge i laget är Macke Broberg.
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bra resultat i serien. Med några in-
tressanta nyförvärv har vi spetsat till 
konkurrensen vilket alltid är nyttigt. 
Det gör samtidigt att även vårt ge-
mensamma B-lag med Hangvar kan 
få ett lyft och det skulle inte vara helt 
fel med att skicka upp A-laget till div 
4 samtidigt som B-laget går upp i fem-
man. Orealistiskt? Nej, inte alls. De 
här grabbarna spelar riktigt bra fot-
boll när de har en ”bra dag”. Det gäl-
ler bara att göra det lite oftare…

En annan detalj som kan vara ett 
lyft för laget är att årets spelprogram 
är avsevärt bättre än tidigare år. Från 
maj till slutet på augusti spelar vi en-
dast torsdagsmatcher vilket ligger 
helt i linje med spelarnas önskemål. 
Helgmatcher är inte populärt när 
man har en familj som behöver sin 
beskärda del av farsgubbens närva-
ro. Nu blir det endast lördagsmatcher 
under september samt i premiär- och 
avslutningsomgången. Tack för det!

Gunnel håller korven varm i 
grytan i år också – så kom ner till 
Snäckersvallen på en fika och en 
varm korv så får ni se något annat än 
vardagsrummets småblommiga ta-
pet!

Med Kappelshamns IK… mot All-
svenskan! 

Lars Grundemark

Årets inom-
huscuper!

Faktaruta

Jokkes Minne MV Jesper Forsman 

– Backar: Mats Pettersson© (1 mål), 

Pablo Valenzuela, Håkan Sandström 

– Anfallare: David Söderberg (1 mål), 

Fredrik Bäck, Adam Weijmers, Tony 

Lindström Fårösunds GoIK 1–5 ,Väs-

kinde AIS 0–3, Dalhems IF A 1–0,Visby 

AIK 1 0–3

GA Cup MV Rikard Holmström – Backar 

Mats Pettersson ©, Marcus Broberg (2 

mål), Niklas Karlsson, Mikael Tull – An-

fallare Patrik Westerlund (1 mål), David 

Söderberg, Ola Hult, Tony Lindström

Levide 1–1 Rille utsågs till Matchens 

Spelare Dalhem 2 1–2 Fardhem 2 1–0 

Rille Matchens Lirare

KIK–Blixten (läs mer på sidan 6) MV 

Nils Ingelmark – Backar Marcus Bro-

berg © (1 mål), Johan Lindberg (2), 

Håkan Sandström. Anfallare Jörgen 

Sköldpil (2), Peter Olofsson (2), Viktor 

Pettersson (3), Patrik Westerlund (5 

mål – mest i hela turneringen).

Hangvar 1 2–1, Stenkyrka 2 3–1, Fårö-

sund 2–1, Hangvar 2 2–3, Stenkyr-

ka 1 0–1, Stenkyrka 1 4–0 (semifinal), 

Hangvar 2 2–4 (final)

Rille i målet lär som vanligt bli en av 
våra nyckelspelare.

Just det; grabbarna har varit igång 
med ett antal inomhuscuper under 
januari och februari. Några ord om 
dessa också kanske. Det började ti-
digt i januari med ”Jokkes Minnes-
turnering” i Fårösund. Här kom vårt 
manskap sist i gruppspelet men det 
fanns chans på slutspel fram till den 
sista omgången. En fin skalp blev det 
dock och det var segern mot turne-
ringens mästarlag, Dalhems IF.

Cup nr 2 var dygnet-runt-turner-
ingen, i år kallad GA Cup, i slutet på 
januari. Förra årets turnering tog oss 
till final och vi hoppades på att kunna 
ta oss långt även denna gång, även om 
motståndet i år såg aningen tuffare 
ut. Något finalspel blev det inte men 
tre jämna matcher gav ändå en fin-
gervisning om att vi blir svårslagna 
i år. Även här var vi nära att gå till 
slutspel men man måste ha fru For-
tuna med sig i långa loppet.

Avslutningsvis blev det dags för 
den egna turneringen, KIK-Blix-
ten. Vi tog oss ända till final där sa-
marbetsföreningen Hangvars SK 
visade sig vara ett nummer för stort. 
Trots allt gör vi en strong insats där 
vi stundtals spelar bländande och 
idérik anfallsfotboll. Alla spelarna 
ska ha några extra klappar på axlar-
na för sin insats. Med detta i bagag-
et går det att se fram mot utomhussä-
songen med tillförsikt!

Lars Grundemark

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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Sluttabell gruppspel
hangvars SK lag 2 5 4 1 0 9-3 13 
Kappelshamns IK 5 3 0 2 9-7 9 
Stenkyrka IF lag 1 5 3 0 2 5-3 9 
Fårösunds GoIK 5 1 2 2 6-6 5 
hangvars SK lag 1 5 1 1 3 4-6 4 
Stenkyrka IF lag 2 5 1 0 3 4-12 3

hangvar tog hem KIK-Blixten 
KIK-Blixten arrangerades för 29:e 
gången den 18 februari i Kustparks-
hallen i Fårösund. I år möttes de sex 
deltagande lagen först alla mot alla i 
gruppspel och därefter följde semifi-
naler och final. 

Klubben deltog med ett lag som 
skötte sig med den äran och gick till fi-
nal. Redan efter tre inledande vinster 
var de grönsvarta klara för slutspel 
så de avslutande gruppspelsmatcher-
na blev lite avslagna. I semifinalen 
mot Stenkyrka exploderade killarna 
i sin bästa match och vann komforta-
belt med 4–0.

I finalen visade Hangvars lag 2 att 
det inte var någon slump att de var 
obesegrade i gruppspelet. Kappels-
hamn bjöd på bra motstånd, men 
hangvarsspelarna var vassare i av-
sluten och vann välförtjänt med 4–2. 

Berra Sandström
Janne Gustavsson har varit funktio-
när i sekretariatet under de flesta av 
de 29 KIK-Blixten som arrangerats.

Håkan Sandström debuterade i KIK-
Blixten som 14-åring 1988, men är 
still-going-strong.

Bildfrågan har fått många muntliga 
och ett och annat skriftligt svar på 
lagbilden vi la ut i förra numret. Inte 
helt överraskande kommer de som 
fanns med på bilden med flest rätta 
namn. Men bara en prickade in samt-
liga – nämligen Håkan Sandström 
som får en träningsoverall. 

Stående från vänster: Mattias Hill-
blom, Richard Hägbom, Jonny Hill-
blom, Jörgen Andersson, Kjell Eng-
ström, Henrik Carlén och Morgan 
Jakobsson. Knästående: Håkan Sand-
ström, Bengt Boman, Håkan Gustavs-
son, Peter Hedlund, Stefan Hillblom 
och Ola Larsson. Laget hade verkli-
gen lokal anknytning – Mattias, Jon-
ny, Henka, Mogge, Håkan S, Håkan G, 
o Stefan var alla uppväxta på byn och 
Målis-Knota från Storugns, Richard, 
Bengt och Ola från Lärbro. Kjelle var 
slitebo och Jörgen från stan. 

Lagbilden är tagen på Snäckers-
vallen den 26 september 1993 efter 
det att A-laget vunnit div VI-matchen 
mot Hansa/Hoburg med 8–2 efter 3–1 
i halvtid och vi hade två tremålskyt-
tar i Jörgen och Jonny och så gjorde 
Mattias o Henka var sitt mål . Höst-

säsongen var riktigt bra – vi avance-
rade från en sistaplats inför sommar-
uppehållet, då vi bara tog sex poäng 
på sex oavgjorda matcher, till en plats 
i mitten av tabellen.

Bildfrågan löst

Finalspel KIK-Blixten 2012 
Semifinaler:    Kappelshamn–Stenkyrka 1 4–0, Hangvar 2–Fårösund 1–0. 
Final: Hangvar 2–Kappelshamn 4–2.
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Guldlaget – Stående bakre raden från vänster Berra Sandström (matchcoach), Fredrik Bäck (2 mål), Pablo Valenzuela, 
Thage Söderdahl (2), Ola Larsson © (2); Främre raden Håkan Sandström, Mattias Andersson (3), Jesper Forman, Conny 
Östergren (1), Magnus Boman (2 mål), Mats Boman.

Guldet återbördat till Kappelshamn!
Klubbens framgångsrika veteranlag 
har sedan starten 1992 vunnit serien 
inte mindre än sex gånger, medan vi 
haft svårt i den stora inomhusturne-
ringen som under åren kallats Domus 
Cup, Obs! Cup, Coop Forum Cup och 
GA Cup. 1998 lyckades vi vinna guld. 
Då slog vi oss själva – KIK 1 tog en 3–2 
vinst i finalspelet mot KIK 2! Men det 
var enda gången innan årets triumf.

Efter 3–2 mot Hansa/Hoburg, 2–2 
mot Visby AIK och 4–1 mot Klinte-
hamn blev det en stabil 2–0–seger i fi-
nalen mot Visby AIK och här kommer 
Gurras fyra matchrapporter

”Matchen mot Hansa/Hoburg har 
två ansikten. Kappelshamn har spel-
övertaget i mittenskedet mellan 6–15 
minuten där vi vänder ett underläge. 
Inledningen och avslutningen på 
matchen går däremot i Hansas favör 
men några rådiga ingripanden från 
Jesper i målet gör att vi lyckas hålla 
undan. Segern är kanske ändå odis-
kutabel, då H/H:s båda mål tillkom-
mer på osannolikt hårt dömda straf-
far. Gutes funktionärsstab utsåg 
Mattias Andersson till Matchens Spe-
lare.

Mot Visby AIK där vi är sega i benen 
och får inte riktigt igång ”springet”. 
VAIK rycker till en tvåmålsledning 
via två fasta situationer. Sista fem 
minuterna får vi igång ett tryck och 
lyckas skapa chanser. Ola pressar in 
en hörna från nära håll på ren vilja 
och i slutsekunderna petar Mattias in 
kvitteringen efter en tilltrasslad situ-
ation. Bra att hämta upp underläget.

Klintematchen är jämnare än vad 
siffrorna säger. Vid ledning 3–1 mis-
sar Klintehamn en straff. Istället kan 
vi spika igen locket i slutminuten. På 
tre matcher har vi nu fått fyra straf-
far emot oss – ändå vinner vi, starkt! 
Matchens Spelare Jesper Forsman.

Finalen börjar lite trevande, men 
intensiteten ökar och spelet böljar 
stundtals fram och tillbaka. Kap-
pelshamn har en aning vassare chan-
ser och Visby AIK får mest skjuta 
från distans. Thage gör påpassligt 
ledningsmålet från nära håll på en 
delikat frispelning från Mats. Conny 
stänger sedan butiken med ett mål 
som blir en klassiker. Det var en kopia 
på Kurre Hamrins berömda soloraid 
mot Västtyskland i VM-semifinalen 

1958; det målet när Kurre promen-
erade från halva planen och snurrade 
upp ett helt gäng motståndare innan 
han placerade in bollen ur snäv vin-
kel i bortre burgaveln. Conny gjorde 
exakt samma bravad men med skill-
naden att det kom från motsatta 
kanten. Ska man avgöra en final kan 
man lika gärna göra det med finess. 
Matchens Spelare Ola Larsson.

En helt igenom strålande insats av 
laget. Alla gjorde bra ifrån sig med ett 
litet extra plus för målvakten Jesper 
som sattes på ordentligt prov vid ett 
flertal tillfällen, men redde ut stor-
men med säkra ingripanden samt 
Fredrik som visade att han fortfar-
ande är en man för A–laget.”

Tyvärr blir det inget seriespel för 
veteranerna i år, eftersom för få lag 
anmält sig – bara KIK. Om allt går 
enligt planerna kommer vi att ar-
rangera en endagsturnering i juli för 
att spela om gubbarnas vandringspo-
kal. I övrigt får de bästa veteranerna 
försöka ta en plats i B–laget i sexan 
och andra får delta i vårt nystartade 
lag i korpserien.

Berra Sandström 
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Bastun firar 20 år
I mars 1992 kunde KIK öppna upp 
bastun i klubbstugan. Många bitar 
måste falla på plats för att bastupro-
jektet skulle komma igång. Vi måste 
ha en lokal, den fick vi 1990. Vi måste 
ha ideella hantverkare – och det fick 
vi också – Kjell Sedman, Rune Fran-
zén och Agne Söderstrand. Vi behöv-
de ett aggregat – och det skänkte Åke 
Broberg. Så hade vi ett par tusenlap-
par från klubbens föregångare – Kap-
pelshamns Sportklubb – som den på 
50-talet avsomnade föreningen hade 
samlat in för en bastu. Kappelshamns 
SK:s gamle kassör Tore Carlén done-
rade klubbens ”likvidationskassa” 
till KIK under förutsättning att peng-
arna investerades i en bas tu. 

Under det första året höll vi öppet 
både fredagar och lördagar och hade 
cirka 400 besökare. Ganska snart be-
stämde vi oss för att koncentrera öp-
pethållande till lördagar. Antalet be-
sökare steg långsamt för att passera 
500-strecket 1999. Sedan tog det fart 
och vi passerade nya rekord varje 
år fram till 2003 då 975 personer ba-
dade bastu. Vi trodde nog att det var 
ett svårslaget rekord – och mycket 
riktigt stagnerade besöksfrekvensen 
kommande år tills vi byggde ut bas-
tun och införde årskort. 2009 passe-
rade vi ett tusen besök och förra året 
slog vi ett imponerade rekord på 1.151 
badande. Av dessa var 30 procent 
kvinnor – fem år tidigare var bara 20 
procent av gästerna tjejer. Fördelning 
mellan tiderna var ifjol följande – 671 
på herrtiden, 254 på damtiden, 127 på 
blandtiden och 102 på extrabokning-
ar. Under dessa tjugo år har vi sam-
manlagt haft inte mindre än 14.500 be-
sök i bastun. Rätt imponerande siffra 
med tanke på att byn kanske har 200 
invånare.Vi håller en bra trend även i 
år – under de första tio veckorna har 
i genomsnitt 25 personer besökt bas-
tun.

Berra Sandström

Vi har ställt en fråga till fyra av våra bastu-
badare. Vad är det bästa med KIK:s byabastu?

23 december
David bjöd på god dricka
ingen fick hicka
fem killar till havet ville sticka
men där hittade dom ingen flicka

Julstress – vadå? 
det vill vi ej förstå
till bastun vi gå – ändå 
för då så väl vi må

18 februari
Dimma och dis
februariis
takdropp och gråsiska
vårvindar friska
snart bort all snö
välkommen Gumman Tö
bered vägen för fjäril på rö

Linda Larsson: Gemenskapen och 
att träffa alla över generationsgrän-
serna.

Rune Franzén: Man träffar Kappels-
hamns invånare och blir lite uppdate-
rad om vad som händer och kan på så 
sätt följa med i byns liv.

Ingvar Engström: Gemenskapen och 
få träffa, skvallra och ta sig en öl med 
kompisarna.

Maria Littorin: Man längtar till lör-
dagarna! Man planerar nästan sitt 
liv efter bastubadet. Det är så härligt 
att få njuta en stund, med lite efter-
snack, med tända ljus, i lugn och ro.

Bastulyrik – några bastudikter nedtecknade  
av besökarna under vintermånaderna.
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          Öppettider 2012!! ! ! !  ! ! Nyheter 2012
April: Påsköppet fredag-söndag kl.12-21
Maj: Primörhelgen Goda Gotland 18,19 & 20 kl.12-21
Pingst Lördag &Söndag kl.12-21

Juni: Fredagar 17-21 Lördagar & Söndagar 12-21

Dagligen: 23/6-12/8 11-21
Augusti: Fredagar 17-21 Lördagar & Söndagar 12-21

November: Lördagen den 3/11 alla helgons dag 12-21
December: Lördag -söndag 1 & 2 kl.12-20

Vi har catering och öppnar gärna för beställningar året om, kontakta oss för förslag.

Välkomna!     ps gilla på Facebook maven diner café så får ni information och erbjudande.

Maven Flenvikevägen 59 Kappelshamn Tele: 0498 227002  maven@telia.com  www.maven.se 

Motell i Kappelshamn!? 
Jo det är riktigt, alla fall i mini format än så länge med fem 
unikt inredda dubbelrum. Dessa ligger ovanpå restaurangen 
och har hotellservice, vi hoppas förstås även på bygglov för 
motell på baksidan av restaurangen, myndigheterna tar dock 
god tid på sig.. så i bästa fall tror jag 2013!
se gärna på rummen på vår hemsida, www.maven.se 

Ny meny är på gång, burgare med mera är förstås kvar eller 
ändras lite, samt lite nya rätter efter vår inspirationsresa till 
USA i höstas. 

Maven kommer även i år gå hela vägen med lokal producerat 
kött, 100% kommer från Gotland!  Vi är bara två på ön! 

Om du går in via klubbens hemsida www.kappelshamnsik.se och 
klickar på Svenska Spels annons går fyra procent av din spelinsats 
till KIK. De pengarna tas givetvis från Svenska Spels konto och på-
verkar inte din insats. Alltså spela alltid via klubbens hemsida!
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Att spela fotboll på vår nivå, det vill säga division 5 vilket 
är ett stenkast från korpnivå, kan man tycka borde ske 
med en axelryckning.

Och det må så vara att vi kanske inte direkt håller elit-
klass. Men för mig spelar det ingen roll, när det väl är 
match, när det är dags, då är det på allvar. Och för mig är 
vintern alltid en mer eller mindre ångestfylld tid. Silly se-
ason kallas det, vem stannar, vem slutar, får vi några ny-
förvärv?

Jag borde ha lärt mig vid det här laget att det inte tjä-
nar nåt till att fundera. I januari kan vi vara 20 man på 
träningen, och lagledar-Gurra pratar om att vi är 50 man i 
truppen (varav 20 är knäskadade men ändå). Men när det 
är dags för träningsmatcher och premiär har det de senas-
te åren varit så att vi fått ringa runt till halva Gotland för 
att skrapa ihop en elva.

Jag hoppas verkligen att vi slipper det i år.
Man ska inte ropa hej innan björnen är skjuten, sägs 

det, men om alla de som varit med och tränat hittills, och 
de som aviserat att de tänker representera Kappelshamn 
den här säsongen, om de väl skriver under och verkligen 
dyker upp kommer vi att få angenäma problem när vi ska 
ta ut laget.

Min gamla vapendragare från VIF Gute, Micke Tull 
har hittills aldrig släppt en jävel helskinnad förbi sig. Ola 
Hult, Johan Carlén och Viktor Pettersson är också namn 
som inte skäms för sig i vår förening. 

Och inte minst då Micke Åskoogh, FC Gutes lagkapten 
de senaste åren med allsvenska meriter och sannolikt en 
av öns just nu bästa fotbollspelare. Krånglande knän har 
tvingat honom att ge upp spel i de högre divisionerna, 
men Kappelshamns upplägg med en träning och en match 
i veckan kan förhoppningsvis fungera.

Och det är kul att se hur en spelare med klass och rätt 
inställning lyfter alla runt omkring sig eftersom ingen 
vill vara den som faller ur ramen, som inte håller mått-
tet. Alla anstränger sig lite extra för att inte sänka nivån.

Av trotjänarna är det ingen som kastat in handduken, 
inte ännu i alla fall. Danne ”Super-Mac” Boman kommer 
hem till sommaren, liksom Joakim Nanneson och Peter 
Olofsson. Enda frågetecknet för tillfället är Adam Waktel 
som satsar på innebandy men som har fått förfrågningar 
från många andra klubbar, däribland Dalhem och Väskin-
de i division 4. 

Fortsätter vi värva så här kan det bli jobbigt för mig att 
försvara mittbackplatsen. Men å andra sidan är det jag, 
Macke Broberg och målvakts-Rille som tar ut laget…

Snön har alldeles nyss smält bort i 
min trädgård och varje år vid den här 
tiden är det samma sak, en nyfiken 
förväntan på vad den kommande 
 säsongen ska bjuda på.

Det vi saknar för tillfället och som alltid står högst på 
vår önskelista är en målvakt till. Förra året var Rille ska-
dad i säsongsinledningen och följaktligen förlorade vi tio 
raka matcher om man räknar med träningskamperna. 
Därför hoppas vi mycket på att Jesper Forsman, också 
han ett nyförvärv, får ordning på skadorna.

På lagmötet i februari klubbade vi vår stående målsätt-
ning. Vi ska till Europaspel via DM och Svenska Cupen... 
Och vi ska också sluta topp tre i serien.

För mig personligen är en tredjeplats inte gott nog. Jag 
spelar alla matcher för att vinna, och jag är inte med i en 
serie för att sluta trea. Om det är realistiskt eller inte kan 
jag inte svara på, men nog skulle det kännas bra att se 
Kappelshamn överst i tabellen i höst.

Så här gissar jag att vi får summera säsongen 2012 i höst.
•	 Skytteligavinnare: Marcus Broberg.
•	 Assistvinnare: Micke Åskoogh.
•	 Varningsligan: Pablo Valenzuela.
•	 Årets överraskning: Micke Tull.
•	 Årets spelare: Marcus Broberg.
•	 Tabellplacering: Etta.

Mats Pettersson, lagkapten i A-laget
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hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Artist Född 9 aug 1963
Släppte debutalbum 
1985

har världens mest 
sålda singel av en 
kvinna

texas största stad
Begravdes nyligen i 
New Jersey

Skådespelare Född 6 juli 1946
haft tre fruar och 
har fem barn

Nervskadades i 
ansiktet vid födseln

har deltagit i porr-
film

har boxats, skjutit 
och sjungit på film

Blomma Blommar i maj-juni Slingerväxt har giftiga bär
Lövfällande klätt-
rande buske

doftar bara kvällstid

Stad Grundades 26 jan 
1788

1842 officiellt 
landets första stad

har ca 4,6 miljoner 
invånare

Första europe-
iska bosättningen i 
landet

Känd för Bondi 
Beach och operahus

Flod Börjar i Itascasjön
Rinner ut i Mexi-
canska Golfen

Floden innehåller 
alligatorer

Rinner genom tio 
delstater

I en film brinner 
denna flod

Bilmärke Grundades 1899
tillverkar även 
flygplansmotorer, 
bussar och lastbilar

äger 85% av 
Ferrari

huvudkontor i turin
har modeller som 
Panda och uno

Lokal kändis tvåbarnspappa
håller på Söder-
tälje SK

Gillar nyheter och 
sociala medier

har bolldyslexi
är lagkapten i 
a-laget

Rilles frågesport
Rätt svar artist – Withney houston; Skådespelare – Sylvester Stallone; Blomma – Kaprifol

Stad – Sydney¸ Flod – Mississippi; Lokal kändis – Mats Pettersson; Gåtor: 111 chokladkakor¸ en höna lägger 4 ägg på 
8 dagar; amy - australien – heathrow Beth - Canada – Kennedy Jo - hongkong – Shipol Meg - Mexico – orly; Röda 
tråden: Färgen röd. Röde Baronen, Röda rummet, Maos lilla röda. Programledare för programmet Röda tråden

Gåtor

Röda tråden. Vad har dessa personer gemensamt?

1. Om man köper en chokladkaka av ett visst märke för 10 
kronor, så finner man att det ligger en liten kupong innan-
för omslagspappret. Om man samlar på sig tio kuponger 
så kan man byta dem mot en ny chokladkaka av samma 
märke, alldeles gratis. Om man nu köper sådana choklad-
kakor för 1000 kr, hur mycket choklad får man då?

2. Här följer ett problem som kanske varar ända fram till 
påska: Två hönor lägger två ägg på två dagar. Hur många 
ägg lägger en höna på åtta dagar?

3. Amy, Beth, Jo och Meg skulle alla resa på affärsresa. 
Amys flyg gick från Heathrow och Jos från Shipol. Beth 
skulle till Canada och Amy skulle inte till Hongkong. Den 
person som reste från Orly skulle till Mexico men den som 
reste från Kennedy skulle inte till Australien. Vem skulle 
vart och från vilken flygplats?
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Kul pingismästerskap med danne, 
helene och Zeb som vinnare

Så blev det då trettondagshelg 2012 
och dags för klubbmästerskap i ping-
is, årets första tävling som lockar del-
tagare i alla åldrar från både Got-
land och fastlandet. Magnus Sjögren 
som även i år var tävlingsledare hade 
förberett genom att frakta förening-
ens pingisbord från klubbstugan 
vid Snäckersvallen till Folkets Hus. 
Klockan tolv drog det igång med ung-
domsklassen som hade tre deltagare, 
Wilma Wimnell, Ottilia Olsson Thu-
resson och Zeb Averyd. Här blev det 
den vältränade Zeb som avgick med 
segern och tog hem guldmedaljen. 
Sen blev det väldigt jämt mellan Wil-
ma och Ottilia men till slut blev det 
Wilma som silvret och Ottilia fick ett 
välförtjänt brons. Det var ju extra 
lyckat att ingen av ungdomarna blev 
utan medalj, även om det så klart är 
en större utmaning om det är lite fler 
som deltar.

Även i damklassen var det tre som 
hade kommit för att fajtas, Helene 
Stade, Monica Olsson och Lillemor 
Ringvall. Här trodde vi att det skulle 
bli en lätt match för Helene att kam-
ma hem guldet eftersom hon tidiga-
re år varit väldigt vass i sin spelstil. 
Men där hade vi inte räknat med Mo-

nica som visade sig vara riktigt duk-
tig. Hade hon inte gjort illa foten gan-
ska sent i turneringen så vet man 
inte hur det gått. Nu blev det i varje 
fall Helena som avgick med segern 
och Monica fick nöja sig med en an-
draplats. Även Lillemor lyckades bju-
da ett relativt bra motstånd och var 
nöjd med en tredjeplats. För övrigt 
kan sägas att i damklassen spelade 
man till 21 på grund av det låga del-
tagarantalet.

I herrklassen hade så många som 
nio stycken kommit till Folkets Hus 
den här trettondagen för att mäta 
sina färdigheter. En av dem var ung-
domsklassens segrare, som av tra-
dition vinner tillträde till herr- el-
ler damklassen och som idag var en 
mycket stolt Zeb Averyd. Det var ge-
nomgåendet en hög klass på matcher-
na och det var inte direkt tal om någ-
ra lättköpta segrar här inte. Till slut 
så blev det ändå så att fjolårsmästa-
ren Danne Gardelin drog det längsta 
strået och tog hem det hela. Till stor 
del berodde det på hans helt suverä-
na servar som han tog till då han an-
såg att motståndarna blev för kaxiga. 
Emil Söderberg tog silvret och Arne 
Wickström kammade hem bronset.

Sammanfattningsvis kan sägas att 
det som vanligt var en välarrange-
rad tävling och en uppsluppen stäm-
ning. Alla fick priser precis som det 
ska vara när KIK håller sina klubb-
mästerskap. 

Lillemor Ringvall
Resultaten redovisas på sidan 14.

Dam- och herrmedaljörerna Arne, Monica, Helen, Danne, Emil och Lillemor

Ungdomsmedaljörerna Ottilia, Wilma 
och Zeb med tävlingsledaren Magnus 
Sjögren i bakgrunden.
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40 medlemmar  
närvarande på årsmötet!

Vi brukar skryta med att vi alltid har 
ett trettiotal medlemmar närvaran-
de på våra årsmöten. I år blev det re-
kordmånga – inte mindre än 40 styck-
en kom till den mysiga klubbstugan 
den 3 februari!

Efter de sedvanliga obligatoriska 
årsmötespunkterna avslutades kväl-
len med god smörgåstårta och dryck. 

2011 har varit ett bra år med goda 
fotbollsprestationer, ett lyft med an-
läggningens grönytor runt fotbolls-
planen, plus i ekonomin, investering 
i ny dyr åkgräsklippare, rekord i bas-
tubadare, bra campingbeläggning 
och optimism inför kommande år. 
Klubbens intäkter var 377 tkr och ut-
gifterna 370 och antalet medlemmar 
210.

Styrelsen fick ansvarsfrihet, men 
tyvärr lämnar två tunga namn sina 
uppdrag – sekreteraren Roine An-
dersson och anläggningsfixaren Ber-
til Pettersson. Problem är till för att 
lösas så valberedningen fixade fram 
två nya bra ersättare – Lillemor Ring-
vall och Calle Ekström. Så nu får vi 
en bättre genusbalans – fyra av nio i 
styrelsen är kvinnor – och en föryng-
ring – Calle fyller 18 i år.

Lite axplock ur verksamhets-
planen för 2012
Arrangemang – förutom sedvanliga 
klubbmästerskap, midsommar- och 
luciaevenemang samt storbildsteve-
kvällar planerar klubben arrangera 
en veterancup i juli med spel om Got-
lands Fotbollförbunds vandringspo-
kal. I år ska vi också ha en lammgrill-
ningsfest den 4 augusti.

Fotbollen kommer att ha två lag i 
seriespel – A-laget i div V och ett med 
Hangvar gemensamt B-lag i div VI. 
Veteranserien utgår på grund av för 
få lag anmälda. Istället planerar klub-
ben ett lag i korpen – med en bland-

ning av veteraner och tonåringar. 
Hög målsättning för femman, minst 
topp tre.

Anläggningen – förutom det från 
förra året inte påbörjade utbyggna-
den av bastuns/bortalagets omkläd-
ningsrum högprioriteras ett återstäl-
lande av badbryggan och grillplatsen 
efter stormens härjningar på nyår-

Nyvalda i styrelsen – Calle debuterar som suppleant och Lillemor gör comeback 
som sekreterare; Henric sköter en av klubbens viktigaste uppgifter – han är kas-
sör. En doldis i styrelsen – Agge, en kvinna med bra synpunkter som kan ifråga-
sätta det mesta på ett vettigt sätt.

et. Campingen ska för fjärde året på 
raken ha ett besöksantal runt 1.500–
2.000 gästnätter.

Berra Sandström



SMÅtt & Gott

14 | KIKaren nr 128 mars 2012

Klubbstyrelsen
Vid den nyvalda klubbstyrelsens första sammanträde den 
26 februari fastställdes följande ansvarsområden: Berra 
Sandström ordförande, Petter Höök vice ordförde, Lille-
mor Ringvall sekreterare, Henric Sedman kassör, Gunnel 
Söderberg kiosk- och campingansvarig, Magnus Sjögren 
ledamot, Agneta Stenström ledamot, Calle Ekström supp-
leant, Camilla Stuxberg suppleant. 

Klubbens fem utskott har följande ledamöter:
Anläggningskommittén – Magnus Sjögren (samman-
kallande) samt Ingemar Axén, Calle Ekström, Rune Fran-
zén, Janne Gustavsson, Ola Larsson, Henric Sedman och 
Curt Söderberg. 

Campingutskottet – Gunnel Söderberg (samman kallande), 
Lillemor Ringvall och Agnetha Stenström.

Fotbollsutskottet – Berra Sandström (samman kallande), 
Marcus Broberg, Lars Grundemark, Rikard Holmström, 
Mats Pettersson och Thage Söderdahl.

Evenemangsgruppen – Petter Höök (sammankallande), 
Calle Ekström, Magnus Sjögren, Agnetha Stenström, Ca-
milla Stuxberg och Gunnel Söderberg.

Informationskommittén – Berra Sandström (sammankal-
lande), Roine Andersson, Lillemor Ringvall och Magnus 
Sjögren. 

Innebandy/Badminton
Onsdagar klockan 19.00–21.00 har klubben hyrt tid i Lär-
bro Skolas Gymnastiksal för innebandy alternativt bad-
minton beroende på hur många som kommer. Är det bara 
några stycken blir det spel med fjäderboll, blir det fler kan 
det spelas innebandy. Preliminärt har KIK tid fram till slu-
tet av april. Kolla med Magnus Sjögren (073-9922348) eller 
Magnus Boman (070-255 82 20) innan du åker till Lärbro. 

Campingbemanning
Gunnel meddelar att redan nu är sommarbemanningen 
på campingen klar till viss del, men det finns fortfarande 
veckor lediga. Så om du är intresserad att jobba en vecka 
i sommar ska du höra av dig till Gunnel på telefon 227070.

Hemmamatcherna på 
Snäckersvallen i vår:
Fram till mitten av juni är följande hemmamatcher inbo-
kade på Snäckersvallen för A-laget i femman och B-laget 
i sexan
•	 Lördag 28 april kl 11.00 seriepremiär för A-laget mot Le-

vide IF
•	 Tisdag 8 maj kl 19.00 Hangvar/Kappelshamns B-lag mot 

Fårösunds GoIK B
•	 Torsdag 10 maj kl 19.00 A-laget mot Visby AIB B 
•	 Torsdag 24 maj kl 19.00 A-laget mot IF Hansa/Hoburg 
•	 Tisdag 29 maj kl 19.00 B-laget mot Visby AIK C 
•	 Torsdag 7 juni kl 19.00 A-laget mot Hemse BK

Resultat KM i Pingis
Ungdomar
Zeb Averyd–Wilma Wimnell 11–4, 11–8; Wil-
ma Wimnell–Ottilia Olsson Thuresson 11–6, 
11–5; Ottilia Olsson Thuresson–Zeb Averyd 
1–11, 211

Damer
Monica Olsson–Lillemor Ringvall 21–15, 
21–9; Helene Stade–Monica Olsson 10–21, 
21–17, 21–17; Helene Stade–Lillemor Ring-
vall 21–5, 21–9

Herrar
Grupp A
1. Danne Gardelin 3 vinster (setkvot 6–0)
2. Emil Söderberg 2 (4–3)

3. Berra Sandström 1 (3–5)
4. Magnus Sjögren 0 (1–6)

Grupp B
1. Arne Wickström 4 vinster (setkvot 8–3)
2. Matti Hansson 3 (7–3)
3. Peter Stade 2 (4–5)
4. Håkan Sandström 1 (4–6)
5. Zeb Averyd 0 (0–8)

Semifinaler
Danne–Matti 11–6, 11–6
Emil–Arne 11–7, 11–6

Final
Danne–Emil 11–3, 11–7

Bronsmatch
Arne–Matti 11–8, 11–7

Match om 5–6 plats
Peter–Berra 11–8, 11–9

Matcher om 7–9 plats
Håkan–Magnus 11–8, 11–7
Magnus–Zeb 11–4, 11–6
Zeb–Håkan 8–11, 5–11
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Fem svarar
Varför är du medlem i KIK?
Vad betyder klubben för dig? 

Jane Lindström, Lärbro
Jag är medlem i KIK för jag tycker 
att det är viktigt att stödja verksam-
heten i klubben.Tycker de arrange-
mang som klubben anordnar är trev-
liga, allt från midsommarfirande till 
luciafirande.

Johan Lindberg, Visby 
Kappelshamn passar mig perfekt! En 
klubb som är bra skött, har en trevlig 
plan och en himla massa goa gubbar. 
Det är få klubbar förunnat där man 
bara behöver tänka på det roligaste; 
fotboll! Inga Bingolotter eller invente-
ringar. Det är bara att dra på sig trö-
jan och köra.

Katarina Skoglind,  
Kappelshamn
Jag var med redan 1973 när klubben 
bildades, det var en fantastisk ro-
lig tid med ett otroligt engagemang. 
En härlig anda präglar klubben. KIK 
är mer än en idrottsklubb och det är 
just bredden i klubben som gör att det 
är en självklarhet att vara medlem. 
Bastun varje lördag och lammgrill-
ningsfesterna på sommaren vill jag 
inte missa. Klubben gör ett jättejobb 
med den fina campingen, fotbollen, 
den ”bästa” klubbtidningen och alla 
frivilliga är beundransvärda som är 
med och gör KIK till vad den är.

William Pettersson,  
Kappelshamn 
Alla andra i familjen är med och jag 
har varit med sedan jag föddes. På 
lördagar ser jag framemot bastun i 
klubbstugan – där jag kan sitta och 
prata, se på teve och ta en läsk och på 
söndagen är det är det fotboll. Roligt 
att få göra saker med många vuxna. 
Luciatåget är också kul.

Birgitta Ringgren, Nyköping 
Jag är medlem eftersom jag är född 
och uppvuxen i Kappelshamn. Jag 
vill genom mitt medlemskap stödja 
klubben som jag tycker gör ett fantas-
tiskt arbete. 

Bada bastu!
Sommartider april–
september: lördagar kl 
16–18 för herrar, 18–20 
 damer och 20–22 blan-
dat. 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. 



StoRMeNS häRJNINGaR

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

Naturens krafter 
Högvatten i kombination med nordlig 
storm, det då visar sig naturens kraf-
ter i Kappelshamnsviken. Strand-
linjen har förändrats en hel del runt 
Kappelshamnsviken. Även byns fina 
playa nedanför gamla affären fick lite 
stryk i januaristormen och så myck-
et släke som la sig på sanden har nog 
ingen upplevt på hundra år. Det mes-
ta av släken har Lennart Carlén lagt 
ut på sin stora åker mitt i byn. Res-
ten av strandsaneringen hoppas vi att 
Region Gotland fixar – några arbets-
timmar borde kunna läggas utanför 
Visby.

Nedanför fotbollsplanen kunde vi 
beskåda att badbryggan delade på sig 
och for iväg. Dock inte så långt, en del 
landade ett par hundra meter söderut 
vid stranden medan två andra sektio-
ner for upp mot fotbollsplansslänten. 
Längst ut blev dock stegen plus bad-
rockskroken kvar. Efter att vår fina 
badbrygga stått pall för väder och 
vind i ett kvartssekel blev vinterns 
extrema väderhållande lite för myck-
et. Den mycket höga vattennivån 
under sex veckor från mitten av de-
cember innebar en viss påfrestning 
– det klarade Rune Franzéns  gedigna 

 bygge av. Men när det kom en riktigt 
tuff  nordanstorm någon vecka in i 
januari, ja då blev naturens krafter 
omöjliga att stå emot. 

Vi hoppas kunna återskapa den my-
siga bryggan när det blir lågvatten i 
april. Då ska vi också lägga tillbaka 
sittstockarna runt förra årets fina 
skapelse grillplatsen. Stormen och 
högvattnet hade en enorm kraft så att 
även några av de största stenblocken 
flyttade på sig flera meter.

Här kommer lite bilder som visar 
vad vädrets makter kan åstadkomma!

Före stormen

Efter stormen

Under stormen

Badplatsen (med släke)


