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Ljus och värme!
Den här årstiden är det skönt att
drömma om sol, ljus och värme! Ljus,
värme och en mysig inramning kan
vi bjuda alla på i Folkets Hus den 8 de
cember – då arrangerar vi årets lucia
spel.

Anläggningen
Vi kan glädja oss åt fortsatt god upp
slutning på funktionärssidan i klub
ben. På arbetsdagen i oktober dök
femton frivilliga upp och räknar vi
in styrelseledamöter, planskötare,
lammgrillningsfunktionärer, bastuoch campingvärdar samt fotbollsle
dare är vi uppe i närmare 50 personer.
Utan alla dessa ideella krafter hade vi
inte kunnat bedriva den verksamhet i
klubben vi gör idag. 36 av dessa fick
som tack mat och dryck en fredag
kväll i november i klubbstugan. Hop
pas alla tyckte som jag att det var en
trevlig tillställning.
Förutom frivilliga krafter är givet
vis våra sponsorer också viktiga för
verksamheten. 2012 har vi haft re
kordmånga – 28 stycken!

Sjuk värld
Världen är rätt insnöad och intole
rant än idag såväl här hemma som ut
omlands. Två exempel på detta fick vi
i oktobernyheterna när det rapporte
rades om att människor klädda som
romer hade stora problem att hyra
bil i Sverige. När det kom in hos sto
ra etablerade biluthyrare fick de ofta
svaret att alla bilar var uthyrda. Sve
riges Radios reporter gick sedan in
i en mer vanlig klädsel och då fanns
många bilar att välja på bara fem mi
nuter senare.
I samband med bråket mellan Kina
och Japan om obebodda öars tillhör

lighet blev en stackars kines i en
Toyota omringad av en mobb och ut
dragen och grovt misshandlad av en
pöbel för att han ägde en japansk bil.
Ibland undrar jag vart mänsklighe
ten är på väg. Förhoppningsvis är det
inte alla som beter sig på detta sätt,
men det är oroväckande.
I november kom sedan det tred
je exemplet. Israel och Gaza skjuter
mot civilbefolkningen och dödar. I 65
år har det mördats därnere – och inte
blir det smakligare av att ledare göm
mer sig bakom religioner för att utfö
ra sina dåd.

Födelseannonser
Jag har alltid varit lite road av fest
liga rim och sitter i höstmörkret och
drar mig till minnes ett tillfälle när
jag och min gamle kompis Kjell Sed
man resonerade över en trend i födel
seannonserna i slutet av 70-talet. Det
började att det stod ”Flaggan i topp
– det blev en med snopp” . Ganska
snart kom i jämställdhetens namn
”Låt klockorna ringa – det blev en
med springa”. Kjell och jag var lite ti
digt ute med tanke på dagens debatt
om han, hon och hen. Vi var starkt
inne på att sätta in följande text i
våra sista barns födelseannons som
skulle lyda: ”Vafalls? – det blev en
med hals!”. Vi insåg dock ganska att
vi knappast skulle få barnens mödrar
att acceptera den texten – så det rann
ut i sanden. Men det hade onekligen
varit rätt kul och förmodligen väckt
en del uppmärksamhet.

Respons

nu uppe i 226 stycken totalt i år – en
mycket bra siffra!

I detta nummer
Förutom de vanliga inslagen om fot
boll, Vi fem, Mats krönika och Rilles
frågesport har vi bland annat en in
tervju med klubbens hustomte Curt
Söderberg. Dessutom fick KIKaren
ett spontant bidrag från relativt nyin
flyttade halvårsboende Christer och
Ingrid Spångberg – sånt uppskattar
jag.
Inget nytt att rapportera om turer
na runt hamnens framtid, annat än
att PUK vill lyfta frågan om Kappels
hamn som det oslagbara alternativet
som reservhamn för färjetrafiken.
Annars ligger locket på i förhandlar
na mellan Region Gotland och intres
senter – men förhoppningsvis kan jag
berätta något i nästa KIKaren. Till
dess – sköt om dig!

Jag får tacka för god respons på min
vädjan att stötta klubben genom
medlemskap i KIK. Vi har fått flera
nya och nygamla medlemmar och är
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Inget Europaspel för KIK 2013!

Limpan o Adde i segermatchen mot serieledarna

Inte i fotboll iallafall med hänsyft
ning till rubriken. Det blev helt en
kelt ytterligare en ”mellansäsong”
under 2012. Det börjar bli rätt många
av dem nu. Nåja, det kunde även ha
gått sämre. För A-lagets del hamnade
vi mitt i tabellen eller på en sjunde
plats (av tolv) vilket var sämre än vad
vi kalkylerat med. Nu gjorde vi det
misstaget att vi började laborera med
ett nytt spelsystem under våren och
det blev bara en hönsgård utav det
hela. Spelarna hittade inte positio
nerna i den nya kostymen Det gjorde
att de fick springa omkring och jaga
boll istället för att vara det spelföran
de laget som de är vana vid. En bit in
på höstsäsongen tog de beslut om att
återgå till gamla beprövade metoder
och då kom poängen också. Mellan
omgång 15 till 20 var vi faktiskt form
starkaste laget i serien med fem seg
rar och en oavgjord. Paradoxalt nog
kom den oavgjorda matchen mot jum
boplacerade Hemse medan vi däre
mot slog seriesegrarna Roma IF med
2–1 och serietvåan Vänge IK med 4–2.
Skönt att få revansch på Vänge efter
som vi sprang på pumpen ordentligt
mot dem i vårmatchen. Ännu sköna
re att konstatera att vi även kunde av
göra under matchens sista tio minu
ter vilket varit motsatta förhållanden
de senaste åren. Mot Vänge hamnade

vi i 1–2–underläge med tio minuter
kvar men lyckades ändå forcera in tre
mål under matchens sista fem minu
ter. Strålande jobbat! Mot Roma fick
vi också in avgörande målet i slutske
det. Trots att Roma vann serien lyck
ades brukslaget inte slå oss då vi fick
oavgjort i vårmatchen. Vi kan – bara
vi har de där berömda millimetrarna
med oss. Sen lyckades vi även bryta
förbannelsen mot Hansa/Hoburg. Vi
hade inte vunnit mot suderlaget se
dan vårsäsongen 2009 – men nu fick
vi äntligen till det med en 3–1–seger
nere i Havdhem.
Av bara farten tog vi även en tre
poängare mot Visby AIK B på deras
sumpträsk till hemmaplan. Danne
Boman lyckades lirka in segermålet
ur död vinkel. 3–2 till KIK. I den näst
sista omgången blev det en djupdyk
ning mot Garda med 1–6 i baken. Men
motståndarna kom med halva laget
från sitt div 3-gäng från Fardhem och
det borde räcka som ursäkt. Trots det
var det faktiskt en jämn match spel
mässigt, men Garda var avsevärt
effektivare i avsluten – vilket resulta
tet vittnade om.
I slutomgången åkte vi ner till Sud
ret igen för match mot Levide, där vi
fick nöja oss med oavgjort 1–1 trots
övertag i spel och chanser.

Sammantaget får det väl bli god
känt för 2012, även om potentialen
finns där för en högre placering.
Då är det bara att kavla upp ärmar
na och se framåt inför säsongen 2013.
Som det ser ut nu får vi behålla man
skapet ganska intakt. Inför detta år
fick vi nio nyförvärv. Om vi åtmins
tone kan få in några till som på allvar
vill vara med och kriga om en A-lags
plats ser det hyggligt ut. Vi har dock
några orosmoln på fotbollshimlen.
I dagsläget är det tre långtidsskador
som bekymrar. Nicke Karlsson slet
av hälsenan redan innan seriestart
och därmed var den säsongen körd.
Micke Tull pajade ledband i ena foten
men kunde trots det spela hösten ut
med specialskydd. Nu väntar opera
tion och något spel blir det i alla fall
inte under vårsäsongen. Som om inte
det var tillräckligt fick Macke Bro
berg kasta in handduken en bit in på
hösten. Främre korsbandet i ena knä
et rök all världens väg. Det brukar
som regel betyda operation och lång
konvalescens. Sista ordet är inte sagt
i den följetongen. Detta är fotbollens
baksida. Skador är näst intill omöj
ligt att komma ifrån och alla drab
bas förr eller senare av någon smäll
som kräver behandling. Trots det ver
kar det inte avskräcka – för de flesta
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kommer tillbaka på planen inom si
nom tid.
Som avslutning på säsongen hade
laget prisutdelarfest på Black Sheep
Arms i Visby – ett ytterst trevligt stäl
le, där vi bland annat avhandlade den
årliga prisutdelningen. Som Årets
Spelare utsågs Johan Lindberg.
Några lyfter lite försiktigt på ena
ögonbrynet och frågar: ”Vaa? – vann
inte Micke Åskoogh priset som ”Årets

Spelare.” Nej, och motiveringen till
detta är att Micke ”bara” var med lite
styvt halva säsongen. I bedömningen
har man tittat på hela säsongen och
Johan var med redan från starten
och fram till slutet. Nu är det ingen
som tvivlar på Mickes kunskaper på
fotbollsplanen. Samtidigt är det inte
heller något tvivel om valet av Lim
pan som Årets Spelare Herr Lindberg
har varit en vitamininjektion, laglo

jal och i övrigt ett föredöme både på
och utanför planen. Bra jobbat!
Dessutom ska nämnas att Mats Pet
tersson fick pris för att han medver
kat i flest träningar under året.
Vi gör väl ett nytt försök med att nå
Europa under 2013!
Svejs!
Lars Grundemark
Serietabell, se sidan 14

Spelade matcher och mål
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

David Söderberg 22/5
Mats Pettersson 21/0
Pablo Valenzuela 21/0
Johan Lindberg 19/10
Adam Weijmers 17/3
Patrik Westerlund 17/3
Rikard Holmström 17/0
Mattias Andersson 15/1
Andreas Nilsson 15/1
Marcus Broberg 14/4
Michael Åskoogh 13/7
Mattias Boman 12/0
Michel Tull 12/0
Daniel Boman 10/2
Johan Carlén 10/24/12

28 lirare fick KIK gå runt på för att
klara 22 matcher – en klar förbättring
mot föregående år. 2011 använde vi 38
spelare.
Grattis Limpan till målskyttese
gern och även en eloge till Micke Å
som hann med sju mål på de tretton
matcher han lirade innan fastlands
flytten. Macke var bäste målpassare
med sex assister före Adde och Pablo
som noterades för fyra var.
För första gången sedan 2008 har en
spelare varit med i alla matcher – bra
gjort David! Den 10 maj var han uppe
i 100 matcher och har nu gjort 119 Alagsmatcher i seriesammanhang för
KIK. David ligger därmed på en fem
tonde plats i maratonligan strax efter
Mattias A som kommit upp i 122. 10-itopp ser ut som följer: 1. Håkan Sand
ström 367; 2. Berra Sandström 309; 3.
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Tony Lindström 10/24/12
Daniel Weijmers 10/0
Håkan Sandström 9/0
Mikael Öhman 9/0
Viktor Pettersson 7/0
Jesper Forsman 5/0
Jörgen Sköldpil 5/0
Thage Söderdahl 5/0
Zebastian Broström 1/0
Fredrik Bäck1/0
Ola Hult 1/0
Joakim Nanneson 1/0
Johan Steen 1/0

Håkan Gustavsson 247; 4. Håkan Pet
tersson och Conny Östergren 201; 6.
Christer Gräsman 159; 7 Håkan Nils
son (numera Berlin) 158; 8. Pablo Va
lenzuela 155; 9. Morgan Jakobsson
154. 10 Kjell Sedman 140.
Under nästa år har följande trio
ur årets trupp chans att passera 100–
strecket – nämligen Mats (är uppe i
98), Rille (84) och Patrik (80).
Limpan tog sig upp på en tionde
plats i målgörarmaraton med 45 full
träffar totalt i A–laget. 5–i–topp: 1.
Håkan Pettersson 147; 2. Göran Sand
ström 103; 3 Olle Östergren 85; 4. Hå
kan Sandström 72; 5. Ahmad a-Wahah
56.
Berra Sandström

Thage – matchcoachen som
även får hoppa in och spela ibland

Mattias – är uppe i
122 seriematcher för A-laget
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Nära serieseger i sexan!
2012 kan sammanfattas som ett av de
bästa åren någonsin för reservlaget.
Vårt med Hangvar gemensamma Blag var bara hårsmånen från att ro
hem serien. Hangvar/Kappelshamn
landade på en andraplats bara två
poäng efter seriesegrande Väskin
de. Med facit i hand kan vi säga att
seriesegern tappades bort en olyck
lig junikväll i Klintehamn, då vi för
lorade med 2–3 och gav jumbolaget
Klinte en av deras två serievinster. Vi
ledde med 2–1 i halvtid och hade bud
på flera mål innan motståndarna fick
ett lättvindigt tredje mål sex minuter
före slutsignalen.

I senaste klubbtidningen redogjor
des för läget inför lagets sista match
mot FC Gute. Den var vi tvungna att
vinna med minst fyra måls marginal
för att kunna gå förbi Vais, om det
laget skulle tappa poäng i sin sista
match. I en effektiv fajt på Skogsglän
tan den 15 september vann Hangvar/
Kappelshamn med 4–0. Nu räckte
dock inte det eftersom även Vais vann
sin avslutningsmatch.
Årets insats är extra anmärknings
värd med tanke på att samarbetsför
eningarnas båda A-lag inte har ro
sat marknaden i år. Jag tror dock att
den goda serieavslutningen för de

båda A-lagen har en del att göra med
att många spelare höll igång och ut
vecklades i B-laget – något som sedan
blev en injektion när de togs ut som
A-lagsspelare.
Som framgår av match- och målgö
rarlistan använde vi inte mindre än
51 olika spelare i matcherna, varav 27
från KIK. Målskyttet väger klart över
i HSK-favör – 47 av målen har noterats
för hangvarspelare. Målpassningar
na är lite jämnare fördelade – 25 för
Kappelshamn och 31 för Hangvar.
Berra Sandström
Serietabell, se sidan 14

Spelade matcher och mål
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thage Söderdahl 14/1
Kristian Björklund* 11/2
Anton Pontén*10/2
Elias Bogren* 10/0
Mikael Öhman 10/0
Conny Östergren 10/0
Sigurd Johansson* 9/15
Marcus Tidblom* 9/1
Andreas Larsson* 6/11
Tony Lindström 6/1
Lucas Birath *6/0
Pontus Birath* 6/0
Jonathan Johansson *6/0
Niclas Lindberg *6/0
Mikael Östervall* 6/0
Fredrik Bäck 5/2
Jonas Karlsson* 5/0
Andreas Nilsson 4/2
Johan Carlén 4/0
Emil Larsson* 3/8
Jörgen Sköldpil 3/1
Marin Sander 3/0
Adam Weijmers 3/0
Pierre Liljegren* 2/6
Abolfazi Nazari 2/1
David Söderberg 2/1
Niclas Blidfors 2/0
Daniel Boman 2/0
Tobias Bogren * 2/0
Jesper Forsman 2/0
Göran Hansson * 2/0

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ola Hult 2/0
Nils Ingelmark 2/0
Fredrik Johansson* 2/0
Kalle Malmberg* 2/0
Joakim ”Nanne” Nanne
son 2/0
Viktor Pettersson 2/0
Håkan Sandström 2/0
Mikael Östervall* 2/0
Robin Larsson* 1/2
Magnus Berg* 1/0
Joel Hedström 1/0
Mattias Jakobsson 1/0
Andreas Johansson* 1/0
Jonathan Karlsson* 1/0
Ola Larsson 1/0
Joakim Palme 1/0
Emil Pettersson* 1/0
Roland Pettersson 1/0
Berra Sandström 1/0
Daniel Weijmers 1/0

Spelare med * efter namnet är de som har licens för
Hangvar.
Grattis Sigge till suveränt
målsinne som gav femton
pytsar på nio matcher, va
rav en som målvakt. Två
an Andreas har också haft

en god målaptit med elva
mål på sex matcher, liksom
Emil med åtta på tre och
Pierre med sex mål på två
matcher. Sigge vann också
assistligan på sex, tätt före
Andreas och Nanne. Nanne
var en effektiv målpassare
eftersom han bara kunde
vara med i två fajter.
Årets Överraskning B-la
get Micke Öhman
Sympatiske
nyförvär
vet Micke kändes i början
mycket just som den hock
eyspelare han är i grunden.
Men Micke har efter hand
visat allt större smidig
het och med sitt goda spel
sinne, tuffheten och kon
ditionen har han positivt
bidragit till B-lagets över
raskande starka insats i
sexan.

Årets Överraskning
Micke Öhman

Skyttekungen Sigge
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Utslaget av seriesegrarna i Korpens slutspel
Inte helt oväntat blev KIK:s saga
kort i korpfotbollens slutspel då Kap
pelshamn mötte serievinnande The
Släckers. Visserligen överraskande
vårt lag i augusti med att ge Släck
ers sin första poängförlust i en hero
isk 0-0-match, men nu var det ett re
vanschsuget motstånd som inte gav
oss någon pardon, utan slog KIK ur
cupen efter 5-1.
2012 var första året för våra lira
re med korpens speciella regler – in
spark istället för inkast, ingen offsi
de och väldigt hög toleransnivå från
domare på armtacklingar. Med tan
ke på det klarade vi oss ändå hyfsat.
Vi hade i många matcher också klart
färre avbytare än motståndarna och
ofta utespelare som målvakter. Kan vi
anpassa oss bättre till regelverkat, få
med fler avbytare och ha ett par vana
målvaktar att gå runt på – ja, då kan
ske vi kan bli riktigt giftiga om det
blir en fortsättning på korpspelet näs
ta år.

Spelade matcher och mål
i korpens grundserie och
slutspelscup
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magnus Boman 15/8
Mattias Rödén 15/4
Ola Larsson 14/2
Petter Höök 13/0
Calle Ekström 13/0
Roland Pettersson 12/1
Jacob Hägbom 12/1
Oscar Pettersson 10/0
Johanna Höök 9/1
Berra Sandström 9/1
Jörgen Gräsman 8/2
Roy Sandström 6/1
Ronny Hägbom 6/0
Peter Karlsson 4/0
Emil Söderberg 3/0
Mats Boman 2/0
Kjell Engström 2/0
Danne Gardelin 2/0
Lukas Karlsson 1/0

Petter var tillsammans med Roland
en av årets två spelande lagledare

Grattis Magnus till skytteligase
gern. Med lite precisionsträning bor
de målskörden kunna fördubblas till

nästa år både för Magnus och för hela
laget. Petter noterades för flest mål
pass, fyra. All Star team-uttagne Ola
och skytteligatvåan Mattias svarade
för tre assister var.
Berra Sandström

för sitt engagemang som ”spelarvär
vare”. Berra för sin roll som B-lagle
dare och ordförande givetvis. Gunnel
Söderberg som håller korven varm i
grytan och fixar med kaffe plus allt
annat. Hennes lagvigda Curt som
fungerar som ”hustomte” och renove
rar omklädningsrummen som lagen
med jämna mellanrum demolerar.
Styrelsen naturligtvis som ansvarar

för att hela verksamheten går runt.
Mocca Axén för sitt deltagande som
”bollkalle” och linjeman. Beundrans
värt att han trots dryga 70 år fortfa
rande tränar fotboll med blandgäng
et i Fårösund. Det borde vara värt att
skriva om även i lokalpressen.
Tack även till övriga som hjälpt till
med både det ena och det andra.
Lars Grundemark

Gurra tackar
Som vanligt går det inte att genomfö
ra en fotbollssäsong utan att det finns
en stab runtomkring laget som fixar
med än det ena och än det andra. I
egenskap av lagledare får jag därför
tacka Mats Pettersson, Macke Bro
berg, Rikard Holmström och Thage
Söderdahl som fixat med träningarna
och matchcoachningen. David Söder
berg ska ha en extra klapp på axeln

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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Kälkhockey på fotbollkillarnas avslutning

Den 27 oktober var det dags för Kap
pelshamns ärrade fotbollskrigare
att avsluta säsongen med lite festlig
heter och utmärkelser. Detta tog sin
början i Visbys södra utkanter. Först
ut på schemat var Värnamo-biljard,
även känt som bowling. Denna sport,
förlåt hobby, nej djävulens påfund
ska det vara, kan få den mest inbit
ne idrottsmannen att fundera på me
ningen med livet. Stukade handleder
och brustna självförtroenden är van
liga biverkningar. Hade Einstein levt
hade han fått förklara hur en kägla
kan stå kvar när det kommer ett kom
pakt klot farande i hög fart rätt in i
tio hånfullt leende käglor. Såna frå
gor borde behandlas på fysiktimmar
na i årskurs åtta. Stort grattis till Bo
man den äldre som fick imponerande
192 poäng i en serie.
Aktiviteterna fortsatte med fysiska
förtecken. Näst på tur stod kälkhock
ey samt curling. Det tog några minu
ter att förstå hur man snabbast tar sig
fram på en plastplatta med fyra hjul.
Det tog inte lång stund innan mage
och ljumskar gjorde sig påminda och
la in sitt veto. Med jämna vätskepau
ser och ett ständigt leende åt denna
åsyn kunde smärtan övervinnas.
Parallellt med detta pågick match
er i curling där något mer finess och
ackuratess krävdes jämfört med bow
lingen. Taktiskt kunnande, känsliga
handleder och avståndsbedömning
var en bristvara hos många festdel
tagare. Kropparna var dock betydligt
mer tillfreds med denna behandling.

Efter detta spektakel genomfördes
tvagning och iordningsställande av
lekamen. Sen gjordes en kollektiv för
flyttning till Visbys stadskärna och
restaurangen Black Sheep Arms. Där
väntade Gurras klassiska frågesport
där det krävdes en och annan diagnos
för att erhålla alla rätt.
Innan den traditionella prisutdel
ningen gick av stapeln hade oturs-Pat
rik och Boman den äldre fixat priser
och nomineringar i tre icke vanligt
förekommande kategorier. Utan att
här mer ingående förklara katego
rierna eller klargöra motiveringar
na kan sägas att Åskoogh blev ”Årets
torsk”, Adde utsågs till ”Årets glasli
rare” samt Boman den yngre blev i
hård konkurrens ”Årets damp”.
När sen Gurra till middagen tog
över föreställningen med klubbens
officiella priser var det inga större
överraskningar som presenterades.
Priset som ”Årets spelare” gick väl
förtjänt till Limpan. Han snodde även
åt sig priset som ”Mesta målgörare”.
Vem som är den bästa var vid tid
ningens tryck ännu oklart. Priset för
”Mest närvaro” gick till lagkaptenen
Mad Mats.
Efter avslutad prisceremoni och
påfyllnad av kolhydrater fortsatte fi
randet i den gotländska höstnatten
med siktet inställt på kommande in
omhussäsong med start i december.
Rikard Holmström

Adde Årets Överraskning i A-laget
Andreas Nilsson halkade in i laget
mer eller mindre oannonserat och vi
inte hade någon koll på vad han var
för en sorts spelare. Han har utveck
lats till en av de värdefullaste spelar
na genom sin styrka, kämpainsats
och snabbhet. Adde har dessutom
visat sig vara användbar på de fles
ta platserna i laget. Han spelar med
insidan av huvudet och lyssnar vad
man säger, som matchcoachen Thage
uttrycker det.
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camping e n

Över 2 000 persongästnätter
på campingen 2012 – rekord!
För första gången noteras Kappels
hamn för över 2.000 personnätter.
Personnätter är ett allmänt veder
taget mått på antalet besökare mul
tiplicerat med antal övernattningar.
Eftersom varje individ i genomsnitt
stannat 1,9 dygn har vi haft cirka
1.100 unika campinggäster detta år.
Nästan en tredjedel av gästerna kom
mer utanför landets gränser – tyskar
na är flest, var tionde campinggäst
kommer från vårt stora grannland
söder om Östersjön. Därefter följer
norrmän, danskar, och holländare i
nämnd ordning. Cirka 1,5 procent av
våra gäster är gotlänningar.
Antalet tältgäster är ganska kon
stant mot tidigare. Husvagnsfolket
minskar något i antal ekipage, men de
stannar istället lite längre. Den stora
ökningen står antalet husbilar för.
I år har vi dessutom fått in rekord
många enkätsvar och de är fortfaran
de väldigt positiva omdömen om cam
pingen. Nästan två av tre gäster gillar
lugnet, läget eller mysfaktorn. Näs
tan hälften lovordar de fräscha hy
gienutrymmena och var tredje lyfter
också fram personalens bemötande.
Andra tydliga plusfaktorer är utekö
ket, TV-rummet, att allt är välordnat
och att duscharna är pollettfria. I
genomsnitt plockar enkätsvararna
fram uppemot tre tydliga plusfakto
rer. Längre ner på lista över det bäs
ta med campingen finns också lite
mer speciella saker som bastun, flexi

bel incheckning, grillplatser, fotbolls
plan, en tupp som gol och vår lång
tidscampare Kenneth!
Hälften av de 137 enkätsvaren inne
håller inget alls som är dålig och
bland de som svarat vad det sämsta
varit är det stor spridning på de 80
olika saker som nämnts. Vanligast
är Nordkalkbuller och dålig infarts
skyltning med sju röster var. Sedan
följer bland annat stenig mark, långt
till affär, regn (!) och långt till Visby.
Bland de mer enstaka udda svaren
finns måsar, ej låst nattinfart, saknad
av torktumlare och att skylten på Car
léns lada uppger 500 m till camping
platsen istället för närmare 600 som
någon tydligen mätt med bättre mäta
re än vi haft …
Liksom tidigare hittade hälften av
besökarna till Kappelshamns Cam
ping via kartor eller internet. Sedan
följer runt tio procent som hittade till
campingen genom Tidningen Hus

vagn & Camping, Gotlandsguiden,
vår egen broschyr på GTF:s turistinfo
vid Donners plats, tidigare besökare
och sådana som bara passerade förbi.
Ännu ett stort tack till alla som hjälpt
till på anläggningen i år – allt från
campingvärdar, till gräsklippare och
fixare och inte minst huvudansva
riga. Ingen nämnd och ingen glömd!
Campingen är brutto klubbens störs
ta inkomstkälla och netto klar trea
efter kommunala och statliga bidrag
samt sponsring.
Alltså har årets campingsäsong va
rit bra – med ett undantag. Vi fick en
kortslutning på anläggningen i au
gusti och då förstördes en del teknisk
utrustning i några husbilar och hus
vagnar. Till största delen täcktes ska
dorna av försäkringar, men klubben
fick ändå en utgift på 10.000 kr .
Berra Sandström

Fullt ös på arbetsdagen
På arbetsdagen den 20 oktober samla
des femton klubbmedlemmar för att
plocka in inför vintern, städa upp och
sprida sand fotbollsplanen för att ta
bort ojämnheter. Som lunch hade Lil
lemor gjort en gryta på det kött som
blev över från sommarens lammgrill
ningsfest.
Anders, Mocca, Smulan, Ola och
Magnus sprider sand.
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Janne gör rent gräsklippare.

sp o ns o r tack

2012 års sponsorer – rekordmånga
2011 var klubbens hittills bästa år
avseende antalet sponsorer och den
penningsumman vi erhållit från våra
24 samarbetspartners. När vi ser över
2012, kan vi konstatera att vi slår fö
regående år tack vare att vi lyckats
knyta ytterligare ett par sponsorer
till klubben. Nu är det inte än 28 fö
retagare som sponsrar KIK. Vi tack
ar alla för deras bidrag till klubbens
verksamhet. Utan deras insatser
hade klubbens ekonomi inte varit så
god.
Fortfarande är Nordkalk på
Storugns klubbens största sponsor,
något vi givetvis hoppas på även kom
mande år.
Sedan kommer två företag som bi
drar till verksamheten på ett värde
fullt sätt – Lindahls Skog & Trädgård
som bland annat sponsrar med gratis

arbetstimmar för underhåll och repa
rationer av våra tre gräsklippare, och
det lite mindre kända storugnsföreta
get Kalkproduktion AB, som dessut
om tillhandhåller oss gratis krita till
fotbollsplanen.
Sommarkappelshamnsbon
Dino
Larsson har genom ICA Maxi bidra
git med en bra summa.
Svenska Spel sponsrar tryckningen
av KIKaren och annat informations
materiel till ett stort värde och Sten
ströms Information & Marknadsfö
ring lägger ner åtskilliga sponsrade
timmar på i första hand arbetet med
klubbtidningen och hemsidan.
Cementa på Slite är en god samar
betspartner, liksom Bungehallen och
Ragnsells.
Skandiamäklarna och Gute Maki
har vi haft skyltreklamavtal med.

Vestland Fiskeri har sponsrat ma
terial till korplaget förutom att före
taget varit matchvärd.
Så har vi följande gäng matchvär
dar: OS AB (ny för året – bilfraktfö
retag med säte på Slite), Buije Lind
Golvläggare i Vägume (också ny), R
& L Bygg, GolvKula, Agro Maskiner
Gotland, Kappelshamns Fritidsby,
Söderstrands Rör, JO Last, Ekström
Buss, Kurres El, Ingelmark Antik &
Design.
Intersport, Inge Engströms Åkeri,
Naprapatcenter, Visby Screen, Ma
vens Diner och HJ Bygg & Trädgård
har också bidragit till verksamheten
på ett positivt sätt.
Berra Sandström

Du kan hjälpa klubben ekonomiskt genom att spela på Svenska Spel.
Det gäller att samla så många poäng som möjligt. Poängen får vi när du spelar
med Spelkortet och har valt Kappelshamns IK som favoritklubb. För varje k
 rona
får vald förening 10 poäng – i oktober 2013 förvandlas poängen till pengar. 50
miljoner kronor skall fördelas ut då.
Du måste ha spelkort och du måste registrera dig – i spelbutiken, på svenskaspel.
se/svea eller genom att ringa Svenska Spels kundservice på 0770-111 111.
Det som gynnar KIK mest är när du går in via www.kappelshamnsik.se och
klickar på symbolen till höger där det står ”spela alltid via denna banner”. Då
får vi ytterligare några kronor per hundralapp du spelar för.

KIKaren nr 131 december 2012 | 9

mat s kr ö nika

Limbo.
Där befinner jag mig nu. Fotbollsäsongen är över och den märkliga
tomheten som alltid uppstår när
jag helt plötsligt fått en massa tid
över, den har... Uppstått.
Nu är det inte så att vi lägger ned
överdrivet mycket tid på fotbollandet.
Men ändå. Det är trots allt två gånger
i veckan, träning och match. Och nu
plötsligt är det ingenting.
Det är nu jag inser hur mycket det
betyder att ha ett lag att spela med,
lagkamrater, kaffetermosen på mas
sagebänken innan match, att få mob
ba ytter-David för att han fjollanvän
der upp all benskyddstejp, gå igenom
taktiken och återigen konstatera att
vi låter innermitt-Limpan göra allt så
vi andra kan fortsätta fika. Att fråga
forward-Macke B vad det var målisRille egentligen sa om defensiva hör
nor, om det var nåt viktigt för jag hör
ju så jävla illa och den gode Rille kan
vara en aning svårförstådd ibland, i
synnerhet när han satt in tandskyd
det.
Jag saknar allt det där, i synnerhet
nu i limbo-november.
Samtidigt blir jag vemodig, kanske
är det den bistra höstens fel i allmän
het, men för varje säsong som går så
kommer jag en närmare den sista.
Jag har inte haft vett att sluta och
nästa år blir jag 39 och det behöver ju
faktiskt inte vara så att man slutar
självmant. Kroppen kan ju sluta åt
en, om man säger så.
Macke B vred av knät på Snäckers
vallen i höstas, precis utanför Berras
bollslukande häck föll han ihop, och
kanske är det färdigspelat för honom.
I så fall förlorar det här laget en av
sina hörnstenar.
Det där kan ju hända vem som helst
när som helst men så kan man inte

springa omkring och tänka för då är
det bara att packa ihop direkt.
Man kan göra som Micke Tull, ny
förvärvet i år som jag spelade med
som liten junior för 20 år sedan. Han
var en kompromisslös jävel redan då,
och nu spelar han med en slags Robo
cop-skena som ska försöka hålla ihop
en fot där ledbanden redan gått i pen
sion.
Jag ska inte sticka under stol med
att jag gillar sånt. Jag gillar den in
ställningen. Man spelar tills man blir
buren av plan. Ont kan man ha när
man blir gammal. Eller i vårt fall –
ännu äldre.
Personligen har jag haft tur. Så kan
man väl inte skriva egentligen, för då
bryter jag väl foten på väg till postlå
dan i morgon. Men när andra slitit av
hälsenor och sabbat menisker så har
jag klarat mig med stukningar och
lårkakor. För det är jag tacksam efter
som jag inser att pensionen bara är
ett korsband bort.

Mackes skada har gjort det smärt
samt klart för oss att före detta lovan
de fotbollsspelare knappast är en pri
oriterad grupp när det kommer till
vård och omsorg. Går det åt helvete
handlar det enbart om tur om man
ska få den vård man behöver.
Att vi alla betalar skatt och åtmins
tone i teorin har samma rättigheter
är inget som fungerar i praktiken.
Men vad gör man då? För min del
är det självklart.
Om fyra månader står jag och fry
ser på Rävhagens konstgräs igen. Då
börjar Kappelshamns årliga marsch
mot Europa. För vad ska jag annars
fylla min fritid med? Canasta och
bridge?
Skulle inte tro det. Det får bära el
ler brista.
Vi ses på Snäckersvallen i vår!
Mats Pettersson
Lagkapten i Kappelshamns A-lag

Medlemsavgiften 2013 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

Stad

Grundades år 1147.
Var först ett fort.

Har världens näst
mest använda
tunnelbana

Europas folkrikaste
stad

Var värd för
sommar-OS 1980

Har ett känt rött
torg

Land

Grundades 1469
när Ferdinand och
Isabella gifte sig

Till ytan Västeuropas näst största

Hade inbördeskrig
1936–1939

Har världens
näst mest talade
modersmål

Toppar FIFAs
ranking över
nationer

Flod

405 km lång.
Startar i Toscana

Kallas för den
blonda floden

Italiens tredje
längsta

Rinner förbi Rom ut
i Tyrrhenska havet

Döpt efter kung
Tiberinus

Född 8 september
1966

Har haft åtta låtar
på svensktoppen

Har gjort det mest
sålda albumet i
Sverige

Har deltagit i Schlagerfestivalen fem
gånger

Är inte en främling
längre

Bildades 1924

Första modellen
hette B-70

Köptes upp 2009
av Fiat

Har minibuss med
namn Voyager

Två modeller är
Building och Europé

Född 22 april 1937 i
New York

Filmdebuterade
1958 i The Cry Baby
Killer

Har vunnit tre
Oscarstatyetter

Favoritlag i NBA är
LA Lakers

Kända filmer är
Chinatown och
Gökboet

Artist

Bilmärke

Skådespelare

Frågesport

Den 13:e september hade Elitserien
i ishockey premiär. Vilket lag vann
guld 2011/2012?
1. Brynäs
X. Skellefteå
2. HV 71
I oktober tog Baumgartner världsre
kord i fallskärmshoppning Från vil
ket land kommer han?
1. Österrike
X. Schweiz
2. Tyskland

30 november gästar Ulf Lundell Vis
by. Vad heter hans senaste skiva?
1. Rent förbannat
X. Rent för jävligt
2. Rent förtvivlat

Den elfte oktober utsågs 2012 års no
belpristagare i litteratur. Vem?
1. Yo San
X. Mo Yan
2. Jo Chan

6 november äter man Gustav Adolfs
bakelse. Till vilken kungs minne?
1. Gustav II Adolf
X. Gustav III Adolf
2. Gustav VI Adolf

Den 26 oktober hade nya Bond-filmen
premiär. Vad heter den?
1. Waterfall
X. Skyfall
2. Starfall

I början av november drog en storm
in över USA:s östkust. Vad hette den?
1. Candy
X. Mandy
2. Sandy

Barack Obama vinner presidentvalet
i USA. I vilken delstat är han född?
1. Michigan
X. Florida
2. Hawaii
Rätt svar Stad Moskva; Land Spanien; Flod Tibern; Artist
Carola; Bilmärke Chrysler; Skådespelare Jack Nicholson

I september var det dags för den årli
ga bokmässan. I vilken stad?
1. Växjö
X. Jönköping
2. Göteborg

I oktober tar Riksbanken beslut att
reporäntan ska vara, ja vadå?
1. 1.25 %
X. 1,50 %
2. 1,75 %

Rätt rad X21 11X X21 12

Journalisterna Schibbye och Pers
son frisläpps i september. Från vilket
land?
1. Sudan
X. Etiopien
2. Somalia
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Varför Kappelshamn och KIK?
Därför att vi kände att vi hade seglat
färdigt efter drygt trettio sommarsä
songer på ostkusten. Därför att Lin
köping inte är någon sommarstad.
Därför att yngste sonen Adam bor på
Gotland. Därför att vårt enda barn
barn, Maja, finns i Visby. Därför att
pensioneringen hägrade. Därför att
vi en sen nyårsnatt fick veta att det
fanns en tomt i Kappelshamn. Där
för att vi anade havet genom ris, snår,
förtorkade enar, förkrympta granar,
vresiga tallar. Därför att vi fattade
tycke för kargheten. Därför att…
År 2007 stående på tomtens högsta
klapperstensvall fattade vi beslut och
ett nytt liv tog sin början för oss som
sagt att vi aldrig skulle bli fritidshus
ägare. Vår Banner 33RC flyttade till
Kungälv, huset i Linköping såldes,
borätt inköptes och på tomten röjdes
torrt och smått. Vi sparade så många
vuxna tallar som möjligt. Tallar krä
ver respekt!
Vi byggde en tio kvadratmeters
friggebod för att ha någonstans att
bo. Det fick man inte! Hus först, frig
gebod sedan. Under byggtiden var
”Friggis” vårt hem tills huset var be
boeligt 2009. Trångt men mysigt!
Vår plats i byn, Majastäde, ligger
på Hallvägen i byns utkant. I byn döp
tes vi till ”Dom bort i skogen”. Två
val! Antingen nöjer vi oss med att
vara ”Dom bort i skogen” eller också
tar vi kontakt med byn. Vi valde kon
taktalternativet. Om en plats av Kap
pelshamns storlek (112 bofasta perso
ner år 2000) har en bra fotbollsplan,
ett lag i division 5, B-lag, veteranlag
och campingplats drog vi slutsatsen
att där måste en god del av bybor
na vara engagerade. Rätt tänkt! Vi

blev medlemmar i KIK, som visade
sig inte vara bara en idrottsförening
utan också en kraft i byns liv.
Som medlemmar i KIK fick vi sak
ta men säkert kontakt med by-verk
ligheten. Vårstädning på idrottsplat
sen, lammgrillningsfest, matcher,
midsommarfirande, KIKaren, bidrog
till detta. Lägg till Bokbuss, valborgs
mässobål, lucia i Folkets Hus och
traktorparad.
Det enda vi saknade när vi sålt vårt
hus i Linköping var bastun men när
vi upptäckte att det varje lördag ba
dades bastu på idrottsplatsen visste
vi att saknadens tid var förbi. I bas
tun fick vi kontakt med byn i mer än

Jos ei sauna, viina ja
terva auta, niin tauti viepi
hautaan.
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en mening. När ”di breide” pojkarna
och William P parkerat på lavarna är
det närkontakt! I herrbastun får man
veta vad som händer i byn, vem som
gjort eller inte gjort vad, hur fisket
varit och herrarnas syn på världslä
get och fotboll. Vad jag har förstått av
Ingrid så är det något färre bakar på
lavarna i damernas bastu än på her
rarnas och kanske är samtalsämnena
något annorlunda än på herrsidan.
Gemensamt har vi njutningen av bas
tubad i gott sällskap.
Vi njuter av livet på Majastäde,
vi njuter av Kappelshamn med Got
lands pampigaste syrénhäckar längs
med vägen genom byn, vi njuter av
att vara en del av allt detta och ångrar
inte en sekund att vi blev fritidshusä
gare i Kappelshamn och medlemmar
i KIK.
Ingrid och Christer Spångberg

(Om inte bastu, sprit och tjära
botar, då snart döden hotar.)

in t e rvju

Curt – en KIK-profil som
fixar mycket i det tysta
Om du passerar klubbstugan under
dagtid – bli då inte förvånad om du
ser en vit bil på parkeringsplatsen
med registreringsbokstäverna JAG
och en kille gående mellan klubb
stugorna med diverse redskap i nä
ven. Det är Curt Söderberg du ser och
han håller på med att fixa ett avlopps
stopp, laga en trasig bänk eller nå
got fel som ska åtgärdas. Denne pig
ge 72-åring tar ett stort ansvar för att
vår fina anläggning ska vara tip-top. I
år har han fixat en sandlåda vid gung
ställningen, byggt fem nya sittbänkar
förutom allt underhållsarbete han
gjort. KIKaren vill ställa några frågor
till vår lojala medarbetare:
Hur kommer det sig att du blev så involverad i skötsel av klubbstugorna
vid Snäckersvallen?
– Det var nog i början på 90-talet,
när jag hjälpte till med pojklaget i fot
boll, P 78. Tränaren Ugur Öncel ville
sköta allt under själva träningspas
sen, så jag fick hitta på något annat
att göra under tiden. Sen har det bara
rullat på.
En gång i tiden var du en fotbollstalang i Lärbro IF, sedan jobbade du
också som lagledare under fler år –
har du någon rolig episod att berätta
från den tiden?
– Fotbollstalang är väl att ta i, men
jag var en jävel på glidtacklingar. Det
finns flera roliga episoder att berätta
och här är en:
– En match på Sudret mot Rone – i
mitten av 60-talet, tror jag. På planen
fanns det koskit – speciellt en stor
färsk ”blaffa”. Som lagkapten påpe
kade jag detta för hemmalaget. ”Tu
lar du inte lite koskit”, sa en hemma
spelare, så blaffan fick ligga kvar. Så
kom spelet igång. En bit in i matchen
fick jag in en perfekt glidtackling. Kil
len stöp med ansiktet rakt ner i den
stora blaffan. Nu råkade det vara just
den killen som tålde koskit som blev

tacklad. Så jag sa ”Tålar du inte lite
koskit”.
När du föddes 1940 tillbringade du
dina första 23 år i det hus i Nyhamn
där du bor idag, men sedan blev det
flytt till storstan – berätta lite mer!
– Huset byggdes 1901 av min morfar
som var möbelsnickare. Han byggde
bland annat likkistor i det utrymmet
som är vardagsrum idag, medan hans
snickarbostad byggdes.
– 1956 flyttade jag till Västerås och
jobbade på Asea. Fotboll blev det bara
på korpnivå, men jag fick uppleva
VM-fotbollen med Nacka & Co i Väs
terås och Solna 1958. Senare samma
år flyttade jag tillbaka till Gotland
och jobbade på en plåtverkstad fram
till 1962 och därefter på olika rörfir
mor innan jag 1970 flyttade till Stock
holm. Där träffade jag min komman
de hustru Gunnel och blev far till min
son Emil 1979. 1981 flyttade vi tre till
ön och mitt föräldrahem längst in i
Kappelshamnsviken.

Vad är det roligaste med det ideella
jobbet du gör för klubben?
– När man märker att något upp
skattas – ett bra exempel är när de
små barnen leker i sandlådan.
Är det något speciell önskemål du har
om investeringar vid Snäckersvallen?
– Ett kallförråd på 15 kvm för vår
maskinpark och en liten kompressor
vore bra att ha.

Fem korta
Bästa avkoppling – att vara pensio
när, promenad vid stranden, fiska och
en spännande bok .
Favoritlag (förutom KIK) – moder
klubben Lärbro IF förstås och på
riksplanet AIK.
Favoritmat – lasagne och husmans
kost.
Häftigast färg – svart och gult så
klart.
Det bästa med Gotland – närheten till
havet och naturen.
Berra Sandström
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Hemsidan välbesökt
Klubbens hemsida www.kappels
hamnsik.se är glädjande nog välbe
sökt. Under detta år kommer vi att
ha haft över 6.000 besökare. Många
– framförallt de som går vidare till
campinginformationen – är inne vid
ett tillfälle medan många andra – som
de fotbollsintresserade som vill läsa
matchrapporter – är inne ett flertal
gånger. Vi kan också notera att varje
klubbtidning laddas ner i minst 100
exemplar.

Klubbmästerskap
i pingis
Tävlingsledaren Magnus rapporte
rar att datum för klubbmästerskapet
i pingis är fastställt till lördagen den
5 januari 2013. Klockan 14.00 samlas
ungdomarna upp till och med fjorton
år och kl 16.00 är det dags för de vux
na i herr- och damklassen.

Årsmötet 2013
Årsmötet nästa år kommer att äga
rum fredagen den 8 februari kl 19.00
i klubbstugan. Vi hoppas givetvis på
samma goda uppslutning som tidiga
re. Klubben bjuder på mat och dryck.
Se vidare info på hemsidan och affi
scher på byn nästa år.

Medlemsavgiften
Årsavgiften för 2013 är 150 kr per vux
en, 50 kr per ungdom (max 18 år) eller
250 kr per hushåll som betalas in till
bankgiro 5441-0337 (ange namn och
personnummer).

KIK:s luciafirande
Lördagen 8 december kl 18.00 i Kap
pelshamns Folkets Hus.
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Serietabeller
Sluttabell div V Gotland
Roma IF
Vänge IK
Dalhems IF B
Fardhem/Garda B
IK Graip
Klintehamns IK
Kappelshamns IK
Levide IF
När IF
IF Hansa/Hoburg
Visby AIK B
Hemse BK

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

15
13
13
13
12
11
9
9
7
4
4
3

5
3
2
1
4
3
4
4
3
4
2
3

2
6
7
8
6
8
9
9
12
14
16
16

74–24
78–43
60–46
66–47
49–31
52–48
39–51
35–47
38–56
29–56
52–77
24–70

50
42
41
40
40
36
31
31
24
16
14
12

14
14
14
14
14
14
14
14

10
10
6
4
5
4
4
2

3
1
2
5
2
4
2
3

1
3
6
5
7
6
8
9

56–20
57–25
38–33
25–30
29–37
22–32
26–45
18–49

33
31
20
17
17
16
14
9

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

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

Slutabell Korpen herrar seriespelet
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

Träningstider fotboll
Herrseniorerna har denna vinter fått en bra hall i Visby att träna i. Visserli
gen är det en sen tid, men det passar småbarnsföräldrar och nattugglor som
utgör en majoritet av spelartruppen. Onsdagar 21.30 till 23.00 hoppas vi på god
uppslutning.
Söndagar 19.00 är alla välkomna till fotboll i Kustparkshallen i Fårösund – öns
bästa hall för inomhusfotboll. Vi har redan kommit igång med god närvaro.
Vid första samlingen i november var vi närmare tjugo stycken – unga & gam
la, tjejer & killar – som spelade tvåmål under en timmes tid.

vi f e m

Fem svarar

Varför är du medlem i KIK?
Vad betyder klubben för dig?
Ottilia Olsson Thuresson,
Väskinde
Jag är med för att det är roligt att
spela pingis, det är lite synd att jag
inta kan vara med på alla aktiviteter,
ibland krockar det med annat. Man
träffar nya kompisar när man är med
i KIK.

Anna Ekström, Kappelshamn

Jakob Carlén, Stockholm

Det är ju KIK som får ”allt” att hända
i Kappelshamn! Från Lucia till bou
letävling. Beundransvärt med alla
dessa kappelshamnsbor som jobbar
ideellt. Klubben betyder gemenskap.
Vi har något att samlas kring i sam
hället. Bastuträffarna är basen – kit
tet – som håller samman. Alla kanske
inte går på allt, men med många oli
ka aktiviteter – kanske något tilltalar.
Om man lyssnar runt i andra samhäl
len och socknar så tror jag Kappels
hamn ligger väldigt högt på listan
vad gäller sammanhållning.

Jag påpekar väl endast det uppen
bara när jag säger att byn och klub
ben lever i symbios. Det är självklart
för mig att vara medlem om det inne
bär att klubben kan fortsätta sin för
byn så viktiga verksamhet. Byn och
klubben betyder otroligt mycket för
mig. Jag var helt fotbollstokig som
grabb och spelade pojklagsfotboll
när -78:orna och -76:orna var väldigt
framgångsrika. Vi vann (väl?) Dalacupen nåt år, spelade cup i Landskro
na och fick spela på Råsunda 1989. Det
var ju hur spännande som helst och
fotbollen erbjöd helt enkelt de första
små stegen ut i världen. Nu hoppas
jag att jag ska hinna med nåt inhopp i
veteranlaget nästa sommar!

Patrik Westerlund, Visby
Anledningen till att jag är medlem är
att Gurra hotar med att man inte får
spela om medlemsavgiften inte är be
tald. Skämt åsido så klubben är otro
ligt välskött och välkomnande. Det
ta i kombination med en grymt bra
stämning i laget gör att man vill stan
na tills man blir utsparkad eller att
Matte Boman gör fler mål än mig –
troligtvis det första alternativet ...

Monica Flodman, Kappelshamn
Det känns rätt att vara med i den när
maste-hjärtat-klubben Jag har varit
medlem sen ”tidens början”, 1973.
Klubben stärker gemenskapen i Kap
pelshamn med omnejd. Campingen
lockar våra vänner, så att vi får träf
fas varje sommar. Glasskiosken är
populär bland barnbarnen – farmor/
mormor har inte alltid glass i den
egna frysen. Barnbarnen får också
”spela” fotboll med farmor/mormor
och bada vid den fina bryggan.
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anläggning e n

Fem glada flitiga bastukillar svalkar av sig på ljugarbänken – Ingvar, Uffe, Magnus, Petter och Smulan

Större omklädningsrum i bastun
Vid senaste styrelsemötet bestäm
des att vi ska fräscha upp och bygga
ut bastuomklädningsrummet under
vintern. Förhoppningsvis ska vi kla
ra av det jobbet på två arbetsveckor.
Det innebär att vi inte behöver stänga
ordinarie lördagsbastu vid mer än ett
tillfälle. Då hoppas vi kunna ersät
ta bastubehovet med en mobil bastu
som vi isåfall ställer vid badbryggan.
Mer om detta informerar vi om med
anslag vid lördagsbastun så fort vi
vet mer detaljer.
Annars fortsätter bastubadandet
att öka. Förra årets besöksantal – som
var rekord – på 1151 bastubadare har
vi just passerat, trots att det återstår
några lördagar 2012. Ökningen ligger
på alla tider – mest på extrabokning
ar och blandtiden, minst på herrti
den. Den senare är dock fortfarande
klart störst med mer än hälften av
alla bastugäster.

Funktionärsfest i klubbstugan
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När det gäller att skriva lite lyrik i
bastuboken är dock tjejerna på dam
tiden flitigast. Här kommer två ver
ser från höstens diktande, daterade
14 oktober respektive 10 november.
Ikväll är alla damer här
Nån pratar Småland,
nån köper sockor och nån är litterär
Härligt att prata och snacka om allt
Basta och vina och vattnet ej kallt
Vi hoppas att resten av hösten blir bra
och att vi alla tid för bastun skall ha.

Det var längesedan vi många damer i
bastun var
Så ikväll vi riktigt tjattrat har
Om katter, prinsessor och hundar som
skäller
Så det blev en riktigt skön kväller!

