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b e rr a s s i da

Hej igen!
Ja, nu lämnar vi vinterhalvåret bakom oss och ser framemot en skön vår
och njutbar sommar. Ett bra år för
Kappelshamn? Ja, det vet vi ju inte
riktigt ännu, men kanske händer det
något positivt med hamnen och med
Folkets Hus, vi får lite fart och fläkt
under sommarmånaderna med en
välbesökt badplats mitt i byn, en bra
restaurang i närheten och aktiviteter runt Snäckersvallen med KIK:s
40-årsjubileumfest den 3 augusti som
pricken över iet.

Hamnen
Märkliga turer måste jag säga runt
Kappelshamns hamn – speciellt från
de tre stora politiska partierna. Ett
pratade i valrörelsen om ”en dynamisk triangel” på norr och avsåg då
Kappelshamn–Fårösund–Slite. Ett har
i nästan alla sammanhang pratat sig
varmt för att allt ska konkurrensutsättas. Ett vill framstå som ”det enda
partiet som satsar på landsbygden”.
Vad händer – dessa tre går helt emot
sig själva och vill fatta beslut som
innebär att den dynamiska triangeln
spricker, framtida konkurrens för båttrafik så gott som omöjliggörs och en
möjlig naturlig utveckling av arbetstillfällen på norra Gotland tas bort.
Som tur var räddade reservhamnsperspektivet kvar Kappelshamns hamn i
offentlig ägo – men allt hängde på en
skör tråd. Och hur länge det beslutet
står fast vet vi inte.

Telia
Du tillhörde kanske dom som köpte
folkaktier i Telia för snart tjugo år sedan. Det gjorde jag – trodde det var ett
bra sparande, litade för första och sista? gången på råd från en näringsminister. Ganska snart föll aktien rejält,

men du ska ha is i magen och inte förhasta dig att sälja för snabbt, sas det.
Nu har jag haft is i magen i många
år, men inte har det hjälp. Att aktien
skulle vara en bra pensionsförsäkring för framtiden var väl att hoppas
för mycket – tycker ändå att jag kunde fått lite mer valuta för pengarna.
Än idag tycker jag att gamle ministern Björn Rosengren är skyldig mig
minst femtusen kronor … Jag behåller väl aktierna ett tag till, även om
det inte ser så ljust ut för det som
idag heter Telia Sonera efter bolagets
minst sagt skumma affärer i Uzbekistan.

Bortglömda rader
och bevingade ord
I förra klubbtidningen försvann några rader på två ställen. Spendrups blev
inte avtackade för sitt årliga bidrag av
dryck till vår kioskförsäljning: Platschefen Visby Göran Neldemo har sedan 1988 sett till att läskedrycksföretaget sponsrat klubben varje år – ett
stort tack i efterskott.
Vår tidigare styrelseledamot Bertil
Pettersson är fortfarande aktiv i klubben trots sin flytt till Stenkyrka och
var med i sju av korplagets matcher
2012 och lyckades att skjuta in ett mål
från sin backposition – ännu kan den
gamle fiskaren hantera en fotboll.
Som redaktör kan jag ju alltid försvara de två missarna med uttrycket ”även solen har sina fläckar”. Men
såna bevingade ord kan ju användas
emot mig om jag får beröm för något
jag skrivit genom uttrycket ”även en
blind höna kan picka ett korn”.

Hemma – på Råsunda
En solnakille född 500 m från Råsunda som jag fick chansen att se de tre
sista matcherna på arenan i novem-

KIKaren Nr 132 mars 2013
Copyright: Kappelshamns IK
Ansvarig utgivare:
Berra Sandström, mobil 070–523 39 19,
berra@kappelshamn.se
Redigering:
Roine Andersson, mobil 070–727 83 93,
roine@kappelshamn.se
Kontakta Berra om du har synpunkter eller vill skriva
något eget.

2 | KIKaren nr 132 mars 2013

Skribenter & fotografer i detta nummer:
Mocca Axén, Lars Grundemark, Rikard Holmström, Mats
Pettersson, Annika Ragnbäck, Lillemor Ringvall, Magnus
Sjögren och Åsa Stenström.
KIKaren, Snäckersvallen 624 55 Kappelshamn.
Telefon 0498–22 72 70, kik@kappelshamn.se,
www.kappelshamnsik.se
Medlemsavgiften i KIK är 250 kr för hela familjen, 150 kr för
vuxen samt 50 kr för ungdomar 7–18 år. Fotbollsspelare betalar
dessutom en licensavgift. KIK:s bankgiro är 5441-0337

ber. Som gammal gnagare var det
förstås en fantastisk upplevelse –
motståndet var ju dessutom inte det
sämsta, PSV Eindhoven, Malmö FF
och AC Napoli. Valde bort sittplats
för att vara på Norra Stå.
Två vinster och en förlust är i sammanhanget inte det jag tar med mig
– utan det är inramningen. Även
om svensk fotboll kanske inte är av
världsklass – bortsett från Zlatan – så
är ändå nivån tillräckligt hög för att
en allsvensk fyra kan spela jämt mot
topplag i Holland och i Italien. Dessutom som Napolis stjärna Cavani sa –
inramningen på Råsunda med AIKklacken höll världsklass!
Det gäller inte bara AIK – göteborgsfans, djurgårdare, hammarbyare med flera ska veta att trycket på
allsvenska matcher är minst lika bra
– och ibland till och med bättre – än
på många andra ställen. Svarta rubriker om läktarvåld är något gärna
massmedia i Sverige förstorar – oftast så är det marginella grejor i bakgrunden.
Jag gråter inga tårar över att Råsunda ersätts av en ny arena 800 meter bort. Var tid har sin sak – det
känns modernare att sitta i tjugogradig värme i november och se fotboll
på naturgräs. Nya nationalarenan
heter Friends. Friends är en organisation mot mobbing – klart bra. Inte
skulle jag vilja att Sveriges nya nationalarena skulle heta Swedbank Arena som det ursprungligen var tänkt.
Förutom att det finns flera arenor
med det firmanamnet kan ju Swedbank om några år köpas upp av Deutsche Bank och då får vi ett väldigt
passande namn på Sveriges hemmaarena eller…
Berra Sandström

fotb o ll

Inomhuscuperna – herrar B i
GA Cup var ett positivt undantag!
Nyss har vi stängt dörren till årets
inomhusturneringar. Om sanningen
ska fram så var det kanske den sämsta säsongen resultatmässigt för Kappelshamns lag. Vi har deltagit med
fem olika gäng i tre turneringar och
poängskörden har varit lindrigt sagt
bedrövlig. Av de fem lagen lyckades
FYRA komma sist i sina respektive
kvalgrupper med endast EN poäng
av 45 möjliga. Man tror knappt det
är sant. Det började redan i trettondagshelgen då vi kom hjälplöst sist i
Jokkes Minnesturnering i Fårösund.
Inte blev det bättre i GA Cup där både
Herrar C-laget och Veteranerna (til�lika regerande cupmästare) kom sist
vilket följdes av ytterligare en jumboplacering i KIK-Blixten. Där lyckades
vi bärga den enda poängen i turneringens sista match. Undertecknad
var närvarande vid samtliga dessa
matcher och det är tveklöst nytt personligt rekord i icke-vinster-på-raken.
Bättre gick det för Herrar B i GA
Cup. De kom åtminstone tvåa i sin
kvalgrupp efter övertygande spel i de
inledande två matcherna men där de
inte räckte till mot slutsegrande FC

Bollkamp i Jokkes Minne.

Gute. Så sammantaget var det inte
helt nattsvart utan någonstans i trakterna av skymningsmörker. Man kan
ju fråga sig varför vi inte räckte till.
Inomhusfotboll och den som bedrivs
utomhus är två olika sporter med olika förutsättningar. Vi har väl kanske inte riktigt de spelartyper som
erfordras för inomhusspel eftersom
det kräver stor rörlighet och snabba
bollförflyttningar. Kappelshamn funkar bättre i utomhusmiljö där vi kan
utnyttja de större ytorna bättre samt
att motståndarna då får möta ett lag

som det gör ont att möta. Fotboll är en
hel del blod, svett och jäklaranamma
och den kostymen passar våra spelare bättre.
Så inomhussäsongen spikar vi därmed igen dörren till och ser fram mot
det kommande utomhusspelet!
Detaljer med matchrapporter om
inomhuscuperna finns som alltid att
läsa om på klubbens hemsida www.
kappelshamnik.se
Lars Grundemark

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 vår hemsida
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 132 mars 2013 | 3

fotb o ll

Lite om utomhussäsongen!
Hur kommer utomhussäsongen att
gestalta sig för KIK:s del? Som vanligt rör det sig en del på spelarfronten. Det försvinner inte särskilt
många samtidigt som det tillkommer
en handfull nya spelare – så den nödvändiga konkurrenssituationen om
platserna kvarstår alltjämt.
Årets division 5-spel kommer att få
en del nya och intressanta förutsättningar iochmed att nästa års division 4-serie ska utökas. Det betyder
att de fyra främst placerade lagen i
årets femma blir uppflyttade en division. Kommer därmed Kappelshamn
att räcka till för uppflyttning? Potentialen finns där, men mycket beror på
om vi kan mönstra upp bästa möjliga
startelva – eller näst intill. Sen kommer följdfrågan och den lyder. ”Har
vi kapacitet för div 4”? Man kan säga
så här: I våra bästa stunder går inget
lag på Gotland (förutom Gute A) säkert. Vi har visat de senaste åren att
vi kan spöa div-4-gängen eller i vilket
fall spela jämnt – åtminstone i enstaka matcher. För att lyckas göra det utslaget över en hel säsong kommer det
tveklöst att krävas en större träningsdos samt x antal förstärkningar som
går direkt in i A-laget.

Realistiskt sett kommer det inte
att ske från en säsong till nästa. Å
andra sidan står Kappelshamns IK
inför en gigantisk generationsväxling inom de närmaste åren. Lyckas
vi med bedriften att överbrygga den
växlingen skapas det nya förutsättningar. Men ska vi verkligen ta upp
kampen med klubbarna högre upp?
Det behövs komplementföreningar
som tar hand om de spelare som inte
har tid att pyssla med fotboll fem dagar i veckan. Kappelshamn är just en
sådan komplementförening och det
är en kostym som passar oss ganska
bra. Helt realistiskt lär det dröja åtskilliga år innan vi får se Champions
League-spel. I år får vi nöja oss med
det som Snäckersvallen kan erbjuda
på fotbollsfronten. Glädjande var att
förra säsongen gav en viss ökning publikmässigt, så i år måste vi antagligen bygga ut skärmtaket vid kiosken
om publikökningen ska få plats under densamma.
Vi ses på Snäckersvallen vid seriepremiären mot Klintehamn lördagen
den 20 april kl 11.00!
Håll ut, snart är det vår!
Lars Grundemark

Alex Siggelin – ny spelare.

Mardin Saraee – ny spelare.

B-laget och korpen
Precis som de senaste åren har vi ett
med grannklubben Hangvar gemensamt B-lag i div 6. Goda förutsättningar finns för att upprepa förra årets
insats med en hedrande andraplats.
När detta skrivs är inte serien till
hundra procent spikad. Preliminärt
har sexan i år delats upp på norr och
söder sedan det glädjande och överraskande nog tillkommit några lag.
Som KIK:s lagledare kvarstår Berra
under året. Som det nu ser ut ska vi
spela fem hemma- och fem bortamat-
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cher under vårsäsongen i en sexlagsserie. Till hösten får de tre främsta
möta motsvarande bästa lag i södra
serien för att spela om en uppflyttning i högre division. Premiären går
på Snäckersvallen den 28 april mot
IFK Visby B kl 18.00.
Inte heller detta år blir det någon
veteranserie på ön på grund av för
lågt intresse. KIK planerar därför att
fortsätta med ett lag i korpserien. I
år hoppas vi på en starkare insats än
premiäråret ifjol, då Kappelshamn

slutade näst sist i en serie med nio
deltagande lag. Förhoppningsvis lärde vi oss något som nybörjare – ingen
offside, inte inkast och bara sju spelare på plan. Nu sitter regelverket mer i
ryggmärgen. Bara det gör att vi borde
kunna ta åtskilliga fler poäng. Dessutom hoppas vi kunna förstärka med
en och annan veterankille och någon
duktig fotbollstjej. Petter och Rolle
fortsätter att vara spelande lagledare.
Berra Sandström

fotb o ll

Marcus Broberg – ny tränare!
Efter en skada under slutet av höstsäsongen tvingades 36-årige mittfältkämpen i Kappelshamn Marcus Broberg lägga skorna på hyllan. Macke
hade då under fem säsonger medverkat i 64 A-lagsmatcher för KIK och
dessutom gjort 14 mål. Men med tanke på Mackes goda ledaregenskaper
föddes idén ganska direkt i höstas på
att göra om denne sympatiske spelare
till tränare. Glädjande nog tog han på
sig den rollen. Här presenteras han
lite närmare i en intervju som Gurra
gjorde häromveckan.

träningarna och jag har svårt att bedöma dem ännu. Vi har inte satt någon målsättning men helt klart är vi
beroende av att vissa spelare håller
sig hela och friska under säsongen
för att vi skall kunna snegla uppåt.

Vad har du pysslat med inom idrotten
tidigare?
– Jag har spelat fotboll hela mitt liv på
olika nivåer och i olika lag. Större delen av min seriösa karriär tillbringade jag i Visby AIK 1990-1999. Har nog
spelat seriespel varje år från 82-83
tills nu. Utöver det så ligger innebandy mig varmt om hjärtat. Har fjorton
säsonger som lagkapten i Visby IBK
och cirka fyra, fem år som tränare i
samma lag.

Kommer vi att få se några taktiska genidrag i år?
– Eftersom vi tränar max en gång i
veckan och brukar rotera på cirka
30 spelare per säsong så gäller det att
inte krångla till det taktiskt. Vi kommer spela 4-4-2 då de flesta känner sig
hemma med den uppställningen. Jag
kommer även trycka hårt på att varje
individ går in och utnyttjar det man
är bra på. För mig spelar det inte så
stor roll om man är bra eller dålig på
fotboll, så länge man gör sitt yttersta
och som sagt utnyttjar sina bästa sidor – då är jag nöjd. Man ser alltför
ofta duktiga spelare som överarbetar sitt spel och försöker sig på saker
man inte behärskar – det går bort i
min värld. Hjärta och hjärna kommer
man väldigt långt på.

Vad tror du om årets div. 5-serie och
hur kommer Kappelshamn att stå sig i
konkurrensen?
– Måste vara ärlig och säga att jag inte
har någon större koll. Det är väldigt
svårt att ha koll på femman till och
med under säsongen då det brukar
vara stora spelarrotationer i lagen
mellan och under säsong. Mest spännande är väl att Hangvar spelar i div
5 i år vilket innebär norrderbyn.
Vad beträffar KIK:s chanser måste
jag ligga lite lågt. Vi har bara tränat
inomhus ännu och flera av våra spelare är inte med under den tiden. Vi
har haft massor av nytt folk nere på

Vad har du för förhoppningar med
årets lag och hur realistiska är dessa
förhoppningar?
– Som sagt, mycket svårt att svara
på. Har på känn att div 5 kommer att
vara bättre än tidigare år. Jag har sett
några nya intressanta spelare på inomhusträningarna och med dem tillsammans med gamla stommen kan vi
vara topp 6. Jag tror det blir svårt att
blanda sig i yttersta toppen då som
nämnts vi sällan får spela med samma lag och då inte har någon riktig
jämnhet. Men med rätt uppställning
och inställning kan vi slå alla lag i
den här serien. Jag kan dessutom

lova att så länge jag håller i trådarna
kommer inställningen och närkampsspelet alltid vara på topp. Det kommer
att göra ont att möta Kappelshamn.
Då seglar vi vidare med kapten Macke
vid rodret och hoppas på att säsongen
2013 bjuder på medvind.
Lars Grundemark

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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Graip bäst på straffar
Årets upplaga av 30-årsjubilerande
KIK-Blixten den 16 februari i Kustparkshallen avslutades med rafflande
straffsparksavgöranden i såväl den
ena semin som i finalen. Till slut stod
lite överraskande Graip överst på
prispallen efter att först ha slagit ut
titelförsvarande Hangvar i semifinalen med 6-5 och sedan i finalen gruppspelsvinnaren och favoriten Dalhem
med 4-2. Båda matcherna var oavgjorda vid full tid – 0-0 respektive 1-1
– men graipspelarna var riktigt säkra
straffskyttar. Av totalt tretton straffar, landade tio i mål – en mycket bra
statistik för inomhusfotboll.
Generellt sett präglades årets upplaga av bra målvaktsspel – i många
matcher höll en eller båda målvakterna nollan, men det fanns även ett
knippe giftiga avslutare också.
För KIK:s del är det väl tyvärr en av
våra sämsta insatser sedan den första turneringen 1983. På fem matcher
lyckades de våra bara skrapa ihop en
poäng som kom i den nästa sista, mållösa matchen mot nästjumbon Stenkyrka.

Trots elva baklängesmål svarade
Nisse Ingelmark för en bra insats i
målet och Kappelshamns båda mål
mot Dalhem – en finurlig avslutning
av Adde Nazari och en mäktig stenhård straff av Mats Pettersson är
några bra minnen att ta mig sig från
turneringen.
KIK:s matcher: Hangvar 0–3, Stenkyrka 1 0–3, Graip 0–1, Dalhem 2–4, Stenkyrka 2 0–0.
Semifinaler: Dalhem–Stenkyrka 1
2–0, Hangvar–Graip 5–6 (efter straffar, full tid 0–0).
Final: Dalhem-Graip 2–4 (efter straffar, full tid 1–1)
Berra Sandström

Sluttabell Gruppspel
Dalhems IF		
Hangvars SK		
IK Graip		
Stenkyrka IF lag 1
Stenkyrka IF lag 2
Kappelshamns IK

5
5
5
5
5
5

Abolfazl Nazari – en av våra
få målskyttar i KIK-Blixten

4
3
3
1
0
0

0
1
1
2
3
1

1
2
1
2
2
4

11–5
12–4
9–2
4–7
1–10
2–11

Arbetsdag på
Snäckersvallen 13 april
Lördagen den 13 april är det arbetsdag på Snäckersvallen inför sommarhalvårets alla aktiviteter. Vi samlas kl 10.00 för att städa ute och inne, ta fram utemöbler och bänkar, krita fotbollsplan och ställa i ordning utekök och
annat inför campingsäsongen. Kom med och hjälp till – klubben
bjuder på lunch. Vi brukar vara färdiga framåt tretiden.
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12
10
10
5
3
1
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Rapport från årsmötet
Även om vi inte nådde förra årets
osannolika 40 medlemmar på ett årsmöte, så var siffran 29 närvarande i
klubbstugan den 8 februari klart bra
med tanke på att kassören med flera
hade gått in i influensan. Tror inte
att många föreningar kan matcha
den siffran. Dessutom sitter ett tiotal
kvar till midnatt och pratar…
Efter de sedvanliga obligatoriska årsmötespunkterna avslutades
kvällen med gott käk inhandlat från
sponsorn ICA Maxi och dryck – det
sistnämnda tyvärr inte inhandlat
från någon sponsor.
2012 var ännu ett bra år med rekord
i bastubadare, bra campingbeläggning och en god ekonomisk utveckling. Klubbens intäkter var 404 tusen
och utgifterna 330. Antalet medlemmar 2012 var 236.
Framtiden för Folket
Hus diskuterades och
mötets mening var att
klubben ska bidra med
idéer om hur vi ska få
denna för oss alla värdefulla lokal att överleva
och utvecklas.
Styrelsen fick ansvarsfrihet och alla fick såväl valberedningens som årsmötets förtroende att jobba ett år till. För att få en riktigt bra
genusbalans i styrelsen utökades den
med en nyvald kvinnlig suppleant –
Johanna Hellenberg, som får representera både en yngre generation och
nytänkare. Efter flera år i valberedningen avgick Janne Gustavsson och
Ulf Lindahl för att ersättas av Ingela
Carlén och Ingemar Axén som alltså
bildar ny valberedning tillsammans
med sammankallande Rune Franzén.
Bra priser fanns som vanligt i de
traditionella lotterierna – Emma Ekström vann ett presentkort värt 300
kr hos Mavens Dinern. Vällingby
tjejen Ann-Sofi Östling – gift med en
av våra fåröboende målvakter – och
hallbon Raine Stenström vann var
sitt presentkort på 150 kr hos ICA
Maxi. Ytterligare pristagare kan du
läsa om på hemsidan.

Lite axplock ur verksamhetsplanen för 2013
• Arrangemang – förutom sedvanliga klubbmästerskap, midsommar- och luciaevenemang
samt storbildstevekvällar
ska vi ha ett riktigt kul
40-årsjubileum lördagen den 3 augusti. Bra
aktiviteter under dagen och en riktigt häftig
medlemsfest på vildsvin
under kvällen. Petter Höök
är jubileumsansvarig och han
tar emot alla goda och tokiga fest
idéer. Sen ska vi utfordra 400 cyklister en septembersöndag.
• Fotbollen kommer att ha två lag i
seriespel – A-laget i division 5 och
ett med Hangvar gemensamt B-lag
i division 6. Ingen veteranserie i
sikte så vi kör ett år till med ett lag
i korpen, där vi också har med tjejer och tonårskillar.
• Anläggningen – den från förra året
inte påbörjade utbyggnaden av bastuns/bortalagets omklädningsrum
högprioriteras. Campingen ska försöka hålla kvar den höga nivån på
2.000 gästnätter, vi hoppas att medlemsantalet ska närma sig 250, att
våra spontana fotbollsaktiviteter som Bollkul ska fortsätta dra
många deltagare och att klubbens
ekonomi ska utvecklas fortsatt positivt.

• En ny, stor platt-TV ska köpas in
och en bättre bildkvalité ska ordnas till klubbrummet.
• Bygden – sist men inte minst har
KIK ambitionen att vara ett nav
i bygden och stötta olika utvecklingsprojekt.
Berra Sandström

Veckan före årsmötet fyllde
klubbens Kiosk- och Campingansvarige Gunnel Söderberg
70 år. Hon hyllades med ett presentkort vid årsmötet. Gunnel
hälsar och tackar genom KIK
aren alla som uppvaktat henne
för årsjubileet.
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Dags att sätta
Kappelshamn på fiberkartan?
Runt om på Gotland pågår arbetet
med att lägga ner fiberkabel i socknarna. Det är lokala fiberföreningar
som äger sina egna nät som med hjälp
av vissa stödpengar lägger ner fiberkabel i jorden och kopplar in TV, telefoner och datorer till detta. På det
viset kan man komma upp i hastigheter av 100 megabyte sekund, ja faktiskt finns kapacitet ända upp till 1 gigabyte per sekund – vilken hastighet
det faktiskt blir beror på vilket avtal
man skriver med operatören.
Det har bildats en Fiberförening
för Hangvar, Kappelshamn, Hall,
Häftings och Ire. I första steget handlar det om att göra en förstudie med
bidrag på 15000 kronor från Leader
Gotland. Förstudien ska kartlägga
hur många hushåll och företag som

är intresserade, planera hur fibern
ska läggas med utgångspunkt från
områdets fem telestationer, förhandla med olika operatörer av fibertjänster och i slutänden kunna paketera
ett komplett och prissatt erbjudande
till varje hushåll.
För att kunna genomföra förstudien kommer föreningen att ta ut en
medlemsavgift runt 200 kr per medlem och år. Du kan redan idag anmäla ditt intresse till Gerd Holmgren
i Hangvar, gerdholmgren@me.com,
070-9495801. Det finns också fyra kappelshamnsbor du kan kontakta som
är med i fiberprojektet – Göran Claesson, Arne Ekström, Johan Larsson
och Åsa Stenström. Har du Facebook
kan du söka upp gruppen Fiber Kappelshamn och be att få bli medlem.
Åsa Stenström

Från mötet om fibernät i Kappelshamn. Folk ser fundersamma ut på
bilden, men gensvaret var positivt.

Läs mer på www.bredbandgotland.se

ANNONS

Vinn en middag!
Vi lottar ut fri middag för två personer varje
månad fr.o.m maj 2013 till alla som gillar
oss på facebook (värde 500 kr).

”maven diner café”
Här kan du också få erbjudanden och
information om extraöppet.

Påsköppet
29 - 31 mars fredag från 17.00
lördag och söndag från kl 12.00

Helgöppet i maj och juni
Fr.o.m 4 maj lördagar och söndagar
från kl 12.00

Sommaröppet
Varje dag 22 juni - 18 aug från kl 11.00
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Bo kvar efter middagen!
Vi har fem nya filmstjärnerum ovanför dinern.
Bo hos Marilyn, Bogart,
James Dean, Elvis eller
Grace Kelly. Alla individuellt
inredda. Välj din favorit.
Öppet året runt!
maven | 0498 22 70 02 | maven.se | info@maven.se

K M i pingi s

Skiften på alla tre pingistroner!

Alla KM-medaljörer
Klubbmästerskapet i bordtennis trettondagsafton 2013 i Folkets Hus går
till historien som det med högst klass
hittills. Nivån på det tolv man starka
startfältet i herrklassen var så högt
att de senaste årens mästare Danne
Gardelin hamnade utanför prispallen och forna mästare som Peter Stade och Emil Söderberg fick nöja sig
med en femte- respektive sjundeplats.
I damklassen fick samtliga deltagare
medalj, medan det var fem ungdomar
som ställde upp i den yngsta klassen.
Pingissuveränen Erik Frändfors
var mästerskapets gigant och vann
finalen. Men han fick ändå släppa ett
set till dagens överraskning Lennart
Bertwig. Bronset kneps av Lennarts
son Adam som förpassade titelförsvarande Danne Gardelin till en fjärdeplacering.
I damklassen återtog Anita Goffe
det guld hon för första gången fick för
två år sedan. De andra två dammedaljörerna – Jennifer Stenström och Lillemor Ringvall – kämpade emot bra,
men räckte inte riktigt till.
Eftersom ingen av de tre deltagarna i ungdomsklassen 2012 skulle
komma i år, var tävlingsledningen
lite orolig för genomförandet. Men
det dök upp fyra tjejer och en kille.
Det visade sig att nioårige William
Strehlenert hade bäst dagsform, men
han hade fullt sjå att slå sin kusin Vilma Nygren, tolv år, i deras inbördes
möte. Bronset togs av en annan tolv-

åring, Lina Larsson, som vann två av
sina fyra matcher.
Noterbart att i herrarnas inledande gruppspel vann Adam över Danne med 11-6, 23-21 – alltså ett rekordjämnt andraset som blev dubbelt så
långt som i vanliga fall! Alla matcher
spelades i bäst av tre set upp till elva –
ingen av de femton matcherna i damoch ungdomsklassen gick till avgörande set. Det gjorde däremot sex av
herrklassens totalt 38 matcher. I tre
av dessa var Emil inblandad.
Berra Sandström

Deltagare i ungdomsklassen

KM i bordtennis 2013
Herrar
Semifinaler Herrar:
Erik Frändfors–Dan Gardelin 11–8, 11–5
Lennart Bertwig – Adam Bertwig 11–8,
11–7
Final:
Erik Frändfors–Lennart Bertwig 11–5,
9–11, 11–4
Bronsmatch:
Adam Bertwig–Dan Gardelin 11–6, 11–9
Match om 5–6 plats:
Peter Stade–Kristoffer Strehlenert 12–10,
11–4
Match om 7–8 plats:
Emil Söderberg–Roland Ringwall 11–7,
9–11, 11–7
Match om 9–10 plats:
Magnus Sjögren–Ola Larsson 11–6, 11–7
Match om 11–12 plats:
Magnus Boman–William Strehlenert 11–4,
11–5
Damer
Anita Goffe–Lillemor Ringvall 11–1, 11–1
Anita Goffe–Jennifer Stenström 11–4, 11–0
Jennifer Stenström–Lillemor Ringvall
11–4, 11–9
Ungdomar
1. William Strehlenert 4 4 0 8–0 8
2. Vilma Nygren 4 3 1 6–2 .
3. Lina Larsson 4 2 2 4–4 4
4. Anna Larsson 4 1 3 2–6
5. Nathalie Techel 4 0 4 0–8 0

William
Stehlenert

Adam Bertwig
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Den 12 februari. Det var då det vände.
Då kom ljuset tillbaka och livet började så sakteliga återvända till min
genomfrusna, bleka och ihopkurade
lekamen.
Just den dagen är sedan kanske tio
år ett riktmärke för mig. Det var så
här det gick till:
En mörk och regning vinternatt i
Stockholm. Jag är på väg från ett vattenhål till ett annat och är väl inte
helt nykter. Jag kliver in i en taxi
och förväntar mig samma surmulna,
sammanbitna taxichaffis som det går
tretton på dussinet i den staden.
Men nej. Han var så galet glad. Kontrasten mot den trista vinternatten
var total, och jag fattade ingenting
när chaffisen småsjöng och var allmänt tillfreds med tillvaron.
Jag däremot, jag var sur och klagade på vädret som svenskar gör i
allmänhet när vi inte vet vad vi ska
säga.
Då sa han på bruten svenska, fortfarande småskrattande: ”Du grabben. Den 12 februari. Då vänder det.
Då jävlar blir det ljust igen”.
Jag fattade precis ingenting. Jag invände att vintersolståndet minsann
är i december och vad var det egentligen han snackade om?
”Skit i det där ståndet. Den 12 februari, jag svär. Vänta bara så ska du
få se”.
Jag klev ur taxin, smittad av det
glada humöret och larvade vidare i
stockholmsnatten. Någon vecka senare kom den 12 februari, och banne mig om han inte hade rätt. Det
var ljusare. Morgonen kom tidigare.
Kvällen senare.
Jag vet inte hur det gick till eller
vad han grundade sin teori på, men
vad mig anbelangar har han rätt. Sedan dess är den dagen ett riktmärke
för mig. Det är den jag väntar på, ett
slags förtecken på en vår som ännu
ska komma. Löften om ljus och värme.

Den 12 februari. Glöm inte den dagen.
Det är då det vänder.

Att våren kommer, gräset växer och
den så avskydda inomhussäsongen
tar slut är sånt man vet, trots att vägen dit är lång och glåmig.
Vad som däremot inte händer är
att tiden går baklänges, och yngre är
inget man blir. Det enda jag vet är att
så snabb och uthållig som jag är idag
kommer jag aldrig bli igen.
Deprimerande tanke, men dessvärre sann.
Det blir en säsong till för mig i Kappelshamns grönsvarta matchställ.
Jag har ont i fötterna och knäna, men
39 är väl ingen ålder tänker jag. Dessutom har jag bara två matcher kvar
till det magiska 100-strecket, om nu
statistiken stämmer.
Men det är inte bara jag som blivit
ett år äldre sedan förra säsongsstarten, och vårt nu tämligen ålderstigna
A-lag skulle må bra av lite ung entusiasm. Typ en pigg 30-åring eller så.
Det skulle inte skada om de kunde
göra mål också. En Zlatan-typ, fast
gratis liksom.
För att råda bot på detta har vi kastat ut krokar lite här och var, bland
annat på Högskolan för där torde det
finnas en och annan fotbollspelare i
avsaknad av klubb.
Ännu så länge har vi inte fått särskilt många napp, men skam den som
ger sig.

Inomhusfotboll förresten.
Jag skulle vilja ta ett snack med
den som kom på att man skulle byta
ut den gula filtbollen, börja spela
med linjer och förbjuda all form av
kroppskontakt.
För en spelare med mina kvaliteter
är dessa regler ungefär som att sätta
handbojor på en boxare.

Hur tar man bollen från någon utan
att knuffa omkull vederbörande? Ingen har lärt mig det, eller så lyssnade
jag inte. Oavsett vilket är inomhusfotboll med futsalregler en sport jag varken begriper eller behärskar.
Icke desto mindre svarade Kappelshamn för en godkänd insats i GA-Cup
med laget i Herrar B. Två vinster, en
oavgjord och slutligen förlust i gruppfinalen mot FC Gutes ungtuppar.
Men det kan nog knappast sägas
vara min förtjänst.
Två månader till seriepremiär!
Vi ses på Snäckersvallen. Det är
där det händer.
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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fråg e s p o rt

Rilles frågesport
Hur mycket hjälp behöver du?
Fråga

5

4

3

2

1

Bilmärke

Franskt bilmärke
grundat 1909

Karaktäristisk färg
på bilen är blå

Återuppstod på
80-talet. Lades ner
på 60-talet.

Köptes 1998 av
Volksvagen

En modell är Veyron

Stad

Världens till ytan
största stad fram
till 1979

Grundad 1900 av
Hjalmar Lundbohm

Ligger norr om
Plocirkeln

Här finns raketbasen Esrange

Staden håller på att
flyttas

Artist

Född 20 nov 1949

Skivdebuterade
1975 med Vargmåne

Romandebuterade
1976 med Jack

Bor på Södermalm
och Österlen

Trivs bäst i öppna
landskap

Världens högst
belägna sjö

Namnet betyder
jaguarens klippa

Sydamerikas största
sjö

Innehåller 41 öar

Ligger på gränsen
mellan Peru och
Bolivia

Till ytan världens
8:e största

Självständigt 1816

Bokstäverna Ag kan
hjälpa

Känt område är
Pampas

Slog nyligen Sverige
i fotboll med 3-2

Född 16 maj 1953 på
Irland

Har fem barn med
två fruar

Filmdebut 1980
med The Long Good
Friday

Har spelat Bond
fyra gånger

Hade huvudroll i
Mamma Mia

Sjö

Land

Skådespelare

1, X eller 2?
Nyheter december 2012

Nyheter januari 2013

Nyheter februari 2013

Klimatmöte för världens länder i
Doha. I vilket land ligger den?
1 Oman
X Qatar
2 Yemen

En av Sveriges största seriekrockar
inträffade i januari. Utanför vilken
stad?
1 Helsingborg
X Växjö
2 Jönköping.

Budgetmöte hålls för EU-länder. Hur
många länder är med i EU?
1 25
X 27
2 29

Nyårstalare på Skansen. Vem?
1 Jan Malmsjö
X Hans Alfredsson
2 Loa Falkman

Statoilanställda tas som gisslan i ett
afrikanskt land. Vilket?
1 Marocko
X Sudan
2 Algeriet.

Alpina VM invigs. I vilket land?
1 Österrike
X Schweiz
2 Italien.

Vilken är den röda tråden?

Röd Tråd - Stefan Sauk, Peter Stormare, Stellan Skarsgård och Mikael Persbrandt, har alla gestaltat agenten Carl Hamilton på film.
December – Qatar, Jan Malmsjö, Januari – Helsingborg, Algeriet, Februari – 27, Österrike
Bilmärke Bugatti, Stad Kiruna, Artist Ulf Lundell, Sjö Titicaca, Land Argentina, Skådespelare Pierce Brosnan
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Oil & Vinegar – ett kappelshamnsbaserat företag
På Snäckersvägen i det hus där
det gamle kappelshamnsorginalet
”Gucka” Dahlqvist drev jordbruk en
gång i tiden, bor sedan två år tillbaka Maria och Anders Littorin. Vad
kanske inte många vet, drivs företaget Oil & Vinegar därifrån av Maria
med viss hjälp av Anders. KIKaren
vill presentera dels företaget lite närmare, dels våra relativt nyinflyttade
kappelshamnsbor.
Berätta om er bakgrund och ert tidigare liv!
– M: Jag är född i Lidköping, med
hönsuppfödning och uppvuxen i Jönköping, där jag utbildade mig till profylaxtandsköterska – mormor ville
att jag skulle ha en ”riktig” utbildning. Flyttade sedan till Stockholm
efter gymnasiet och var med och startade upp den första Tandakuttandvården i Stockholm. Efter ett hektiskt liv på en tandakut ville jag ut
och lufta mina vingar. Började då att
sälja tandvårdsprodukter till B2B/
B2C och arbetade med försäljning
under många år, för ett tyskt företag
i Sverige. Efter några år bestämde
jag mig att utbilda mig på IHM som
marknadsekonom, ville vidare i livet.
Passade då på att etablera Oil & Vinegar i Sverige som ett franchisekoncept. Jag får jobba med det jag gillar
mest! Har alltid haft mat och siffror
som passion!
– A: Jag är uppvuxen i västra Jämtland i en liten bondby som heter Kluk.
Jobbade några år i sjukvården innan
jag blev polis 1985. Flyttade då till Nyköping och sen till Stockholm 1990, då
jag började som livvakt på Säpo. Var
sen kvar på Säpo och efter tretton år
som livvakt var jag bland annat ansvarig för livvakternas förarutbildning och fordon fram tills jag slutade
för två år sen.
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Anders och Maria Littorin är egna företagare bosatta i Kappelshamn.

Vad hade ni för framtidsplaner som
tonåringar?
– M: jag ville bli advokat/ekonom.
– A: Oj, jag ville nog bli stridspilot…
Hur träffades ni?
– M/A: Året var 1991, på ett så kallat
klassiskt vis – på krogen – och blev
störtförälskade båda två. Jag såg honom stå i baren – varför är det oftast
så? – och hans ögon tindrade turkosblåa med ett glatt leende på läpparna. Anders såg en underbar varelse
som visade sig – att han var där efter
att ha arbetat som livvakt under Gorbatjovs statsbesök med arbetskompisarna hade jag då inte någon aning
om – att Maria var där med sina arbetskompisar hade jag då inte någon
aning om. Anders vågade ändå gå
fram och säga ”hej, ska vi dansa?”.
När hon svarade ”du vill väl inte dansa” var han såld ... Denna afton måste
ha varit magisk, vi var fem tjejer som
hittade våra partners den här kvällen

på samma krog och som vi lever med
än idag!
Hur kom det sig att ni blev kappelshamnsbor?
– M/A: Det är Marias fel. I augusti
2009 var vi på en tävling på Gotland
Ring. Hon tog mopeden ner till campingen i Kappelshamn för att duscha,
tog sen en sväng för att se lite mer
och fick då syn på en tillsalu-skylt på
Snäckersvägen. När hon kom tillbaka
till banan försvann hon in i husbilen,
kom ut efter att ha kollat på nätet och
med mäklaren och sa att vi ska titta
på ett hus dagen efter… Okej, sade
jag, och på den vägen är det…
Vi hade i och för sig haft planer på
att flytta från Stockholm i ganska
många år men det var mitt jobb som
höll oss kvar där . Att det skulle bli
Gotland fanns väl inte riktigt med i
tankarna från början. Så när mäklaren ringde och sa att vi just köpt en
gård på Gotland blev det mycket som

int e rvju

började snurra i våra huvuden. Men
– att det blev Gotland och Kappelshamn har vi verkligen inte ångrat!

se, man har så mycket som snurrar i
huvudet så man vet aldrig var det slutar…

Vad har Oil & Vinegar för affärsidé
och sortiment?
– M: Kulinariska presenter för alla
tillfällen till rimliga priser. Medelhavsinspirerade produkter såsom tapenader*, oliver, olivoljor, balsamvinäger, chokladpraliner, kex/snacks,
tillbehör, porslin och massor med torkade kryddor som förhöjer all matlagning!

Hur vill du beskriva Anders som människa?
– M: Han är fantastisk på många sätt!
Motortokig, trofast, lojal, omtänksam, kärvänlig, rolig, hjälpsam, ställer alltid upp – om han kan – ödmjuk,
prestigelös och gillar att ha två fötter
på jorden. Nu har jag säkert glömt något ...

Oil & Vinegar driver ett antal butiker
och har väl även andra försäljningskanaler – berätta!
– M: Idag har vi fyra butiker på fastlandet men fler ska det bli framöver.
Vi finns i tretton länder och internetförsäljningen har vi precis dragit igång i USA, Holland, Belgien och
Danmark.

Hur vill du beskriva Maria som människa?
– A: Maria är otroligt mån om att alla
ska ha det bra och vill alltid hjälpa
till. Hon är väldigt ordningssam och
har en otrolig arbetsförmåga. Hon
håller ordning på allt, även mig. Det
är jag väldigt tacksam för! Dessutom
är hon min drömkvinna som jag älskar!

Anders – du jobbar mer marginellt
med Oil & Vinegar, men du har lite andra järn i elden!
– A: Ja, jag hjälper Maria med lite av
varje, bland annat att bygga upp inredningarna i nya butiker, river när
dom stängs ochsåvidare. Jag har arbetat som instruktör i avancerad bilköring i många år, både inom och utanför polisen. Det är en del av min
fortsatta verksamhet. Förutom aktiviteter och arrangemang i egen regi
jobbar jag även åt ett par olika företag
inom den branschen. I våra planer
för gården finns stugor för uthyrning.
Det tänkte jag försöka komplettera
med att också kunna erbjuda uthyrning av gamla motorcyklar. Sen får vi

Vad hoppas ni på av er nya framtid på
ön?
– M/A: Att vi ska få bättre livskvalité och inte stressa livet igenom. Och
fortsätta att utveckla våra drömmar…
Berra Sandström
*Tapenadens basingrediens är oliver. Oliverna (oftast svarta) och kapris stöts i mortel eller hackas fint. Olivolja rörs sakta i
tills blandningen blir en pasta. Den kan
smaksättas med bland annat pressad citron, vitlök, sardeller, vitpeppar, örter (exempelvis basilika, timjan, rosmarin, oregano) och cognac. (källa Wikipedia)

Hur ser målgruppen ut?
– M: Alla som har matintresse! Framförallt medelålders-/seniorkvinnor
och män. Vår yngsta kund är 5 år och
vår äldsta är 103 år. Alla som vill äta
nyttig och god mat är kunder hos oss.
Hur många anställda finns i butikerna och hur stor omsättning har företaget?
– M: I Sverige omsätter vi cirka 11
miljoner kronor och har ett 40-tal anställda.

är härligt och vi älskar närheten till
naturen och sjön, med fiske och bad –
även om vi trodde vattnet skulle vara
varmare på sommaren. Att bara kunna ta en sväng med bössan på axeln,
tillsammans med Roland, är underbart. Eller att bara kunna gå ner till
stranden och ta ett sommardopp!
Minus: Det är svårt att hitta något
negativt. Men – om man ska ta fram
något negativt handlar det inte om
Kappelshamn utan i så fall om problemen för företagare att kunna konkurrera med de ökade kostnader det
innebär att bo på Gotland, med resor
och transporter.

Vad tycker ni om bygden efter att ha
bott in er ett par år – plus och minus!
– M/A:
Plus: Vi trivs fantastiskt bra i Kappelshamn, inte minst för alla nya vänner vi fått här! Vi har blivit väldigt
väl mottagna och är otroligt glada
för att det blev hit vi flyttade. Vi måste framhålla idrottsklubben och bastun som en viktig sammanhållande
faktor! Vi älskar den här delen av ön
med stenkusten och det karga landskapet, det påminner oss mycket om
känslan i fjällen. För Anders blev det
lite som att flytta hem, eftersom han
är uppvuxen på en liten bondgård
i den jämtländska glesbygden, med
allt vad det innebär. Att bo på en gård
är ju inte bara perfekt, man ska upp
och tända i pannan, skotta snö – som
vi trodde vi skulle slippa här – hugga ved, renovera med mera. Men det

Fem korta
Maria:
Bästa årstid – sommaren
Bästa avkoppling – lördagarna med
bastubad eller en stund i trädgården
eller i fjällen
Favoritmat – broccoli
Häftigast färg – lavendelblå/röda
rosor
Det bästa med Gotland – vännerna
i Kappelshamn och när det är sol &
varmt
Anders:
Bästa årstid – sommaren
Bästa avkoppling – en stund i garaget, men den får nog konkurrens av
fiskespöet, helst uppe i fjällen.
Favoritmat – Marias fiskgryta
Häftigast färg – norrsken
Det bästa med Gotland – Kappelshamn, ledande fråga , jag gillar
naturen med havet
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2012 ett nytt rekordår för bastun och
i oktober blir det större omklädningsrum!
Inte kunde vi tro att vi skulle passera 2011 års besöksrekord som löd
1.151 besökare. Men rekordet slogs
med 136 bastande ytterligare – så nu
är det alltså 1.287 som gäller som ett
troligen mycket svårslaget rekord.
Dela den summan med 52, då får du
mer än 25 som bastade i genomsnitt
per vecka – fantastiskt med tanke på
att det inte bor män än 200 människor
i byn. Glädjande nog var det plus på
alla tider – herrtiden 679 (+ 6); damtiden 278 (+ 24), blandtiden 162 (+ 35)
och extrabokningar 170 (+ 68). Ännu
så länge – januari och februari 2013
– ligger vi i nivå med förra årets rekordsiffror. Eftersom vi aldrig haft
så många årskortsinnehavare som i
år – 27 stycken – kanske vi ändå kan
matcha det rekordet.
Under oktober hoppas vi också
kunna påbörja och avsluta utbyggnaden av bastuns omklädningsrum som
vi då förstås passar på och fräscha
upp. Det innebär att vi får stänga till
bastun någon helg, men kan kanske
hitta på någon bra ersättning med någon mobil variant.
11 december
Första advent – bullar och vin
utanför är nejden så vit och fin
snön har fallit hela dagen
vitt på vägen, vitt i hagen
Härliga vinter välkomnar vi
så idag det dopp i drivan får bli

Åtta vackra damer i bastun till jul
Snart ska vi festa och ha det så kul
Inleds med glögg och sen kommer
skumpan
Sen ska här käkas – så sitt ner på rumpan!
Och snart är det jul – har du fått nåt i
strumpan?
Nej, då måste man va snäll
och jag får ju mest skäll 
22 december
Denna kväll ska vi vara snälla mot
alla
och på julsånger tralla
Inte dricka för mycket glögg – då kan
vi falla
Av GEAB vi allihop får choklad
tack herrar som vet att göra kvinnan
glad
Med glädje vi nu mot julen ser
och hoppas att alla barnen blir glada
och ler
25 januari
Snart är hemska januari slut
Och vi kan alla andas ut
Friska pengar på kontot vi fått
Tomtar och glögg är ett minne blott
Våren anas i fåglarnas sång
Och dagen och kvällen blir åter lång
2 februari
Gräsandens skrattande kommentar
när han ser en damrumpa bar
och tänker – va’ katten
gör den här mitt i natten?
Ska den verkligen doppas i iskalla vatten?

KIK:s styrelse och utskott 2013
Styrelsen: Berra Sandström ordförande, Petter Höök vice ordförande, Lillemor Ringvall sekreterare, Henric Sedman kassör, Magnus Sjögren ledamot,
Agnetha Stenström ledamot, Gunnel
Söderberg campingansvarig och suppleanterna, Carl Ekström, Camilla Stuxberg och Johanna Hellenberg.
Fotbollsutskottet: Berra Sandström
(sammankallande), Marcus Broberg,
Lars Grundemark, Rikard Holmström
och Mats Pettersson.
Anläggningskommittén: Magnus Sjögren (sammankallande), Ingemar
Axén, Carl Ekström, Rune Franzén,
Janne Gustavsson, Ola Larsson, Henric
Sedman och Curt Söderberg.
Campingutskottet: Gunnel Söderberg
(sammankallande), Lillemor Ringvall,
Berra Sandström och Agnetha Stenström.
Evenemangsgruppen: Petter Höök
(sammankallande), Calle Ekström, Johanna Hellenberg, Magnus Sjögren,
Agnetha Stenström, Camilla Stuxberg
och Gunnel Söderberg.
Informationskommittén: Berra Sandström (sammankallande), Roine Andersson, Johanna Hellenberg, Lillemor
Ringvall och Magnus Sjögren.
Valberedning Rune Franzén (sammankallande), Ingemar Axén och Ingela
Carlén

bada bastu!
Bastun är öppen lördagar i mars kl 15–17 för herrar, 17–19 d
 amer och 19–21
blandat. Avgiften är 20 kr för v
 uxna och 10 kr för 7–15 år. Årskort 500 kr
för vuxna och 250 kr för 7–15 år. Från april– september skjuts tiderna fram
en timma.
Det går bra att bada även andra tider, men då tar vi en minimiavgift på 40
kr, om en klubbmedlem bokar. För icke medlemmar är avgiften 80 kr.
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Fem svarar

Varför är du medlem i KIK? Vad betyder klubben för dig?
Hans Bylund
Helsingborg/Thailand

Jag gillar fotboll, men KIK
är dessutom en förening
med många fler strängar
på sin lyra. Att få ett samhälle att fungera kräver
att många drar sitt strå till
stacken, var och en på sitt
sätt. Och det har jag fått
uppleva i Kappelshamn.
Det vill jag gärna stödja.
Dessutom får jag ju nyheter genom KIKaren och
hemsidan på internet.
Jag har många fina minnen av klubben och alla engagerade människor som
hjälps åt att få hela byn att
leva. Detta gjorde ett väldigt positivt intryck på mig
de somrar som jag vistades

i Kappelshamn och var delaktig i restaureringen av
Strandridargården. Även
om jag numera bor i Thailand så har jag drömmen
att åter få sitta i byabastun med en öl i handen och
få en pratstund som förr.
Tills dess, lycka till och ett
stort TACK för det som varit.

Anna Larsson,
Vikers, Lärbro

Anders Sjögren,

Dom anordnar bra aktiviteter för oss medlemmar som
jag brukar vara med i till
exempel pingis och boule.

Nadja Blomqvist,
Strängnäs/Kappelshamn

Mona Boman,
Väskinde

Kappelshamn
Har varit med sen starten
på 70-talet – rätt självklart
att stödja klubben! Kan delta i olika aktiviteter – och
så skapar klubben lite fart
i byn. Det händer något –
till exempel folk som samlas vid campingen.

på att gymma med svägerskan och svåger när Magnus spelar fotboll.

Jag är med i klubben för
att min make Magnus spelar fotboll i KIK. Passar

Vi fann denna trevliga tidning i vår brevlåda när vi
kom till vårt fritidshus i
Kappelshamn. Fastän jag
aldrig förr intresserat mig
för fotboll, läser jag den numera från pärm till pärm.
Tidningen är ett sätt att
lära känna bygden lite bättre. En klubb som så fint
värnar om idrotten och om
Kappelshamn vill jag vara
med i!

Stämningsfyllt luciauppträdande
För 40:e gången arrangerade KIK en luciatablå. I Folkets Hus harr vi hållit till
under alla år förutom två. Den fina vita snön utanför byggnaden inspirerade
kanske de tretton ungdomarna i tåget till ett fin stämningsfyllt uppträdande.
Linnea Ragnbäck från byn var detta år på tur att ta på sig luciakronan och
honskötte sig med den äran. Förutom ett följe av duktiga tärnor medverkade
även ett par stjärngossar och en minilucia i tablån. Luciaansvariga Camilla
Stuxberg fick motta en bukett blommor som bevis på ett uppskattat arrangemang.
Nästa lucia äger ju rum samma år som klubben fyller 40. Då har Camilla tillsammans med nyvalda styrelsesuppleanten och exlucian Johanna Hellenberg
planer på att dra ihop så många som möjligt av alla tidigare lucior och göra något extra. Det är bara att hålla tummarna och hoppas att de lyckas få tag i alla.
Med dagens teknik borde det inte vara omöjligt och ett trettiotal bor ju faktiskt
kvar på ön och mer än hälften av dessa på norra Gotland.
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Utveckla – inte avveckla Folkets Hus

Efter ett nödrop från bland andra
Uffe Lindahl på klubbens årsmöte engagerades många bybor i vår gamla
anrika samlingslokal på byn – Kappelshamns Folkets Hus. Först kom ett
tiotal personer till ett styrelsemöte
och fick information av Folkets Husansvariga om bland annat ett tufft
ekonomiskt läge. Mötet gav en hel del
goda idéer inför Folkets Hus årsmöte
den 22 februari.
Vid det välbesökta årsmötet – som
verkligen andades en stämning av
”Folkets Hus ska utvecklas – inte avvecklas” – antogs nya stadgar, styrelsen förnyades och utökades, förändrade medlemsavgifter klubbades
igenom och närmare ett 40-tal nya
medlemmar skrevs in.
Styrelsens mening som fick stöd av
mötet är att alla är välkomna att bli
medlemmar i Folkets Hus-föreningen. Att Folkets Hus-rörelsen har haft
en politisk utgångspunkt historiskt
sett är en sak. Idag är målet att tillhandahålla en möteslokal för en positiv utveckling av bygden.
Under punkten övriga frågor kom
idéer fram på nya aktiviteter som
bland annat ett försök återuppliva
den gamla bypuben Strandsskrapet
i medlemsform. På valborgsmässoafton kan det bli nypremiär med ”After
Eld” – en samling efter klockan nio
när vi är på väg hem från majbålar-

na. Mer information om detta kommer isåfall att anslås på affischtavlor
och som flygblad i brevlådorna. En
annan idé – från Åke Broberg – var
att undersöka om Folkets Hus kan bli
K-märkt och genom det bli berättigat
till bidrag.
Folkets Hus-ekonomin är kärv, men
bara den nyinförda medlemsavgiften
gav direkt några välbehövliga tusenlappar i kassan. Bingon är fortfarande den viktigaste inkomstkällan men
har känts som rätt betungande en
stor arbetsinsats av en förhållandevis liten grupp funktionärer. Glädjande nog anmälde sig fem nya frivilliga
krafter under kvällen, nämligen Ingela Carlén, Johanna Hellenberg, Maria Littorin, Anne Lundgren och Lillemor Ringvall.
Två arbetsgrupper utsågs – en som
jobbar med frågor runt själva fastigheten och en med ansvar för utveckling av verksamheten – som fester,
uthyrning, arrangemang och aktiviteter.
Folkets Hus styrelse får följande
sammansättning kommande verksamhetsår: Olle Björklund (ordförande), Jonas Axén, Freddie Claesson, Annica Höök, Camilla Stuxberg,
Tord Svensson och Monica Techel
samt suppleanterna Mary Andersson, Magnus Sjögren.

Till valberedning utsågs Maria Littorin (sammankallande), Berra Sandström och Katarina Skoglind.
Som revisorer kvarstår Ingemar
Andersson och Peo Norman.
Fastighetsgruppen består av Jonas Axén och Camilla Stuxberg från
styrelsen samt Ingvar Andersson,
Ulf Lindahl, Johan Techel, Katarina
Skoglind, Evert Svensson.
Verksamhetsgruppen består av
Olle Björklund, Freddie Claesson och
Magnus Sjögren från styrelsen samt
Ulf Lindahl, Monica Sjögren, Katarina Skoglind och Ingegerd Svensson.
För att få en bra nystart behövs en
ännu något större ekonomisk buffert än det tillskott årsmötet gav. Alla
i bygden som vill bevara vår anrika samlingslokal från tidigt 1930-tal
uppmanas att sätta in minst 161 kr
på bankgiro 5680-1582. Glöm inte att
notera ditt namn på inbetalningen!
Summan kan verka lite udda – kanske, men jag ska förklara. 1 krona är
en inträdesavgift, 10 kr är en andel
(du får faktiskt köpa upp till 50 andelar om du vill stötta Folkets Hus ännu
mer) och 150 kr är själva årsavgiften.
En 18-årsgräns finns för rösträtt på
medlemsmötena. Personer under 18
år kan bli medlem ”gratis” om de tillhör ett hushåll, där det finns vuxna
som betalat årsavgiften.
Berra Sandström

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

