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Hej – det har varit en bra sommar!

Vi har haft god närvaro under flera somrar på onsdagkvällarnas
Bollkul – där tjejer och killar, unga
och gamla, nybörjare och proffs –
samlas för tvåmålsspel i fotboll på
Snäckersvallen. I år fördubblade vi
den organiserade spontanfotbollen
till även söndagar. Det blev en formidabel succé. Föräldrar med barn
och ungdomar från byn – fastboende
och sommarfolk – kom, liksom några
campinggäster. Tillochmed en pappa
med son från Lickershamn kom troget två gånger i veckan. Som flest var
vi 39 stycken. Lite trångt kanske, men
kul!

Boven i det stinkande dramat

är väl skorna – men dom luftade jag
ju rätt bra efteråt och dom känns helt
okej. Vad kan det vara? Jo – kvar i
väskan ligger ett par benskydd som
inte ger ifrån sig någon läcker doft.
Så är det, kläder tvättar vi, men vi
kan glömma andra stinkande bomber
i våra sportväskor.
Ett annat exempel är när alla svettiga västar från Bollkuls-kvällarna
tvättats. Väskan luktar fortfarande pyton – ja, det är klart, målvaktshandskar ligger ju kvar och dom
luktar värre än svettiga strumpor.
Slutsats – vår fotsvett luktar inte värre än handsvett. Skillnaden är att fötterna normalt stängs inne av strumpor och skor medan handsvetten
oftast får hjälp av sol, vind och vatten att dra iväg. Instängd handsvett
kan säkert vara värre om inte skitiga
händer hålls rena …

Syrien
Nu till lite allvarliga och större problem. Hur kan en hel värld se på när
en satanisk regim dödar sina medborgare och då inte bara revoltörer
med vapen, utan helt oskyldiga barn
och kvinnor? FN känns som en tandlös tiger, där vissa nationer mest sitter och bevakar sina intressen. Det
kan ju bara finnas ett slut på utvecklingen – en ny regim i Syrien – men
varför ska tusentals människoliv behöva offras på vägen tid? Ett snabbt
slut på dödande är något jag verkligen hoppas på.

Hamnfrågan
Tyvärr vet vi för närvarande inte
mycket om hur det går i dialogen mellan Region Gotland och de två investerargrupper som visat intresse av
att köpa och utveckla Kappelshamns
hamn. PUK har inte hört något – och
hälsan tiger still, kan vi hoppas. Till
skillnad mot tidigare turer i hamnfrågan har iblandade parter bestämt sig
för att inte gå ut offentligt, innan processen har kommit en bit på väg och
framtidsplaner blivit tydligare. Men
så fort vi får reda på något berättar
vi om det i KIKaren eller – om något
akut inträffar – lägger ut info på klubbens hemsida.

Bra gensvar
Jag skrev på denna sida tidigare i
år och berättade att KIK välkomnar
medlemskap från bybor, sommarboende och andra läsare av klubbtidningen. Gensvaret har varit bra och
över förväntan, så vi har redan passerat 200-strecket för antalet medlemmar 2012.
På tal om bra gensvar – på midsommarafton var inte mindre än
125 stycken samlade för att resa majstången och lyssna på Wictor Johanssons dragspelsmusik. Gunnel hann
även i år med att bjuda alla barn på
glass.
Njut av den härliga hösten på ön – vi
hörs förhoppningsvis i december!

Det gäller att hitta boven i dramat.
När jag tömt fotbollsväskan på kläder stinker det fortfarande. Jaha det

Berra Sandström
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”Ovanligt fyrkantig boll i år”

Macke Broberg och Mats Pettersson får Graip att tappa fotfästet på konstgräset i Slite.
Det drar ihop sig till slutspurt av
årets fotbollssäsong och så här långt
kan vi konstatera att bollen varit
osedvanligt fyrkantig i år sett med
kappelshamnsögon. Den vill liksom
inte rulla dit vi vill att den ska rul�la. I det här numret av KIKaren går
vi inte in på någon mer djuplodande
analys men de av är som vill veta närmare kan utrusta er med en dunk bedövningsmedel för den kommer att
behövas när slutrapporten presenteras någon gång efter seriens slut. Det
finns nämligen ett och annat att granska närmare i sömmarna och allt är
inte bra som ni kan förstå om ni läser
mellan raderna.
Nu får vi istället granska matchrapporterna från årets seriespel mellan
omgångarna 8–16.
Vi börjar med vårmatchen mot lokalkonkurrenten Graip på bortaplan
i Slite, 2–2 Det blev en jämn match
där lagen har varsin halvlek. Tyvärr

är matchen väldigt ”tjafsig” vilket
ger en tråkig stämpel. KIK gör en riktigt bra första halvlek med årets bästa spel men tappar i andra halvan.
Micke Å räddar en poäng i slutminuterna med en ”skottlobb”.
Därefter får vi ta oss an serieledande Dalhem B på hemmaplan. Förutsättningarna är inte optimala för vår
del då en stor del av laget inte fanns
tillgängliga för spel utan vi får damma av före detta spelare, snabbvärva
nya och överhuvudtaget skrapa ihop
vad vi kan för att få ihop ett lag. Men
det är så här det ser ut i ”gärdsgårdsserierna” så det är inget ovanligt.
Trots de begränsade förutsättningarna lyckas vi göra en förhållandevis
jämn match. 0–1 i halvtid landar sedan på slutresultatet 0–2 men Dalhem
avgör definitivt först i slutminuterna. Dessförinnan missar vi en straff
så med lite flax har vi kunnat ro hem
en pinne.

När IF på bortaplan. Efter en jämn
första halvlek spricker bubblan i den
andra och När kan ganska komfortabelt springa iväg till en 4–0–seger.
Inte mycket att försöka bortförklara.
Avslutningen på vårsäsongen går
av stapeln mot Klintehamn på en suveränt fint gräsmatta i ”västmetropolen”. Tyvärr får vi åka hem med en
3–1–förlust och undertecknad är inte
förvånad då jag aldrig varit med om
att vinna i Klintehamn. På vissa ställen är det bara som förgjort. Denna
match är förhållandevis jämn men
där vi återigen tappar i den andra
halvleken (brist på kondition?).
Höstsäsongen inleds med returmatch mot Klinte fast denna gång på
vår hemmaplan. Det gick ännu sämre
denna gång och vi fick pränta ner 0–3.
Trots det gör vi en hygglig match där
vi har den första och sista delen av
matchen utan att få till det innanför
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straffområdet. Värt att nämnas. Rille tar en straff vilket han även gjorde i föregående match mot Klinte och
båda gångerna slagna av samma spelare. Den spelaren har nog slagit sin
sista straff mot Rille.
I den nästa omgång får vi äntligen
känna på segerns sötma igen efter 3–1
hemma mot När – revansch således.
Vi gör en gedigen insats och vi börjar skönja konturerna av det ”gamla”
Kappelshamn igen. Mycket beroende på att vi lämnat vårsäsongens nya
spelsystem (som inte fungerade) och
återgått till beprövade metoder. Den
gamla Volvon rullar på igen således
och efter en viss tids renovering.
Returmöte mot serieledande Dalhem B. Vi håller motståndarna stången under den första halvleken och
skapar de flesta farligheterna men
där Dalhem går till halvtidsvila med
1–0. Vi startar andra halvlek med ett
frejdigt spel och lyckas kvittera på
straffspark genom Micke Å och har
därefter ytterligare bud på mål. Men
Dalhem tar åter ledningen och kontrar i matchens slutminuter in ytterligare två mål när vi lyfter spelet för
att jaga en kvittering.

Nytt norrderby och denna gång på
hemmaplan mot Graip. Det slutar
med en kassaskåpssäker 6–2–seger i
vår favör och siffrorna är definitivt
inte i underkant. Det kunde ha blivit
tvåsiffrigt mot ett för dagen osedvanligt blekt motstånd. Spelet är förlagt
till motståndarnas planhalva under
större delen av matchen. Det är en
njutning att se att vi kan komma till
så många avslut som vi gör. Skillnaden mot vårsäsongens spel – där vi
inte fick till anfallsspelet – är som
skillnad mellan natt och dag. Mer av
den här varan efterlyses.
Besök på Sudret och match mot seriens jumbolag Hemse BK. Skulle det
bli lättfångade tre poäng för vår del?
Sällan! Matcherna i Hemse är alltid
svåra. Vi får nöja oss med en poäng
efter en relativt jämn match. Vi äger
delar av matchen men får också oroväckande svackor. Inte mycket att
skriva hem om i övrigt.
Sex matcher kvar på säsongen i rådande stund och förhoppningsvis ska
vi åtminstone kunna klättra till en
placering i mitten på serien innan det
är dags att göra bokslut. Rapport följer mot slutet av året

Så här roligt vill Johan ”Limpan”
Lindberg ha det på fotbollsplan

Ett aber i sammanhanget är att
”årets värvning” – det vill säga Micke
Åskoogh från Gute – tyvärr har lämnat laget då han flyttat till Stockholm
för ett nytt arbete. Vi kan bara tacka
Micke för sina goda insatser i KIK:s
mundering och sen får vi snickra på
ett kontraktsförslag som lockar honom tillbaka till ön. Fri varmkorv efter matcherna med dricka till räcker
antagligen inte för en uppgradering
av kontraktet men detta ansvar överlåtes till styrelsen.
Lars Grundemark

B–laget krigar i toppen
Efter vårsäsongens första sju matcher
låg B–laget tvåa, fyra poäng efter ledande Väskinde. Nu när det spelats
tretton matcher leder vi serien med
en poäng, men Vais har en match
mindre spelad – så utgången av kampen om seriesegern är oviss in i det
sista. Vare sig vi kommer etta eller tvåa har det gått över förväntan
för vårt med Hangvar gemensamma
B-lag. Extra överraskande, eftersom
båda föreningarnas A-lag har haft det
tufft i sina serier.
Mönstret från i våras håller i sig –
laget spelar stundtals bra fotboll, det
är en god stämning – men vi är beroende av att ha med någon giftig avslutare. Förlustmatcherna har kanske
inte spelmässigt varit så dåliga – men
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i dem har vi inte fått till avslutningarna.
Som vanligt är det hangvarslicensierade lirare som dominerar i målprotokollet, men några KIK–spelare
förtjänar en eloge för genomgående
goda insatser på plan och det är trion
Adde Nilsson, Thage Söderdahl och
Micke Öhman.
Noterbart från de sex senaste spelade matcherna – mot Stenkyrka gör
Andreas Larsson alla våra tre mål och
mot Klintehamn gör Sigge Johansson
samtliga fem! Mot Visby AIK får Marcus ”Tibba” Tidblom en varning med
följande motivering av en liten speciell domare – ”du är allmänt otrevlig”
och mot Levide får vi en femetta i baken trots att spelet på planen är jämnt!

I seriefinalen mot Vais en vecka senare svarade laget för årets bästa spel
och även motståndarna var duktiga.
Men dom räckte inte riktigt till – så
HSK/KIK vann med hela 6–1 – imponerande! I matchen på Slite konstgräs i norrderbyt mot Fårösund ledde
Hangvar/Kappelshamn med 4–0 efter
en timmes spel, men två snabba reduceringar av norrgrannarna i mitten
på andra halvlek gjorde att matchen
levde ända in i slutet.
HSK/KIK:s matcher sedan förra KIK
aren Stenkyrka(b) 3–1; Klintehamn B
(h) 5–4; Visby AIK C (b) 3–3; Levide B
(b) 1–5; Väskinde B (h) 6–1; Fårösunds
B (b) 4–2
Berra Sandström
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Korpfotbollen: Fortsatt tufft – men vi gör framsteg
Efter de första sju matcherna i korpfotbollen hade vårt ålders– och könsmixade lag tagit fyra poäng och en
målskillnad på 7–32. Efter ytterligare nio matcher är poängskörden lite
större – fem till – men Kappelshamn
var det första laget som lyckats ta poäng av suveräna serieledande The
Släckers. I ärlighetens namn har vi
också som enda lag lyckats ge bort
poäng till sistaplacerade Roma Grus
Old Boys. Men i den sista matchen
spelade KIK som bäst och vann med
5–2 över Corona

Efter ett famlande i rätt spelsystem för sjumannafotboll har vi äntligen – tror vi – hittat rätt. 1–2–2–1 är
något som passar oss. Men för att det
ska fungera behövs två viktiga ingredienser – många avbytare och en van
målvakt. Med många avbytare menas
ungefär lika många som våra motståndare. Har vi två och de vi möter
fem, sex stycken förstår var och en at
det krävs dunderkondis för att orka
två halvlekar. Och dunderkondis – det
är inte många av oss som har…

Aktuella serietabeller
Aktuell tabell div V Gotland
Dalhems IF B
Roma IF
Vänge IK
Klintehamns IK
IK Graip
Fardhem/Garda B
Närs IF
Levide IF
Kappelshamns IK
IF Hansa/Hoburg
Visby AIK B
Hemse BK

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

12
11
9
8
8
8
7
6
5
4
2
1

2
4
3
3
2
1
2
4
3
3
1
3

2
1
4
5
6
7
7
6
8
9
13
12

51–14
56–21
52–35
40–35
34–29
43–39
35–38
24–32
25–38
23–40
29–63
17–45

38
37
30
26
26
25
23
22
18
15
7
5

9
8
5
5
4
3
4
2

1
3
2
2
4
5
1
2

3
1
5
6
5
4
7
9

53–25
42–19
30–24
29–33
22–25
21–25
24–39
16–47

28
27
17
17
16
14
13
8

1
2
1
1
2
0
1
3
1

2
3
4
6
6
4
11
11
14

57–16
44–22
56–23
44–35
59–37
44–35
39–48
21–72
17–87

40
35
34
28
26
24
13
9
1

Kul att Kappelshamn har lyckats
få med en lirare i Korpens All Star
Team. Inte oväntat är det Ola Larsson. Ola skulle fortfarande vara en
dominerande lirare i division 6, men
har – som tur är för oss – valt KIK:s
korplag i år.
Än lever liket – som det heter – och
vi hoppas på att kunna överraska i
korpens slutspel. Det är en cupturnering som avgörs 8 september.

Matchfakta
Lokrume IF 1–6 (1–2) Målskytt Jörgen Gräsman, FC Surfers 1–12 (0–5)
Målskytt Magnus Boman, Sorkz United 1–7 (0–5) Målskytt Jakob Hägbom,
Motståndarna 1–6 (0–2) Målskytt Roy
Sandström, The Släckers 0–0, Roma
Grus Old Boys 3–3 (1–3) Målskyttar
Magnus Boman 2, Mattias Rödén 1,
FC Toftagården 1–4 (1–1) Målskytt
Mattias Rödén, FC Corona 5–2 (0–
1) Målskyttar Ola Larsson 2, Berra
Sandström 1, Roland Pettersson 1 och
Magnus Boman 1
Berra Sandström

Aktuell tabell div VI Gotland
Hangvar/Kappelshamn B
Väskinde AIS B
Levide IF B
FC Gute C
Fårösunds GoIK B
Visby AIK C
Stenkyrka IF
Klintehamns IK B

13
12
12
13
13
12
12
13

Korpen herrar seriespelet sluttabell
The Släckers
FC Toftagården
Motståndarna
Lokrume IF
FC Surfers
FC Corona
Sorkz United
Kappelshamns IK
Roma Grus Old Boys

16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
11
11
9
8
8
4
2
0

Ola Larsson i Korpens All Star Team
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Rune Franzén en i 100-klubben
och en riktig kappelshamnsprofil
Rune spelade 120 seriematcher i
KIK:s A-lag 1979-87 och gjorde sju
mål, nästan alltid som en kämpe på
yttermittfält. Så här ett kvarts sekel
efter den senaste matchen, känner vi
honom på pulsen och undrar lite vad
han minns av fotbollskarriären, men
också inte minst sin insats för klubben. Utan Rune hade vi inte haft en
fotbollsplan på Snäckersvallen och
utan honom hade kassörsjobbet under 80-talet inte gett en sådan stabil
ekonomi som vi än idag har glädje av.
På tal om idag – så är Rune den vi ska
tacka för att badbryggan vid idrottsplatsen är återställd efter januarivågornas skövlingar.
Hur kom det sig att du blev en mångårig fotbollspelare och ledare i klubben?
– Jag var ung, frisk och rask med kreativ håg och en tro på framtiden och
vårt lilla samhälle.
Vad hade du för bakgrund inom Kappelshamn och idrott?
– Från 10-årsåldern bodde jag på
fastigheten där fotbollsplanen nu är
belägen. Idrottsintresset är väl en
fortsättning på Fys-träningen man
hade under värnpliktstjänstgöringen.
Du hade verkligen en koppling som
barn till den åker Snäckersvallen uppfördes på!
– Vi bodde ju på ”barnmorskebostället”, huset mellan Berras och Monicas, och marken där nu klubbstugan
och planen ligger tillhörde vårt ställe. På den marken hade vi vår häst
Pricken och där lekte och busade vi
så som ungar gör.
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Rune hämtar björkris på midsommarafton till majstången
Berätta lite om arbetet med att fixa till
Snäckersvallen!
– Arbetet med planen var påbörjat
när jag kom in i bilden. Dock hade arbetet avstannat på grund av en havererad bandtraktor som blivit stående
på planen. Stig Stenström berättade
om visionen och jag tänkte att det
här ska man väl kunna göra något
åt. Detaljerna kommer jag inte ihåg,
men jag fick väldigt bra gehör när
jag bad att få låna traktorer och redskap av de då verksamma ”maskinägarna”: Tore Carlén, Mats Carlén, Erland Svensson, Karl-Gunnar ”Gucka”
Dahlqvist, Jens Svensson, Agne Söderstrand, Conny Malmqvist, Sivert
Persson med flera lånade generöst ut
sina apparater till ett vällovligt ändamål. Många gånger harvades planen och varje gång kom massvis med
sten upp. Med gemensamma krafter plockades stenarna bort. När vi
tyckte att det var nog kördes lassvis
med myrjord från Mats bevattningsdamm ut över planen. Efter mycket
sladdande och justerande besåddes
äntligen planen i september1981. Målen var också en liten speciell historia. Vi fick genom Rolf Svensson från
Bröderna Edstrand i Stockholm hitfraktat järnrör på ett fartyg som jag
sedan svetsade ihop. Handgjorda mål

alltså! Det blev två sjumanna- och två
elvamannamål. De mindre målen används fortfarande.
Är det någon speciell match eller situation från fotbollskarriären du minns
speciellt?
– Vi skulle spela borta mot Eskelhem
och kom dit i hyfsat god tid och etablerade oss i omklädningsrummet.
Planen såg inte alls ut att vara i spelbart skick, högt gräs och inga markeringar. Men strax kom en kille, vaktmästaren, och körde igång klipparen
och fick så småningom av gräset varpå han kliver av klipparen och byter
om till matchdräkt. Det var BengtÅke Rundqvist som högljutt deltog i
matchen. Hur det slutade kommer jag
inte ihåg men det var en avspänd stil
på den tiden!
Vad gör du idag?
– Jag arbetar som verkmästare vid
smidesfirman Bingers Mekan i Visby.
Tankar om framtiden?
– Klubben är i behov av ungdomsverksamhet! Vad händer med klubben när
vi gamla uvar inte längre orkar?
Berra Sandström

km i b o ul e

Niclas och Wilma boulemästare
Resultat
Seniorer:
A-final: Niclas Averyd–Peter Stade 13–7
B-final: Jennifer Stenström–
Matti Hahnsson 13–5
Kullshage Trophy: Nicklas Averyd–
Jennifer Stenström 13–6
1. Niclas Averyd
2. Peter Stade
3. Dick Brogedahl
4. Sune Olofsson
5. Roland Pettersson
6. Sebastian Pettersson
7. Göran Sandström
8. Magnus Sjögren
9. Berra Sandström
10. Linda Larsson
11. Ola Larsson
12. Janne Gustavsson
Årets boulemästare Wilma Winell och Niclas Averyd
Dagens boulemästerskap avverkades i stark sommarvärme på banorna
nere vid Snäckersvallen. I år fanns 26
seniorer och 6 ungdomar på plats och
det bjöds på många rafflande matcher. Hittills har ingen vunnit seniorklassen två år på raken och 2012 var
inget undantag. Titelförsvarande Håkan Sandström blev utslagen redan
A-finalens första omgång av Niclas
Averyd. Niclas skulle sedan av bara
farten vinna resten av sina matcher och därmed ta sitt första boule–
guld. Han är en genuint duktig boule-kastare som vann B-finalen för två
år sedan. I ungdomsklassen visade
Fjolårsvinnande Wilma att hon konserverat formen. Hon vann alla sina
sex matcher och tog därmed sitt tredje guld. För två år sedan vann hon
nämligen barnklassen.
I år hade vi ingen barnklass utan
alla sex ungdomar fick mötas i gruppspel. På tredje plats kom gruppen
yngsta deltagare Anna Larsson – som
bara är 8 år – starkt! Som tur för hus-

friden knep dock storasyster Lina silvermedaljen.
Kampen om Kullshage Trophy blev
en svängig match mellan A-finalvinnaren Niclas mot B-final-segraren Jennifer Stenström. Men mitt i
matchen kom Nicklas in ett flyt och
kunde vinna med 13–6 och därmed ta
sin första inteckning i vandringspriser Kullshage Trophy
Peter Stade är en trogen deltagare
i våra mästerskap. För två sedan tog
han silver och i år var det dags igen.
Bronsmedaljen togs av en nykomling.
– Dick Brogedahl från Enköping – en
campinggäst som ställde upp för att
det skulle bli jämna par i kvalkastningen. Han visade sig dock ha oanade talanger och gav Peter tufft motstånd i den ena semifinalen.
Jennifer Stenström inledde mindre
bra i kvalkastningen om hamnade
därför i B–gruppen. Där var hon dock
outstanding och vann bland B-finalen
med klara 13–5.
Berra Sandström

13. Håkan Sandström
14. Jennifer Stenström
15. Matti Hahnsson
16. Oskar Pettersson
17. Petter Höök
18. Åsa Wimnell
19. Lillemor Ringvall
20. Agnetha Stenström
21. Ingvar Engström
22. Emil Söderberg
23. Tove Averyd
24. Ola Stockman-Wallerström
25. Gunnel Söderberg
26. Jane Lindström
Ungdomar:
1. WilmaWimnell
2. Lina Larsson
3. Anna Larsson
4. Emma Sedman
5. Zeb Averyd
6. William Pettersson
Fler resultat på www.kappelshamnsik.se
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Sune dubbel varpamästare
Resultat
1. Sune Olofsson 1354
2. Kenneth Karlsson 1419
3. Birger Lindqvist 1757
4. Joakim Stenström 1764
5. Bertil Pettersson 2220
6. Petter Höök 2527
7. Magnus Sjögren 2809
8. Ingemar Axén 2813
9. Mats Boman 2900
10. Peter Stade 2941
11. Rune Franzén 2042
12. Oskar Pettersson 2995
A-finalisterna Sune Olofsson, Kenneth Karlsson och Birger Lindqvist.

13. Sebastian Pettersson 3045
14. William Pettersson 3362

Varpamästerskapet den 14 juli blev
lite enformigt när det gällde prispallen. Samma trio som tog medaljerna i centimeter tog samma medaljer
i eftermiddagens kulkastning. Sune
Olofsson blev dubbel klubbmästare
genom att vinna båda deltävlingarna.
Guld i kula har han tagit tre gånger
tidigare, men Sune har aldrig vunnit centimetern. Det var på håret att
Sune gick till finalen i kula – först i
omkastningens sista kast med Bertil
Pettersson lyckades han vinna och
sedan var han överlägsen i kulkastningens A-final.
Den starka vinden gjorde att förutsättningarna för centimetertävlingen
på förmiddagen inte gav de allra bästa förutsättningarna för bra kast. För
första gången i mästerskapets 37-åriga historia hade centimetervinnaren
över 13 meter på de 36 kasten. Sunes

insats var dock riktigt bra – det är
bara att jämföra med konkurrenterna. Endast Kennet Karlsson kunde
någorlunda matcha Sunes kastning –
han tog silver 65 cm efter Sune. Om
bronset var det en hård kamp mellan
Birger Lindqvist och Joakim Stenström, där Birger till slut drog längsta strået. Men Jocke var endast sju
centimeter efter.
Eftermiddagens kulkastning bjöd
som sagt inte på några större överraskningar, mer än att bröderna Sebastian och William skärpte till sig.
Sebban genom att bli tvåa i B-finalen
och Wille genom att vinna D-finalen.
En rolig detalj var antalet deltagare. Visst har vi varit 18 någon gång
och ibland bara 11, men oftast det varit exakt 14 deltagare. Så också detta
nådens år 2012.
Berra Sandström

Storslam i Bungevarpan
Tretton lag deltog i årets upplaga av
Bungevarpan den 18 augusti. Tre av
dessa var från Kappelshamn. Hör
och häpna – KIK la beslag på de tre
främsta platserna! Efter en lite skakig inledning kastade lagen upp sig
efterhand och i finalen segrade Sune
Olofsson/Birger Lindqvist över ku-
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sinerna Mats och Magnus Boman
med 12–7. Bomans slog ut Ingvar Engström/Magnus Sjögren i den ena semifinalen 12–6. Magnus och Ingvar
vann sedan en rafflande bronsmatch
med 12–11 mot lag Nisse Karlström
från Bunge VK.

A-final:
Sune Olofsson 24
Kenneth Karlsson 11
Birger Lindqvist 10
B-final:
Bertil Pettersson 24
Sebastian Pettersson 19
Rune Franzén 17
C-final:
Joakim Stenström 24
Mats Boman 21
Magnus Boman 12
D-final:
William Pettersson 24
Peter Höök 20
Peter Stade 11 + 3
Oskar Pettersson 11 + 1
Fler resultat på www.kappelshamnsik.se

vi f e m

Fem svarar

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

Ingela Carlén, Kappelshamn
Jag har varit medlem i många år, har
många fina minnen med klubben, så
det minsta jag kan göra för att visa
min uppskattning är att betala in
medlemsavgiften.
Klubben är en samlingspunkt, en
mötesplats sommar som vinter. Sommaren med fotboll och alla evenemang och vintern med sköna bastubad, sedan får jag inte glömma den
fina adventsgranen som lyser så fint
när man kommer in i byn.
Ja man kan säga att klubben ”lyser” upp Kappelshamn.

Camilla Stuxberg, Kappelshamn
Jag är med för jag vill vara delaktig i
klubbens arrangemang – allt från lucia till lammgrillning.
Kul att få vara med att styra och ställa
och bra att det händer något på byn.

Göran ”Bobbo” Strömhielm,
Solna
Klubbens aktiva engagemang i Kappelshamn med, förutom fotboll/idrott
för intresserade, övriga evenemang.
Till exempel lammgrillningsfesten
som vi tyvärr senast missade att anmäla innan fulltecknat.

Edvin Stephansson,
Stockholm
På sommaren bor jag i
Kappelshamn och jag
gillar
arrangemangen
som klubben ordnar, till
exempel fotboll, brännboll och bastun.
Klubben gör att jag
kan spela fotboll på den
bra planen och att jag får
se A-lagets matcher. Det
tycker jag är kul.

Jesper Forsman, Väskinde
Jag är medlem i Kappelshamn för att
det är en härlig, go stämning i laget,
bra organisation, fin hemmaplan.
Den påminner mycket om Rossöns
IF. Det är klubb i Norrlands inland
– Strömsunds kommun i Ångermanland – som jag tidigare spelat i.

KIKaren nr 130 september 2012 | 9

m at s kr ö nik a

Herrklubbar
Jag fick en fråga om att gå med i en
herrklubb för några år sedan.
Det var en väldigt trevlig gest av
trevliga människor.
Men jag tackade nej.
Jag är nämligen redan med i
en herrklubb – jag spelar fotboll i
Kappelshamns A-lag.
Nu finns det säkert de som protesterar bland mina lagkamrater, och det
får de ju göra om det vill. De kanske
hävdar att vi är ett fotbollslag i första
hand, men jag ser inte någon större
skillnad.
Nu är jag inte med i någon ”riktig”
herrklubb, men av vad jag förstått så
träffas man, gör saker tillsammans,
blir full emellanåt och får en legitim
anledning att åka hemifrån och koppla bort vardagen en stund.
Precis så fungerar fotbollen för
mig. Den stora skillnaden mellan
att spela division 5-fotboll i Kappelshamn och vara med i, låt oss säga
Round Table, är väl att vi träffas två
gånger i veckan under säsong och de
bara en gång varannan vecka.
Dessutom förbränner jag drygt
1 000 kalorier varje gång vi ses enligt
den där träningsappen jag har i min
telefon, och sammantaget kan jag
bara konstatera att fotbollen vinner
i utklassningsstil jämfört med herrklubben.
Mer tid med polarna och mindre
fetma.
Dessutom händer det att vi har lagfester och blir fulla ibland också, men
säg det inte till någon, det skulle kunna sabba vår image.
Enda nackdelen som jag kan se är
att fotbollen dessvärre har en bortre
gräns. Det finns ett slutdatum någonstans, och även om jag gör mitt bästa
för att blunda för det faktum att det är
mindre än två år kvar till 40 så gör jag
mig inga illusioner om att jag ska bli
en evighetsmaskin som Berra Sandström.

Ibland undrar jag vad jag ska hitta
på den dag då min så kallade karriär
är över.
Kanske ska jag bli domare? Det är
på sätt och vis en lockande tanke,
då skulle jag passa på att ta igen för
alla feldomslut jag råkat ut för under
drygt 30 år som spelare.
Herregud, jag skulle bli som en
läger
vakt med visselpipa. Det hade
inte funnits en spelare kvar på plan
efter 90 minuter. Smack, pom, pang –
22 röda kort varav minst fyra med
motiveringen ”ful uppsyn” redan
innan halvtidsvilan.
Eller ska jag bli tränare? En sån
där som kluddar obegripliga taktiska spelidéer med vattenfast penna på
whiteboarden i omklädningsrummet
och berättar skrönor om hur bra allt
var förr, på den gamla goda tiden.
Jag vet inte, det låter inte särskilt
lockande något av det. Jag tror det får
bli ett senare problem. Med tanke på
standarden på den gotländska fotbollen, och den i princip obefintliga återväxten lär vi 70-talister kunna spela
tio-femton år till utan att skämmas.

Vi blir sakta men säkert sämre och
sämre, men det blir motståndet också
och när FC Copa (också det en slags
herrklubb) leker hem division 4 är
det ett inte särskilt gott betyg åt standarden på öns fotboll.
Jag gillar listor, det vet de som brukar läsa mina krönikor i Gotlands
Tidningar på onsdagar. Jag håller på
traditionen här. Listan, de fem jobbigaste bortamatcherna.
Vänge. Sist torskade vi med 6–0.
Dessutom har de öns sämsta omklädningsrum.
Hansa/Hoburg. Det är sjukt långt
att åka. De senaste åren har planen
inte varit särskilt bra heller.
Visby AIK. De tre senaste åren har
Traume varit ett träsk.
Graip. Jag gillar vanligt gräs.
Alla som vi förlorar. Vilket i år
dessvärre varit flertalet…
Mats Pettersson

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

Convallaria majalis
Blomma är en stickmyrtenväxt
Stad

Artist

Flod

Bilmärke

Skådespelare

4

3

2

1

Fridlyst i delar av
södra Sverige

Är giftig och
blommar från maj

Finlands nationalblomma

Gästriklands landskapsblomma

Tysklands till ytan
största stad

Grundad år 1237
och har 3,4 miljoner
invånare

Värd för sommarOS 1936

Ersatte Bonn som
huvudstad 1991

Har varit delad

Född 10 januari
1945 i London

Sångare i gruppen
Faces

Inledde sin solokarriär 1969

Har åtta barn
fördelat på fem
kvinnor och tre
äktenskap

Har seglat stormiga
vatten

Startar i Tjeckien
och mynnar ut i
Nordsjön

Längd cirka 1 091
km

Har Europas fjärde
största avrinningsområde

Flyter genom norra
Tyskland

Europas 13:e längsta
flod

Grundat 1899

Övertogs av staten
efter andra världskriget

Var nära en
sammanslagning
med Volvo

Två modeller är Clio
och Laguna

En inhemsk konkurrent är Peugoet

Född 5 februari
1964

Har vunnit Guldbaggen två gånger

Filmdebuterade
1989 i filmen Kvinnorna på taket

Gjorde regidebut
2007

Dottern har kommit
tvåa i Let’s Dance

Nyhetsflöde – vad minns du av sommaren 2012
17 juni fick Frankrike får ny president. Vem?
1. Francios Mitterand
X. Franscois Hollande
2. Nicolas Sarkocy

27 juli. Sommar-OS invigdes. Hur
många medaljer tog Sverige?
1. 7
X. 8
2. 9

28 aug fattas beslut om försäljning av
JAS-plan. Till vilket land?
1. Tjeckien
X. Schweiz
2. Polen

27 juni invigdes EM i friidrott. I vilket land?
1. Finland
X. Polen
2. Kroatien.

Almedalsveckan hålls varje år i Visby. I vilken vecka?
1. 26
X. 27
2. 28

29 aug drog en ny orkan in över New
Orleans. Vad kallades den?
1. Isaac
X. James
2. Bobby

I juni invigdes EM i fotboll. Vad vann
Spanien finalen med?
1. 3-0
X. 2-0
2. 4-0

20 juli hade nya Batmanfilmen premiär. Vem spelar huvudrollen?
1. Michael Keaton
X. Val Kilmer
2. Christian Bale

28 aug utsågs Republikanernas presidentkandidat. Vem?
1. Chris Romney
X. Dick Romney
2. Mitt Romney

1 juli blev nytt land ordförande i EU.
Vilket?
1. Cypern
X. Danmark
2. Tjeckien

10 aug blev prins Carl Philip misshandlad. I vilken stad?
1. Nice
X. Cannes
2. St Tropez

Rätt svar på Hur mycket hjälp behöver du: Blomma – Liljekonvalj, Stad – Berlin, Artist - Rod Stewart, Flod – Elbe,
Bilmärke – Renault, Skådespelare - Helena Bergström.
Rätt tipsrad: X12 1XX 2XX 12

KIKaren nr 130 september 2012 | 11

c a mping e n

Bra campingbeläggning
Även om det återstår en del av eftersäsongen kan vi redan nu konstatera att det blir rekord i år. Vi passerar
för första gången 2.000 personnätter.
Alla månader hittills har en bra nivå
– speciellt tycks årets augusti bli den
bästa hittills. Vi märker att många
stannar fler nätter än de tänkt från
början – ett gott betyg. Vi har också
fått en hel del gäster att bli medlemmar i klubben – det är kul!
Även denna sommar har Gunnel Söderberg fixat det mesta på ett bra sätt
runt campingen. Lillemor har avlastat henne bland annat under större
delen av årets tuffaste månad, juli. Vi
har också haft hjälp av ett gäng ungdomar som jobbat som campingvärdar. De ungdomar som sommarjobbat
ser du på bilderna. I år är det nästan
bara tjejer! Calle Ekström jobbade
också på campingen i juni, men han
vägrade kameran …
I kommande klubbtidning redovisar
vi svaren från våra enkäter, men redan nu kan vi tala om att det är väldigt positiva gensvar med fräscha hygienutrymmen, bra personal, lugnt
och fint, prisvärt och bra utekök som
toppar våra gästers positiva omdömen. Och som tidigare år hittar inte
närmare hälften av våra gäster någonting att klaga på. Klagomålen är
som tidigare många udda saker förutom utlastningsbuller från Storugns.
Tendensen från de senaste åren om
alltfler utländska gäster – den håller
i sig. Fortfarande är tyskarna flest –
men framförallt danskar och holländare blir allt vanligare och även fler
fransmän. Under augusti var uppemot hälften av gästerna från andra
ställen än Sverige.
Berra Sandström

Campingrekord 2012: över 2 000 personnätter.

Amanda Wimnell och Jonna Hedlund

Emma Ekström och Lisa Ekström

Emma Sedman

Jennifer Stenström

Wilma Wimnell

Alice Sedman
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Att återvända till
Kappelshamn med mina barn
Jag var nio år när vi flyttade till fastlandet och jag har ofta återvänt till
Gotland i tankarna. Det jag minns är
somrarna. Jag har konstigt nog nästan inga vinterminnen. Det jag minns
mest är rosorna i vår trädgård, vårt
fästingträd, alla turister, hur vi fiskade i hamnen med håv och hur mycket
vi badade vid bryggan på badplatsen i
Kappelshamn. Mina föräldrar byggde
och drev Kappelshamns stugby fram
tills dess att vi flyttade från Gotland.
Jag minns hur spännande det var att
ta emot nya stuggäster varje vecka,
vilket innebar nya kompisar.
För elva år sedan gifte jag mig med
barnens pappa i Gahns ödekyrka,
Lärbro. Vår son Hugo var då åtta månader gammal och har av naturliga
skäl inga minnen från den resan. Hilma, vår dotter, har hunnit bli snart
tio år och innan vår resa hade hon
aldrig besökt Gotland.
Det pirrade i magen på oss alla tre
när vi körde av båten kvart över tio
efter en tidig morgon i Nynäshamn.
Vi åkte direkt till Kappelshamns
Camping för att slå upp vårt tält. Ett
tält som jag lånat från farbror Thomas och aldrig sett uppsatt. Hugo
var övertygad om att jag började sätta upp tältet ut och in och jag gjorde
mitt bästa för att bevisa motsatsen.
Han bojkottade hela projektet och
tänkte sova utomhus, det går ju inte
att sova i ett tält som är felvänt!
Jag och Hilma kämpade vidare tills
hon fick en kraftig allergisk reaktion
från allt gräspollen. Ögonen svällde
igen och fick börja fundera var jag besökte vårdcentral när jag var liten.
Lärbro? Nej, i Slite fick vi veta av personal på affären i Lärbro. I Slite fick
Hilma lite akutmedicin och ögonsalva. Nya tag med tältet och som tur var
hade vi fått nya grannar på campingen. Jag tog mod till mig och frågade
om hjälp med tältet. De tittade på det
och konstaterade att jag försökt sätta

upp det ut och in. De hjälpte oss och
jag blev skyldig Hugo en glass...

en var fotbollsmatcherna som var
öppna för alla!

Mycket var sig likt i byn. Men affären
hade förvandlats till en fin restaurant. Vi bestämde oss för att äta vår
första måltid där och blev inte besvikna! Bra service och god mat. Minnen
av alla underbara somrar på Gotland
bombarderade mig när vi gick runt i
stugbyn … så tydliga men sååå länge
sedan.

De gillade gokart i Visby sista dagen
och vi avnjöt den godaste saffranspannkakan jag någonsin ätit. Den
serverades i ett hus som varit Lilla
Gubbens stall under inspelningen av
Pippi-filmerna. Tack för den!

Vi stannade i sex nätter och utforskade stora delar av norra ön. Barnen
uppskattade utflykter till Fårö med
raukarna, Blå Lagunen, Hallshuk
och Ihreviken. Det bästa på camping-

De sista timmarna på ön gick vi omkring i Visby och barnen ville inte
åka över till Nynäshamn. De hade
kunnat stanna minst två veckor till
och det tycker jag var ett gott betyg
för Gotland! Vi kommer att återvända
fler gånger...
Hanna Westergaard
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Sommarhändelser
Under sommaren har vi haft besök
av skolklasser från Lärbro vid ett par
tillfällen. Vi har haft en lyckad lammgrillningsfest 4 augusti med fin underhållning av Mogge & Anette. Och
så har varit en välbesökt Traktordag
nere på hamnen med över 40 ekipage
och massor av besökare. Även om det
inte var ett KIK-arrangemang är denna växande sommartradition värd
att uppmärksamma! Vi fick också besökunder högsäsongen av ett litet annorlunda campingekipage – traktor
med hus – som var en kreativ lösning
på semesterboende.
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Sommarhändelser
Fler och
fler bastar
Under årets första 35 veckor har vi haft 900 besökare,
en ökning med över 20 procent mot förra året! Besöksfrekvensen ökar på alla tider
– dam-, herr- och mix plus extrabokningar. En stor del av
ökningen står våra campinggäster för – de har upptäckt
att bastun är skön att krypa
in i ruggiga kvällar. Några
dikter har besökarna också
fått ihop under året. Ett par
av dem från en aprillördag
kommer här:
Våren kom och härligt dopp
Inte kallt det inger hopp
Snart vi utan bastu badar
och i ljummet vatten vadar
Men till vintern gillar vi
att bland iskross hoppa i
Så det spelar ingen roll
om vattnet är tjugo eller noll
Vattentempen visade en sexa
så jag tog av mig min pjäxa
och faktiskt mina vårkänslor
började växa
Nu slutar jag att spexa –
för jag är ingen häxa!

Bada bastu!
Vintertider oktober–mars lördagar kl 15–17 för herrar, 17–19 damer 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.
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Kenneth – vår långtidscampare

Kenneth Björkkvist heter den kille
många sett gå omkring på camping
som stadig gäst denna sommar. Han
har även varit flitig besökare i hamnen, där han köpt fisk och umgåtts
med hamnfolket. Dessutom har den
gode Kenneth varit lite av en hustomte på campingen och meddelat oss när
något blivit fel. Sedan har han också
målat våra läktare i en fin grå färg.
Kenneth har sedan november haft sin
husvagn stående på campingen. Under vintermånaderna var han inte
ute så mycket i husvagnen, men sen
slutet av april har Kenneth tillbringat nittio procent av sina nätter på
Kappelshamns Camping.
Berätta om din bakgrund och ditt tidigare liv!
– Är född 1951 på Gotland. Jag har jobbat som avbytare i ladugårdar – bland
annat på 70-talet hos Gucka i Kappels
hamn. Under åren har det blivit fem
barn i två förhållanden och jag har
bott i Orsa i Dalarna i nästan tio år
– då jobbade jag i Mora med snörasskydd.
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Hur kom det sig att du valde just Kappelshamns Camping för dig och husvagnen?
– Min förra sambo såg campingen på
sin dator och tipsade mig. Efter telefonkontakt, var det bara att komma.
Vad var ditt första intryck av bygden
när du för första gången låg över på
Kappelshamns Camping?
– Lugnet. När jag tittade ut såg jag
en hare och efter någon timme kom
Mickel räv spatserande.
Nu har du ju varit här en längre tid.
Vad tycker nu om bygden och campingen?
– Jag är helt betagen – bara trevligt
folk. Campingen är i en klass för sig
och det är nog svårt att hitta något
liknande. Trivselfaktor är i första
hand gemenskapen och lugnet.
Hur vill du beskriva dig själv som
människa?
– Jag är gladlynt – har nära till skratt
– och tänker att alla ska må bra.

Vad har du för planer framöver med
husvagnen och boende?
– Ni får bära bort mig och husvagnen.
Jag stannar tills ni tröttnar på mig.
Jag har funnit min oas här. Är positivt överraskad – visste inget om campingen tidigare. Hoppas på många år
som campare.

Fem korta
Bästa årstid – alla har sin tjusning,
men hösten med alla skiftningar är
nog bäst
Bästa avkoppling – njae!
Godaste maten – kokt lax i dill och nyfångad strömming
Häftigast färg – dalablått
Det bästa med Gotland – folket och så
naturen som är så olikt allt annat
Berra Sandström

