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Fem segrar på de  
sista sex matcherna
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Hej!
Nu kan vi snart lägga 2013 till histo-
rien och invänta vad nästa år har att 
erbjuda. Vet inte om det blir ett dra-
matiskt årsskifte – tror inte att värl-
den går under… inte just då iallafall. 

Men tyvärr tror jag inte heller att 
2014 innebär så mycket bättre än ti-
digare år för mänskligheten. Vi lär 
nog få ta del av nyheter om våld, 
krig, övergrepp, naturkatastrofer och 
orättvisor – precis som det alltid har 
varit. Som optimist tror jag ändå att 
vissa positiva utvecklingstendenser 
förstärks. 

Kanske kan politiker i världen 
enas om att hejda koldioxidsutsläpp 
och annat som förstör vår fina planet. 
Kanske kan vi få lite färre människ-
or som dödas i olika krig. Kanske kan 
vi välja svenska politiker som gör att 
Sverige fortsatt kan vara världens 
bästa land att leva i. 

Kanske vi på ett bättre sätt än hit-
tills välkoma alla stackars förföljda 
människor i världen som söker sig 
hit. Kanske kan vi välja in folk till Re-
gion Gotlands fullmäktige som kan 
utveckla vår fina pärla i Östersjön till 
något som både vi som bor här och 
våra besökare gillar. 

Och kanske, kanske får vi se planer 
på en investering för framtiden i Got-
lands bästa hamn. Läs Åsas rapport 
på sidan tolv från ett idékläcknings-
möte 22 november – där hade flera 
kappelshamnsbor konstruktiva tan-
kar om framtiden för hamnen i byn. 

Utbyggnaden av klubbstugan
Beslut är taget på att Rudbergs Bygg-
firma tar hand om merparten av job-
bet med utbyggnad av klubbstugan 

och ombyggnad av bastuomkläd-
ningsrummet som ju också används 
av bortalagens fotbollsspelare. Arbe-
tet beräknas vara klart under januari 
månad. Vi kan bli tvungna att stänga 
till bastun en eller ett par lördagar 
under ombyggnadstiden, men då hyr 
vi in Mavens mobila vedeldade bastu 
som ersättning. 

330 medlemmar 
Helt osannolikt – nästan otroligt – 
har KIK kunnat registrera 330 med-
lemmar hittills i år och vår hemsida 
har haft 12.000 unika besökare. Att 
jubileumsfestens medlemstvång bi-
dragit är en inte så kvalificerad giss-
ning – men ändå, vi har tidigare år 
varit glada om Kappelshamns IK haft 
200 medlemmar. Förhoppningsvis 
fortsätter de flesta som läser dessa ra-
der att betala in avgiften för 2014. 
Som den statistiknörd jag är finns lite 
mer att läsa om vilka våra medlem-
mar är under Smått & Gott på sidan 
fjorton. 

40-årsjubileum även  
för KIK:s luciafirande
Den 14 december hoppas vi på ett 
välbesökt luciaevenemang i Folkets 
Hus då Emma Sedman blir årets lu-
ciadrottning. I år samlas vi klock-
an 18 och eftersom det ät 40 år sedan 
KIK anordnade den första luciatablån 
skulle det vara kul om vi får återbe-
sök av alla tidigare lucior. Du som lä-
ser detta och har varit med och burit 
luciakronan, kom gärna – du är extra 
välkommen! 

Företagskikaren
Företagskikaren har denna gång fått 
en intervju med ett 100-årigt före-
tag på Kappelshamn. Vilket? Ja, det 
kan du läsa om på sidan nio. Men jag 
måste själv säga att det var en posi-
tiv överraskning att få till en inter-
vju med två bröder som många nog 
vet vem de är, men inte många vet 
så mycket om. De har väldigt mycket 
humor och glimten i ögat – så mycket 
kan jag avslöja redan på denna sida.

God Jul och Gott Nytt År – hoppas att 
2014 blir ditt bästa år någonsin
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Ytterligare en fotbollssäsong är över 
och det går att konstatera att Kappels-
hamns grönsvarta gäng inte nådde 
några större höjder i år heller – så 
risken att laget ska ha drabbats av hy-
bris är lika med noll. När vi summe-
rar årets serie så ser vi att KIK ham-
nade i mitten och det är där som vi 
som regel brukar hamna. Ska man 
spekulera lite grann kan man muttra 
lite surt över att vårsäsongen gick i 
moll då vi hade merparten av laget på 
skadelistan. Men mot slutet på serien 
fick vi ordning i systemet och börja-
de plocka poäng även mot de lag som 
vi fick stryk av under våren. Epilogen 
var riktigt bra med fem segrar på de 
sista sex matcherna. Så här gick det 
från omgång 17 till och med den sista.

Fardhem B (b) 5–1
Årets bästa match trots tidigt under-
läge. Rörligt och piggt spel. Danne, 
omskolad till målvakt, gjorde en ly-
sande insats. Tony svarade för ett 
uppoffrande arbete och dessutom ett 
kanonskott i krysset. Även Gildo ska 
nämnas för ett briljant spel och även 
han belönades med ett mål. Övriga 
målgörare var David, Bäck och Mat-
tias.

När Kappelshamn spelar så här 
slår vi vilket lag som helst i serien. 
Kanon helt enkelt!

Hangvar (h) 0–4
Tyvärr räckte vi inte till i derbyt 
mot suveräna serieledarna Hangvar. 
Förlustsiffrorna till trots var match-
en betydligt jämnare än vad man 
kan tro. Det var mycket ”ge och ta” 
och två starka backlinjer gjorde att 
matchen blev snål på chanser. Hang-
var gjorde 0–2 på en situation där vi 
ska ha frispark för ruff. Iochmed att 
domslutet gick emot oss tvingades vi 
till taktiska omstruktureringar, där 
vi fick lyfta upp spelet i banan i jak-
ten på reducering. Det öppnade å an-
dra sidan för kontringsmöjligheter 
och det avgjorde till Hangvars fördel.
Vi gjorde ett tappert försök iallafall 
och föll med flaggan i topp.

Serieepilogen 2013

Hansa/Hoburg (b) 2–1
Infernaliskt svårspelade H/H vinner 
vi sällan mot men nu fick vi äntli-
gen in en fullträff. KIK tog tag i spelet 
från start och vi gjorde det mesta rätt 
efter instruktionsboken. Halvtids-
ledningen med 2–0 efter mål av alltid 
alerte Limpan (alias Johan Lindberg) 
och comebackande Rickard B kunde 
ha varit ännu större.

H/H vaknade till liv i andra halvlek 
och reducerar på en märkligt dömd 
straffspark. Men vårt försvar stäng-
de sedan igen och motståndarna kom 
därför inte närmare målmässigt. 

Bäck och Limpan på det centrala 
mittfältet måste vara bäst i hela div 
5. Mats och Patrik som mittlås gjorde 
också en kanoninsats. Liksom Nicke 
på högerkanten med sin kreativitet. 
Egentligen kan man räkna upp hela 
laget efter en utmärkt insats som den-
na.

Graip (h) 3–0
Vårsäsongens 0–3-förlust mot Graip 
byttes nu mot en blytung 3–0-seger i 
vår favör. Kul att vi även i år kunde 
sätta käppar i hjulen för topplagen. 
Inledningsvis var vi dock sega i be-
nen i denna match. Det tog nästan en 
halvtimme innan vi fick iväg det för-
sta skottet mot mål. Turligt nog smet 
skottet dessutom in genom en skog av 
ben och vi antecknade Limpan som 

Rickard Berggren –  
målskytt i comebacken

målskytt. Han gjorde om bravaden 
en stund senare, men nu med ackura-
tess. Mattias nickade snyggt fram ett 
inlägg som Limpan dundrade in på 
volley. Årets mål!

Vi fortsatte att mala på i andra 
halvlek och Graip fick inte äga bollen 
långa stunder. Vår defensiv var stabi-
lare än ringmuren och överlag var vi 
det bättre laget. Danne avslutade till-
ställningen genom att trycka in en 
målvaktsretur efter skott från Nicke. 
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Patrik Westerlund – utsedd till  
matchens lirare flest gånger

Tony Lindström – utsedd till  
Årets Överraskning i A-laget.

Fredrik Bäck – framröstad  
som Årets Spelare

Spelade matcher och mål
Mats Pettersson  ......................................21/0
David Söderberg  .....................................20/9
Patrik Westerlund ...................................  19/3
Mattias Andersson................................... 19/2
Tony Lindström ........................................  19/1
Johan Lindberg  ....................................... 16/6
Fredrik Bäck  ............................................15/2
Eric Darolf  ................................................15/2
Niklas Karlsson  .......................................14/2
Rikard Holmström  .................................. 14/0
Adam Weijmers  ...................................... 13/0
Daniel Boman  ..........................................12/7
Andreas Nilsson ....................................... 11/1
Gildo Turato .............................................. 11/1
Johan Carlén ............................................ 11/0 
Mikael Öhman .......................................... 11/0
Peter Olofsson  ........................................ 10/3
Håkan Sandström ..................................... 9/0
Jesper Ryftenius .......................................  6/1
Simon Rondahl  .........................................6/0
Pablo Valenzuela  ......................................5/0
Henrik Jansson  .........................................4/0
Thony Olsson  ............................................4/0
Jesper Forsman  .......................................3/0
Rickard Berggren ...................................... 2/1
Albin Norqvist  ...........................................2/0
Stefan Orsmark  ........................................2/0
Thages Söderdahl  .....................................2/0
David Berling ............................................  1/0
Johannes Fridner-Erickson  1/0
Simon Järnhall-Hansson .........................  1/0
Abolfazl Nazari .........................................  1/0
Martin Sander ...........................................  1/0
Jovan Shareef ...........................................  1/0

34 lirare fick KIK gå runt på för att klara 22 
matcher – rätt normalt. 2011 använde vi 38 
spelare och förra året 28. 
Grattis David till målskyttesegern! David var 
tvåa i assistligan med fyra målpass. Årets 
kung var Nicke med tio noterade assister. 
Som den 22:a spelaren genom tiderna 
gjorde Mats sin 100:e A-lagslagsmatch för 
klubben i våras. Under nästa år kan det bli 
fyra till – Patrik står för närvarande på 99 
registrerade matcher, Rille 98, Limpan 88 
och Danne 83.

Fredrik Bäck blev framröstad av sina kam-
rater till utmärkelsen Årets Spelare.

Till Årets Överraskning i A-laget har Tony 
Lindström valts – en kille som bara blir 
bättre och bättre trots åldern! I år har han 
krigat sig till en ordinarie ytterbackplats – 
ger alltid järnet, svårpasserad och har ett 
gott humör!

Patrik Westerlund var den som flest gånger 
belönades med ”Hatten” som pris för 
Matchens KIK-lirare. Vid fyra tillfällen fick 
han ha på sig denna hatt.

Rille Holmström fick också ett pris vid spe-
larnas årsavslutning för att han varit den 
med högst träningsnärvarofrekvens.

Väskinde AIS (h) 1–0
En jämn match där Vais hade första 
halvleken och KIK den andra, men 
där Vais ändå stod för de flesta chan-
serna. Rille stängde dock till i målet 
ordentligt genom bland annat fem 
ypperliga frilägesräddningar. Danne 
avgjorde med tio minuter kvar på en 
perfekt nick efter en lika perfekt hör-
na från David. 

Förutom nämnde Rille ska många 
spelare ha beröm för en bra insats. 
Ytterbacken Johan Carlén gjorde sin 
bästa match för året, Bäck på mittfäl-
tet slet kopiöst och Nicke hade cirkus 
på högerkanten. 

Klintehamn (b) 4–2
Äntligen seger borta mot Klinte-
hamn. Det var mer än tio år sedan se-
nast.

Första halvlek var hyggligt jämn 
med ett något effektivare Kappels-
hamn. Vi gick till halvtidsvila med 
en 2–1-ledning efter mål av Peter och 
Danne.

I andra halvlek var det mest Kap-
pelshamn för hela slanten. Klinte-
hamn kom endast upp i några strö-
anfall och skapade i övrigt inte några 
större chanser. Vi utökade ledning-
en till 3–1 genom David som påpass-

ligt höll sig framme och klappade in 
en retur efter ribbskott från Carlén. I 
ett av Klintehamns få anfall strulade 
vi till det för oss och missade en un-
danrensning som Klinte förpassade i 
mål. Snabb replik från oss där det var 
Klintehamns tur att missa en undan-
rensning och där Nicke iskallt lobba-
de in säsongens sista mål vilket be-
tydde 4–2 i Kappelshamns favör.

Grabbarna visade med årets sista 
insats att det finns gediget fotbolls-
kunnande. Det ska vi ta med oss till 
2014. Inför nästa säsong är det som 
det brukar vara. Några spelare för-
svinner och några tillkommer – inget 
konstigt med det. Kan vi på ett tidiga-
re stadium plocka fram de takter som 
finns i det här laget borde vi tveklöst 
kunna vara med och slåss i serietop-
pen. Till våra motståndare säger vi 
samma sak som den tyska krautrock-
gruppen Einstürzende Neubauten sa 
till sina skivrecensenter, nämligen: 
”Kom hit ska ni få stryk”! Med dessa 
ord stänger vi butiken för 2013 och 
kommer igen med nya friska tag till 
nästa år. Då blir det åka av – räkna 
med det.

Lars Grundemark
Tabell, se sidan 6
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Sluttabell kvalserie till div 5 2013
FC Gute C  5 4 1 0 16–7 13
Hangvar/Kappelshamn B 5 3 1 1 20–10 10
Väskinde AIS B 5 2 2 1 14–10 8
Roma IF B 5 2 1 2 17–19 7
Levide IF B  5 1 1 3 11–15 4
Stenkyrka IF 5 0 0 5 7–24 0

Tvåa igen!
Förra året kom klubbens med Hang-
var gemensamma B-lag tvåa div 
6. Även i år kom laget på en he-
drande andraplats i den slutgiltiga 
kvalserien till div 5. Om inte stor-
klubben Gute förmått Gotlands Fot-
bollförbund – mot gängse regelverk 
och praxis – att flytta den avgörande 
sista matchen och seriefinalen till en 
för Gute mer passande speldag, hade 
seriesegern nog hamnat hos oss. Ett 
resursstarkt stadslag kunde matcha 
ett i princip ”nytt” C-lag med spela-
re från allsvenska pojklagsserien och 
div 4 mot de våra, vinna med 2–0 och 
därmed passera oss i tabelltoppen. 
Inte för att en förstaplacering skulle 
haft någon större praktisk betydel-
se inför nästa års seriesammansätt-
ning – men det är alltid kul för lands-
ortsklubbar med seriesegrar – och de 
tycker förstås även stadsföreningar 
som Gute . 

I senaste klubbtidningen berätta-
des om den inledande segern i hös-
tens kvalserie mot Levide. Den följ-
des av två nya trepoängare – först 7-1 
hemma mot Stenkyrka och sedan 7-3 
borta mot Roma. Då var laget uppe i 
sju segrar på raken och hade inte för-
lorat någon match sedan i maj. Den 15 
september kom första poängtappet – 
3-3 borta mot Väskinde och åtta dagar 
senare kom förlusten mot Gute i årets 
sista match. 

I samtliga dessa fyra matcher höll 
laget god kvalité – skillnaden i resul-
tatet speglas till stor del av skiftande 
nivå i motståndarnas dagsform. 

Under många år som ledare för ett 
B-lag har jag inte varit med om att så 
många spelare hör av sig och vill gär-
na vill vara med i matcherna, även 
om de går på bortaplan. Istället för 
att som många gånger få ringa och 

tjata för att få ihop lag har jag i år, 
tillsammans med de andra ledarna – 
Thage Söderdahl och Henrik Johans-
son i Hangvar – fått det mer angenä-
ma problemet att inte skulle bli för 
många lirare. Det tyder på att det va-
rit god stämning och att B-laget spelat 
en kul och rolig fotboll. Kanske inte 
under 90 minuter i alla matcher, men 
tämligen ofta. 

Årets Överraskning

Till Årets Överraskning bland kap-
pelshamnsspelarna faller valet på 
Niko Jabcynski. En 16-årig snabb, 
teknisk talang som i våras kom från 
FC Rosengård i Malmö – en klubb 
som fostrat bland andra Zlatan Ibra-
himovic 

Trots att Niko inte fått så många 
minuters speltid, lyckades han göra 
tre mål på sina tre första matcher och 
fick dessutom visa upp ett lite annor-
lunda spel som var en injektion i la-
get.

Som framgår av match- och målgö-
rarlistan använde vi inte mindre än 
58 olika spelare i matcherna, varav 
26 från KIK. Målskyttet och målpass-
ningarna väger klart över i HSK-fa-
vör – kappelshamnsspelarna svarade 
för 12 av de 48 målen laget gjorde och 
noterades för assist vid 10 tillfällen. 

Berra Sandström

Spelade matcher och mål
Kristian Björklund* .................................. 11/5
Marcus Tidblom* .......................................11/1 
Thage Söderdahl  .......................................9/2
Sebastian Karlsson* .................................  9/1
Andreas Weinebrandt* ..............................8/4
Johan Engström* ......................................8/0
Sigurd Johansson* ....................................7/8
Andreas Larsson* ......................................6/3
Niclas Högberg* ........................................6/2
David Söderberg .......................................  5/1
Fredrik Johansson* ..................................  5/1
Mikael Öhman ...........................................5/0
Håkan Sandström  .....................................5/0
Tobias Bogren * .........................................5/0
Niko Jabcynski  ..........................................4/3
Emil Pettersson* ......................................  4/1
Mattias Andersson  ....................................4/0
Jovan Shareef  ...........................................4/0
Jonathan Karlsson*...................................3/3
Olle Lindstedt* ...........................................3/2
Pierre Liljegren* .......................................  3/1
Martin Sander ...........................................  3/1
Johan Carlén .............................................3/0
Albin Norqvist  ...........................................3/0
Niklas Lindblom *...................................... 2/1
Andreas Johansson* .................................2/0
Morteza Azizi .............................................2/0
Nils Ingelmark  ..........................................2/0
Jonas Karlsson* ........................................2/0
Ola Larsson  ...............................................2/0
Niclas Lindberg*........................................2/0
Simon Melander* ......................................2/0
Andreas Nilsson  .......................................2/0
Zebastian Nordin* .....................................2/0
Peter Olofsson  ..........................................2/0
Anton Pontén* ...........................................2/0
Mardin Saraee  ..........................................2/0
Anton Söderberg  .......................................2/0
Ali Altawini ................................................  1/0
Göran Hansson* ........................................ 1/2 
Daniel Johansson* ....................................  1/1
Gildo Turato ...............................................  1/1
Elias Bogren* ............................................. 1/0
Oscar Bogren* ........................................... 1/0
Magnus Berg* ............................................ 1/0
Jakob Brodin  ............................................. 1/0
Niklas Grönlund* ....................................... 1/0
Jonathan Johansson*................................ 1/0
Tony Lindström  ......................................... 1/0
Kalle Malmberg* ....................................... 1/0
Andreas Johansson* ................................. 1/0
Jonathan Karlsson*................................... 1/0
Adam Liljegren*......................................... 1/0
Thony Olsson  ............................................ 1/0
Simon Rondahl  ......................................... 1/0
Alex Siggelin  ............................................. 1/0
Pablo Valenzuela  ...................................... 1/0
Adam Weijmers  ........................................ 1/0
*Spelarlicens för Hangvar

Sigge vinner för andra året på i rad skyt-
teligan – grattis! Han delar förstaplatsen i 
målpassarligan med Andreas L. De svarade 
båda för sex assister, före Krille och An-
dreas W med fem var.
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Sluttabell div 5 Gotland 2013 
Hangvars SK 22 20 2 0 101–10 62
IK Graip 22 14 5 3 55–23 47
Levide IF 22 14 1 7 69–29 43
Dalhems IF B 22 13 2 7 75–45 41
IF Hansa/Hoburg 22 11 1 10 56–55 34
När/Hemse 22 9 4 9 42–53 31
Kappelshamns IK 22 9 2 11 43–46 29
Väskinde AIS 22 7 4 11 50–58 25
Klintehamns IK 22 7 4 11 42–59 25
Vänge IK 22 7 1 14 32–55 22
Fardhems IF B 22 5 3 14 43–64 18
Visby AIK B 22 1 1 20 17–128 4

Sluttabell Gotlandskorpen herrar div 1
The Släckers 12 11 1 0 61–14 34
FC Toftagården 12 7 2 3 24–21 23
FC Surfers 12 6 2 4 25–19 20
Lokrume IF 12 4 4 4 19–22 16
Motståndarna 12 4 3 5 19–31 15
Sorkz United  12 2 1 9 17–34 7
Kappelshamns IK 12 1 1 10 11–34 4

David Söderberg – överlägsen vinnare 
av interna skytteligan med nio mål.

Spelade matcher och mål
Jakob Hägbom  ......................................... 12/3
Magnus Boman ........................................ 12/1
Mattias Rödén ........................................... 12/1
Ola Larsson ...............................................  11/1
Jörgen Gräsman ........................................  8/1
Daniel Nilsson ...........................................  8/1
Johanna Höök  ........................................... 8/0
Petter Höök  ............................................... 8/0
Ronny Hägbom ..........................................  7/1
Johanna Stenström ...................................  6/1
Roland Pettersson  .................................... 6/0
Berra Sandström  ...................................... 6/0
Olle Lindstedt ............................................ 4/0
Emil Söderberg  ......................................... 4/0
Henric Carlén ............................................ 3/0
Jakob Brodin  ............................................. 3/0
Oskar Pettersson  ...................................... 2/0
Mats Boman ..............................................  1/0
Bertil Pettersson .......................................  1/0
Roy Sandström ..........................................  1/0

Grattis Jakob, bäste målskytt. Ola noterades 
för flest målpass, fyra – ingen annan hade 
mer än ett!

Årets Överraskning har utsetts av de båda 
spelande lagledarna Petter och Rolle. 
Valet föll på Mattias – han har gjort stora 
framsteg i år och ska även premieras för 
sin lojalitet. Mattias har inte missat en enda 
match på två år!

Visst, KIK:s korplag kom även i år 
sist i tabellen, men det har ändå va-
rit en klar förbättring mot förra året. 
Då kom vi sist och på elfte plats i den 
enda divisionen som fanns. I år slu-
tade vi åtta, sist av åtta lag i div 1, 
men det fanns sex lag under oss i div 
2! Förra året släppte vi i genomsnitt 
in 4,5 mål per match – i år knappt 3. 
Dessutom har spelet förbättrats. Så 
nästa år ska KIK landa på den övre 
halvan i tabellen – förutsatt att vi blir 
nedflyttade en division!

Klar förbättring i korpen!
I den senaste KIKaren redovisades 

matcherna fram till två omgångar 
före slutet. I den näst sista matchen 
mot topplaget Surfers förlorade Kap-
pelshamn med 0–2 i en match som 
länge stod och vägde. I serieavslut-
ningen mot serievinnarna Släckers 
blev det visserligen 0–4, men matchen 
var jämnare än så.

Berra Sandström

Fortsatt många sponsorer
2012 var klubbens hittills bästa år avseende 
antalet sponsorer och den penningsumman 
vi erhållit från våra samarbetspartners. Vi 
kan konstatera att vi även detta år är det 28 
företagare som sponsrar KIK och summan 
av sponsorintäkterna i kronor är till och 
med något högre. Vi tackar alla för deras 
bidrag till klubbens verksamhet. 

Nordkalk är som tidigare klubbens största 
sponsor. Sedan kommer tre företag som 
bidrar till verksamheten– Lindahls Skog & 
Trädgård, ICA Maxi och Kalkproduktion AB.

Svenska Spel sponsrar tryckningen av 
KIKaren och annat informationsmateriel 
till ett stort värde och Stenströms 
Information & Marknadsföring lägger ner 
många sponsrade timmar på arbetet med 
klubbtidningen och hemsidan.

GEAB har sponsrat med en genomgång och 
besparingsanalys av vår elförbrukning.

Cementa på Slite är en god samarbets
partner, liksom Bungehallen. 
Visbymäklarna, Praktikertjänst i Fårösund 

och Gute Maki har vi haft skyltreklamavtal 
med.

Vi har en stor grupp företag som sponsrar 
KIK genom att vara matchvärdar, nämligen 
Vestland Fiskeri, OS AB på Slite, Buije Lind 
Golvläggare i Vägume, R & L Bygg, Golv Kula, 
Agro Maskiner Gotland, Kappelshamns 
Fritidsby, Söderstrands Rör, JO Last, Kurres 
El, Ingelmark Antik & Design.

Intersport, Spendrups, Naprapatcenter, 
Mavens Dinern och Kylfab har också bidragit 
till verksamheten på ett positivt sätt.
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Medlemsavgiften 2014 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).

Hej igen, i förra KIKaren fanns jag 
inte med, vilket berodde på plats-
brist i tidningen. I juninumret skrev 
jag en del om landslagsfotboll, vilket 
det även ska handla om nu. Det har 
ju spelats några kvalmatcher sedan 
slutet på maj, och Sverige har levt 
upp till en dels förväntningar, medan 
jag själv vill delge både ris och ros i 
denna krönika. Visst har vi kommit 
tvåa i vår kvalgrupp efter den själv-
klara favoriten Tyskland, efter härli-
ga segrar mot Irland borta och Öster-
rike hemma. Men varför viker vi ner 
oss så oerhört mot tyskarna på hem-
maplan i andra halvlek? Vi kan bara 
inte vara så mycket sämre på att hål-
la bollen inom laget, det handlar om 
ett innehav av boll som slutar 75–25 i 
procent till Tysklands favör. Varför? 
Jag vågar här påstå att jag besitter en 
ganska hygglig insikt i idrottsmenta-
litet, efter att jag läst en del i ämnet, 
plus praktisk erfarenhet av lagidrott! 
Vi kliver in i en roll, mot i det här fal-
let tyska övermän, där det redan på 
förhand besannats av expertis i över-
drivna tråkiga spekulationstimmar 
före matchstart hur matchbilden ska 
bli. Klart att spelarna inte hör det här 
just innan en match, men de har det 
lika väl i sig omedvetet. Eller som 
Olof  Röhlander skriver i sin bok som 
handlar om mental styrketräning. 
Det blir alltid som man tänkt sig! Jag 
tror att detta är en ledarfråga – i för-
sta hand – att ingjuta mod i sina spe-
lare, att alltid våga.

Hursomhelst är trots allt min 
grundläggande inställning att det går 
ut på att göra flest mål så vinner man! 
Skit samma då med ett så markant 
spelövertag – målmässigt var Sveri-
ge med i matchen. Nyligen tittade jag 
på Sverige mot Japan, andra halvlek 

i Fotbolls-VM Pojkar 17. Sverige vann 
med 2–1. En märklig match ska sägas! 
Först störde jag mig på varför svensk-
arna tillät japanerna att äga boll till 
så där en 85 procent. Och de få gång-
er svenskarna erövrade bollen vi-
sade de en enorm snabbhet, snabb-
het i att bli av med bollen igen, totalt 
oförmögna att hitta på nåt konstruk-
tivt. Motståndarna däremot var oer-
hört konstruktiva och företagsamma 
i att rulla runt bollen och att röra sig, 
plus att vara spelbara. Men här kom-
mer störmoment två. Japanerna var 
hopplöst fastkörda i allt detta och för-
tvivlat värdelösa på att utföra något 
annat än det jag just beskrivit! Inget 
skapande av frilägen eller målchan-
ser, inget distansskytte. Satt faktiskt 
och undrade om de över huvud taget 
begrep vad som gällde för att vinna 
matchen? Osökt kommer jag då in på 
olika länders synsätt och praktiskt 
utförande av spelet som sådant och 
förutsättningar.

Nämnde i första krönikan att 
jag varit fotbollsdomare. Gick min 
grundutbildning tillsammans med 
bland andra Rune Larsson. Han kom 
något längre än mig i karriären, blev 
FIFA-domare på internationell nivå! 
Han har med all säkerhet samlat på 
sig roliga minnen som domare under 
åren, vilket jag också gjort och då är 
vi tillbaka igen på samma nivå, just 
dit jag ville komma! Minns mycket 
väl vad vi fick lära oss att inte säga 
till spelarna i ett läge då det blev pro-
tester mot ett domslut. Exemplet var 
detta: Bidra aldrig till att ge spelar-
na möjlighet till spydiga eller lustiga 
kommentarer till dig själv som doma-
re genom att fråga, är det du eller jag 
som dömer? Då kan svaret bli: Jaså, 
du vet inte ens det? Givetvis har jag 

aldrig ställt denna ledande fråga hel-
ler! Bodde några år i Malmö på 90-ta-
let, där jag fortsatte min domarbana 
och hamnade i diskussion med en le-
dare, som ansåg att jag blåst hans lag 
på en hörna, där jag med bestämd-
het dömde och hävdade inspark till 
motståndarna och till sist uttryckte 
mig klumpigt och ogenomtänkt: Ing-
et snack nu, solklar inspark det kun-
de ju en idiot se! Svaret blev följande: 
Jaa, du såg ju de! Gick hastigt däri-
från, log lite inombords och insåg vil-
ken bjudning jag bidragit med! Leda-
ren tackade mig efter matchen och 
var glad över att jag inte gav honom 
varken gult eller rött kort.

Fredag kväll, första kvalmatchen 
har just tagit slut och deadline till 
KIK aren är söndag. Vad skriver man? 
En ganska dålig match spelmässigt, 
där vi får vara glada att det bara 
blev 0–1! Svenska försvaret gjorde en 
mycket genuin insats, men mittfältet 
saknar allt som har med konstruktivt 
spel att göra! Lycka till i returen!

På återläsande!
Rolle Ringwall

Fortsatta tankar och personliga  
värderingar kring de stora lagsporterna!
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Rekord igen!
Campingen ökar i stort varje år och 
2013 blev inget undantag. En bra juli 
och en kraftig ökning under augusti 
bäddade för i runda svängar en ök-
ning med antalet personätter med 
över tio procent till 2 600 personnät-
ter. Bakom ökningen ligger – kanske 
lite överraskande – en uppgång av an-
talet tältare.

Liksom de senaste åren kommer en 
tredjedel av gästerna från utlandet. 
Nästan var sjunde campinggäst kom-
mer från Tyskland och var tionde 
från Finland, Danmark eller Norge. 

I år har vi fått in cirka 150 enkät-
svar som visar att det vanligaste sät-
tet att hitta Kappelshamns Camping 

Sedan 2004 har Henric jobbat med 
bokföring, kontering, intäkter och ut-
gifter för klubbens räkning. Det blir 
många timmars jobb under ett år. 
2012 hade klubben en omsättning på 
404 tkr och Henric hade över 500 ve-
rifikationer att hålla reda på. Och det 
är knappast lägre siffror när detta år 
ska summeras. Han fullföljer en god 
tradition inom familjen – hans far-
mor Gerd var kassör i klubben på 
70-talet och båda hans föräldrar har 
haft styrelseuppdrag i Kappelshamns 
IK. Två av hans tre döttrar har jobbat 
som campingvärdar och han har själv 
medverkat på Råsunda 1989 i förmat-
chen till VM-kvalet. Henric var mål-
vakt och höll nollan för KIK:s P 78-or 
när vi vann med hela 11–0 över IF Pol-
cirkeln från Juoksengi. Sedan flera år 
tillbaka jobbar denne kappelshamns-
bo hos Regionen med bland annat Sli-
tes Reningsverk och sedan barnsben 
håller han på Gnaget i alla sporter. 

Vad tycker du är det roligaste med 
ditt ideella arbete i KIK?
– Det roligaste är väl att få vara med 
att bevara och utveckla KIK. En hel 
del har ju till exempel hänt med vår 
fina klubbstuga under mina nio år 
som kassör. Att vara kassör i KIK är 
både roligt och ibland lite väl  mycket 

jobb. Ekonomin i klubben får årligen 
ett rejält tillskott, inte bara från cam-
pingen och det jobb som Gunnel och 
andra lägger ner på kiosken, utan 
även från generösa sponsorer. Intäk-
terna är i regel större än planerade 
utgifter. Som kassör kan man tänka 
sig värre situationer. 

Klubben är i mina ögon oerhört 
viktig för bygden. Ideella krafter läg-
ger ner ett jättefint jobb och jag försö-
ker dra mitt strå till stacken.

Som lirare i P78-laget insåg man 
inte vilket jobb Berra, Ugur, min pap-
pa med flera la ner på att vi grab-
bar skulle få lira fotboll. Det förstår 
man bättre nu när mina döttrar skall 
skjutsas hit och dit. 

Råsunda -89 var ett minne för livet 
och jag vill passa på att rikta ett stort 
tack till alla som såg till att jag fick 
uppleva det. 

 
Vad har du för förväntningar/ 
förhoppningar inför 2014?
– Att medlemmarna skall bli nöjda 
med ombyggnaden. Jag hoppas att vi 
får ett nytt år med nöjda campare och 
andra besökare. Får vi det, så blir vi 
förhoppningsvis ännu fler medlem-
mar och sponsorerna blir ännu ge-
nerösare. Då blir mina problem som 
kassör ännu angenämare! Det ser jag 
fram emot. Sedan hoppas jag att Gna-
get tar guld i fotboll.

Berra Sandström

Henric Sedman håller ordning på KIK:s ekonomi

är via kartor eller internet – 30 res-
pektive 25 procent uppger det. Var åt-
tonde besökare har besökt vår cam-
ping tidigare. Mest uppskattande 
omdömen om Kappelshamns Cam-
ping får lugnet, duscharna och perso-
nalen – men så många som var fem-
te nämner priset. Sedan är det stor 
spridning på annat – alltifrån allrum-
met med storbildsteve, tvättmaski-
nerna och uteköket till bollkulaktivi-
teterna, bastun och badbryggan. 

Närmare sex av tio har inte något 
att klaga på! Det innebär att det mest 
är udda strösvar på lite av varje. Lika 
många som gillar badbryggan – sex 
personer – lika många klagar på att 

det inte ligger någon sandstrand in-
till campingen. Vi har ju en bra sand-
strand mitt i byn en kilometer bort – 
men det tycker några tydligen är lite 
långt bort… Andra saker som en och 
annan inte gillar är bullret från Nord-
kalk, skränande fåglar, utsikten med 
mera. Sedan finns det saker som vi 
ska ta till oss och göra någonting åt 
som larmande fläkt, synpunkter på 
kiosksortiment och brister i utekö-
kets utrustning. Men det känns i sam-
manhanget som rätt marginella kla-
gomål.

Berra Sandström 
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En kilometer söderut från Snäckers-
vallen på 149:ans högra sida ligger ett 
av bygdens äldsta idag fungerade fö-
retag Wasta Kvarn o Såg. Stället köp-
tes in 1913 av Carl Medin – farfar till 
dagens bröder Bertil och Fritz som 
har varit med i verksamheten sedan 
slutet av 1960-talet. När Länsstyrel-
sen registrerade in firman blev det 
Waste med e på slutet genom en fel-
stavning av myndigheten! Företaget 
är känt i bygden för bra virke till bra 
pris och vi är säkert många läsare av 
KIKaren som varit och handlat virke 
där. Men jag tror och det är många 
som inte vet mycket om företaget 
och bröderna. Så jag cyklade bort till 
Fritz och Bertil för att låta dom svara 
på några frågor. 

Berätta lite om er bakgrund, var ni 
gick i skola och vad ni gjorde under 
ungdomsåren!
– Vi gick i skolan i Lärbro – Bertil i sju 
år och Fritz i åtta. Vi kan inte minnas 
att vi spelade fotboll, däremot att Ber-
til fiskade mycket medan Fritz mest 
gjorde rackartyg.

Hur såg verksamheten ut när vi var 
små – vad är det som skiljer mest från 
hur det är idag?
– Vi växte upp under slutet av bon-
desamhället, då nästan alla kom till 
Kvarnen och malde några säckar 

mjöl. Adolf  och Anton Ekström från 
Fårö var ett par långväga kunder vi 
minns. De var farfar respektive far-
bror till dagens kappelshamnsbo 
Arne Ekström. Sigurd Ringbom vid 
Norra Gattet var en annan långväga 
gäst som kom några gånger om året.

Kundkretsen är väl mest lokal antar 
jag – åretruntboende och sommargot-
länningar på norr. Men ni har kanske 
en och annan lite mer långväga kund 
än de ni nämnt. Varifrån kommer den 
mest avlägsna kunden ni haft genom 
åren?
– Vi sålde några lass virke till Dan-
mark. Affären sköttes av skeppsmäk-
lare Ekman i Visby och virket levere-
rades till en båt vid Storugns.

Vad är den mest roliga episoden ni 
kommer ihåg från alla de år ni haft 
verksamheten igång?
– Den kommer vi ihåg, men vill/kan 
inte berätta (säger bröderna med 
glimten i ögat)…

Ni är ju inga ungdomar längre och 
jobbet är väl rätt tungt och slitsamt 
emellantåt – hur länge till orkar ni 
hålla på?
– Några tankar på att sluta har vi inte. 
Men tiden går fort och snart sjunger 
vi på sista versen…

Vad är det bästa som hänt i bygden 
under era år?
– Det är nog landsvägen (väg 149) som 
planerades för över femtio år sedan. 
Alla behöver den dagligen. När vi var 
små var det en smal krokig grusväg. 
Den är bygdens pulsåder.

Vad är ni mindre nöjda med?
– Att tiden går för fort.

Berra Sandström

Bröder som jobbar med bräder

Fem korta
Bästa årstid – sommaren och hös
ten såklart.

Det bästa med bygden du bor i – att 
vi bara har snälla grannar så länge 
vi finns kvar. Men liemannen har 
haft många goda skördar i bygden 
de senaste åren.

Favoritmat – stekt strömming med 
rotmos. Då får man dagsbehovet 
av kvicksilver och dioxin och fan vet 
allt. Men gott är det! 

Favoritprogram i teve eller radio – 
”Sången vi minns” som sändes för 
över tio år sedan, det var bra.

Något stort eller smått du vill för
ändra – När jag blir statsminister 
ska tiden gå saktare och de som vill 
ska bli 150 år, säger Fritz.
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Ingen är mer förvånad än jag. På allvar.
Jag kunde aldrig tro att jag frivilligt skulle ge mig 
ut att springa två mil. Men nu gör jag det. Och jag 
ser till och med fram emot det.

För mig, liksom för de flesta andra 
lagsportsmänniskor jag känner, har 
löpning bara varit ett nödvändigt ont. 
Något jag varit tvingad att göra för 
att orka springa efter en boll eller åka 
efter en puck.

Jag har gjort det frivilligt, mer eller 
mindre, ingen har rent fysiskt tving-
at mig till barmarks/försäsongsträ-
ning. Men jag har inte gjort det med 
glädje, ska erkännas. Jag har miss-
tröstat. Jag har hatat. Jag har tänkt 
lägga av med idrott under de blåsiga, 
mörka och bistra februarikvällarna 
när det regnat underifrån och upp-
försbackarna varit brantare mentalt 
än i verkligheten.

Men jag har bitit ihop och gjort det, 
med grönt gräs och sol och nittiomi-
nutersmatcher utan kramp i åtanke.

Att vara förberedd inför säsongs-
starten har också blivit viktigare 
med åren. Är man inte snabb längre 
får man åtminstone se till att vara ut-
hållig. Så jag har tvingat ut mig själv 
även de senaste vintrarna. Blir jag av-
bytt ska det vara för att jag är usel el-
ler skadad, inte för att jag är trött.

Men nu har det hänt något. I somras 
träffade jag en kompis kompis som 
håller på med triathlon och swimrun 
och en massa annat som är extremt 
jobbigt och mentalt  krävande. 

Det var mitt i sommaren under up-
pehållet, jag hade inte tagit ett löp-
steg på några veckor och precis lagt 
mig till med några öl- och grillrelate-
rade bonuskilon. Jag vet inte riktigt 
vad som hände, men jag blev på nå-
got sätt provocerad av den där käcka 
människans prat om Amfibieman-

nen (googla det, sjukt jobbig tävling). 
 Dagen efter började jag springa.

Och sedan har jag fortsatt.
Jag anmälde mig till mitt livs för-

sta löpartävling, Blodomloppet, och 
slog personligt rekord på milen. Jag 
har sprungit NXR i leran dagen ef-
ter GGN. och snart ska jag springa 
Lucialoppet. En annan vän tvinga-
de mig att säga ordet 40-årskris, och 
det hjälpte inte att jag sa att jag bara 
är 39. Men kris eller inte, något gott 
kommer ju ändå ut av detta.

Jag är, sanningen att säga, inte nå-
gon talang på det där med löpning. 
Heller. Som med allt annat i idrotts-
väg gör jag det hellre än bra, och löp-
ning har några uppenbara egenska-
per som inte direkt gynnar mig. Det 
är till exempel ingen kroppskontakt. 
Man får inte knuffas.

Men skillnaden mot att löpträna nu 
och löpträna då stavas teknikutveck-
ling. Allt blir roligare om man tävlar. 

Och att tävla mot sig själv räknas ock-
så som tävling.

Med appar i telefonen som talar om 
kilometertider och sträckor och allt 
man kan tänkas vilja veta är det en-
kelt att se utvecklingen. Det är lätt att 
jämföra resultat.

Och med lurar i öronen är det inte 
längre bara astrist att springa i näs-
tan två timmar, det är faktiskt också 
allmänbildande. Jag har betat ige-
nom de flesta P3-dokumentärerna, 
och ska snart börja förkovra mig 
 ytterligare med andra podcasts.

Med andra ord. Jag kommer väl 
förberedd till säsongsstarten på 
Snäckersvallen nästa år.

Allmänbildad och vältränad. Men 
garanterat fortfarande utan bollkon-
troll.

Mats Pettersson
Lagkapten

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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Hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Stad Har Skandinaviens 
äldsta universitet

Sveriges kyrkliga 
centrum

Sveriges 4:e största 
stad

Residensstad i Uppsala 
Län

Här har SM-finaler i 
bandy avgjorts

Land i Europa Gränsar till åtta länder Har ständig neutralitet 
genom grundlag

Blev EU-medlem 
 samtidigt som Sverige

Arnold Schwarzenegger 
är född här

Höll på att förstöra 
Sveriges VM-dröm

Bilmärke Grundades av tre bröder Huvudkontor i Paris Franska staten är 
delägare

Två modeller är Clio och 
Mégane

Har en relation med 
Volvo

Blå blomma Tillhör familjen 
 Förgätmigej

Har en livslängd på 
två år

Vanlig vid åkrar och 
dikeskanter

Härstammar från 
sydöstra Europa

Vanlig på Öland och 
Gotland

Svensk artist Född 1940 i Finland. 
Skivdebuterade 1961 Barnambassadör åt FN

Var med i barn-
programmet Svenska 
Sesam

Vann melodifestivalen 
1966, tappade kjolen 
1985

Är aktuell i Så mycket 
bättre

Svensk sjö Vattennivån har sänkts 
fem gånger

Sedan 1999 
naturreservat Ligger i Västergötland Har restaurerats för 

170 Mkr Känd för sitt rika fågelliv

Skådespelare Född 13 juni 1951 i 
 Göteborg

Var huvudperson i 
TV-serien Bombi Bitt

Vann Guldbagge och 
Silverbjörn 1982

Har flera skåde spelande 
söner

Var potentiell pappa i 
Mamma Mia

Rilles frågesport
Uppsala, Österrike, Renault, Blåeld, Lill Lindfors, Hornbergasjön, Stellan Skarsgård
X12 X1X
Röda tråden: Alla arbetar eller har arbetat åt FN.

1) 9 september var det val i Norge. Vad 
heter Norges nya statsminister?
 1 Trine Skei Grande
 X Erna Solberg
 2 Siv Jensen

2) Sverige har högertrafik sedan sep
tember 1967. Men från vilket datum?
 1 3 september
 X 7 september
 2 24 september

3) 27 oktober i år avled en känd rockar
tist. Vem?
 1  Tom Waits
 X  Bill Wyman
 2  Lou Reed

4) I oktober stängdes delar av USA:s 
statsapparat. Hur länge var de  stängda?
 1 14 dagar
 X 17 dagar
 2 23 dagar

5) Andra november gick GGN av stapeln. 
Från vilket land kom vinnaren?
 1  Frankrike
 X  Belgien
 2  Sverige

6) Arsenal ledde Premier League under 
november. Vilket är deras smeknamn?
 1 Runners
 X Gunners
 2 Sunners

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Jan Eliasson Hans Blix Carolina Klüft Lill Lindfors
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Där idéer möts

Fredagen den 22 november samlades 
PUK-gruppen på Mavens Diner med 
intention att få lite ny fart på utveck-
lingsandan i Kappelshamn. Efter ett 
inledande möte där Stefan Lundgren, 
Berra Sandström, Katarina Skoglind, 
Åsa Stenström och Leif  Söderström 
deltog, fortsatte kvällen med en After 
Work där ytterligare personer var in-
bjudna.

Det här mötet var inledningen till 
det som i fortsättningen kommer att 
bli månatligen återkommande After 
Work-träffar på Maven dit alla är väl-
komna. Vi hoppas att det ska leda till 
att det ska sätta fart på kreativitet och 
generera nya idéer för Kappelshamn.

Just den här första fredagen väcktes 
idén att vi kanske skulle kunna bygga 
några slags bodar i hamnen, på den 
gamla refugen och hyra ut dessa till 
personer som vill sälja fisk, bröd eller 

något annat. Då skulle vi kunna gå 
ihop i ett gemensamt bolag som äger 
bodarna och inte bygga fler bodar än 
vad det finns intresse för. Det är vik-
tigt att bygga på ett sätt som håller 
möjligheten till färjetrafik öppen.

Vi pratade om att vi måste kontakta 
Region Gotland för att kunna få ihop 
ett bra faktaunderlag om vilka för-
utsättningar det finns för verksam-
het i hamnen. Samtidigt har frågan 
om båtar och hamnar kommit högre 
upp på den gotländska agendan och 
det känns som att vi har möjlighet att 
få större gehör för idén om att Kap-
pelshamns hamn behövs som reserv-
hamn. Riksdagspolitikern Christer 
Engelhardt har exempelvis skrivit 
om behovet av reservhamn i Gotlands 
Tidningar.

När vi startade PUK för flera år sedan 
registrerade vi domänen kappels-

hamn.se och byggde upp en hemsida. 
Det har dock visat sig vara svårt att 
hålla liv i den. Idag bestämdes att vi 
framöver kommer att satsa på sidan 
Kappelshamn på Facebook och låta 
den gamla hemsidan ligga på is utan 
krav på uppdatering. Vi behåller för-
stås domänen och ni som har e-post-
adresser med @kappelshamn.se kan 
fortsätta att använda dem. Vi hoppas 
att Facebooksidan Kappelshamn ska 
kunna ta över för att samla informa-
tion om vad som händer här i byn.

Gå in på Facebook och Gilla vår sida 
Kappelshamn så får du aktuell infor-
mation! Håll utkik efter nästa After 
Work så ses vi på Maven!

Åsa Stenström
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Söndag 15 september hade KIK åtagit 
sig att vara depå för ca 350 cyklister 
som deltog i cykelloppet Gotland 360. 
Vi hade planerat och förberett väl. 
Önskemålet var att vi skulle utfodra 
deltagarna med någon gotländsk spe-
cialitet. Saffranspannkaka var det re-
dan någon som ”lagt beslag på”.

Vi använde några styrelsemöten 
till att stöta och blöta idéer och kom 
fram till att lamm om något är väl 
gotländskt. Med detta klubbat tog 
Gunnel på sig att baka bröd och rökt 
lammfiol beställdes från Lammboden 
Almungs i Stånga. Till det skulle vi 
ha kaffe och te. Kravet från arrang-
ören var att det också skulle finnas 
saft – även där fick det bli Gunnels 
hemkokta. 

Cykelinvasion

KIK:s Luciafirande
luciatåg, luciafika, lotterier
Lördag 14 december kl 18  
i Kappelshamns Folkets Hus

Inför söndagen var det många fri-
villiga som hade anmält sitt intresse 
för att hjälpa till vid själva utskänk-
ningen. Söndagsmorgon klockan 
08.00 var hela styrkan bestående av 
Gunnel, Lillemor, Agge, Siv, Thomas, 
Berra, Petter och Magnus på plats. 
Vi skyltade upp för toaletter, ställde 
upp bord och stolar på campingpla-
nen, kokade kaffe och bredde närma-
re 400 smörgåsar, varav en del skulle 
vara glutenfria, vegetariska och lak-
tosfria.

En följebil kom till campingpla-
nen vid tolvtiden med bananer, rus-
sin, nötter och saltgurka. Strax däref-
ter kom de första cyklisterna – eliten 
tror vi. De stannande max fem minu-
ter och tuggade snabbt i sig en smör-

gås och drack lite kaffe innan de gav 
sig iväg igen.

Därefter blev det ett litet uppehåll 
innan nästa klunga kom. Sedan flöt 
det på under hela eftermiddagen tills 
de sista anlände runt halvfyra-tiden. 
Många var väldigt nöjda med att ha 
fått stanna till hos oss och uttryckte 
sin uppskattning för det arbete vi lagt 
ner och för den goda smörgåsen.

Solen sken under nästan hela ar-
rangemanget och det bidrog natur-
ligtvis också till den fina stämningen 
som rådde bland cyklister och bland 
oss som med gemensamma krafter 
hade åstadkommit det hela.

Lillemor Ringvall
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Medlemsrekord –  
vi är 330!
KIK har ökat medlemsantalet i år till 
330. Det är en dubbelt så många som 
vi var för tio år sedan! Vi har aldrig 
tidigare var fler än 250. Orsaken kan 
delvis vara att vi fått många som vil-
le gå på jubileumsfesten i augusti att 
bli medlemmar. Men det kan knap-
past vara hela förklaringen. Förhopp-
ningsvis kan vi behålla våra medlem-
mar även nästa år.

Vilka är då våra medlemmar? Ja, 
188 är män och 142 är kvinnor. Var 
femte bor i Storstockholm, medan 
sex av tio är gotlänningar, 12 procent 
finns i övriga Sverige och resten – 
fem stycken – bor utomlands. 80 är 
kappelshamnsbor och det tackar vi 
extra mycket för – en väldigt god upp-
slutning med tanke på befolknings-
underlaget.

Mer detaljerat är 30 0–10 år, 60 11–20 
år, 23 21–30, 49 31–40, 56 41–50, 40 51–60, 
45 61–70 och 22 71 år och äldre. Hälf-
ten är födda 1972 och tidigare – hälf-
ten 1973 och senare.

Ungefär hälften av våra medlem-
mar på fastlandet är sommargotlän-
ningar.

Träningstider fotboll
Herrseniorerna har fått tid i Vibble – 
Västerhejdehallen – denna vinter. Det 
är en lite sen tid, men det passar små-
barnsföräldrar och nattugglor som 
utgör en majoritet av spelartruppen. 
Måndagar 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. 
Alla som vill – unga & gamla, tjejer & 
killar – kan komma och spela tvåmål 
under en timmes tid.

Hemsidan är välbesökt
Klubbens hemsida www.kappels-
hamnsik.se är glädjande nog välbe-
sökt. Under detta år kommer vi att 
ha haft över 12.000 unika besökare. 
Många – framförallt de som går vi-
dare till campinginformationen – är 
inne vid ett tillfälle medan många an-
dra – som de fotbollsintresserade som 

vill läsa matchrapporter – är inne ett 
flertal gånger. I genomsnitt gör varje 
besökare två besök i månaden. Vi kan 
också notera att varje klubbtidning 
laddas ner i minst 200 ex.

Jämfört med de senaste åren har 
besöken på vår hemsida i det närmas-
te fördubblats – helt fantastiskt!

Klubbmästerskap  
i pingis
Tävlingsledaren Magnus rapporte-
rar att datum för klubbmästerskapet 
i pingis är fastställt till lördagen den 
4 januari 2013. Klockan 12.00 samlas 
ungdomarna upp till och med fjorton 
år och kl 14.00 är det dags för de vux-
na i herr- och damklassen.

Årsmötet 2014
Årsmötet nästa år kommer att äga 
rum fredagen den 7 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.

Rilles frågesport – en 
slamkrypare senast
I svaret på Rilles frågesport avdel-
ning 1X2 blev det fel i facit – det står 
att fråga fyras rätta svar ska vara X. 
Fel, fel, fel – det ska vara 2. USA:s i 
dagarna så omtalade underrättelse-
tjänst heter NSA och inget annat. 

Pengar till klubben
Tack alla 23 som listat KIK som för-
månstagare vid spel hos Svenska 
Spel. Klubben fick en bra slant på 
5.050 kr. Kan vi bli dubbelt så många 
kan vi kamma in inte mindre än 
10.000 kr nästa år? Bra pengar! Säg 
bara till hos ditt spelombud att du vill 
ha Kappelshamns IK som förmånsta-
gare så ordnas det lätt som en plätt. 
Det bästa är att du går in via klub-
bens hemsida och klickar dig fram 
på den undre Svenska Spel-ikonen, så 
får KIK en viss procent att din spel-
insats.

20 personer kom till höstens ar-
betsdag den 19 oktober. En mycket 
bra uppslutning – vi hann med det 
mesta utan att förta oss. Ett stort 
tack till alla som ställde upp! 

Sandspridningen på fotbolls-
plan fick vi dock skjuta upp efter-
som planen var för mjuk. Men den 
16 november fick vi också det gjort!

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

Bastulyrik
5 oktober: 
4 små damer i afton blev vi 
Gubbar och poker i rummet ”brevi” 
De skrattar och satsar och ölar och 
går på 
Men vi har det lugnt och stilla i vår 
vrå

12 oktober: 
Tvåhundra gäss mot söder drog 
I vacker och välformad vemodig plog 
Nu kommer hösten med stillhet 
och ro 
Vi njuter av att på vackraste platsen 
bo 
Vi lärt oss leva med tidens gång 
Och gläds åt vår årstids vackra sång

Peter Olofsson, Visby
Först och främst har klubben en här-
lig stämning och ett gott rykte. Sedan 
trivs jag som spelare i herrfotbollsla-
get verkligen när jag kommer ut till 
Snäckersvallen för att spela hemma-
match. Utan tvekan Gotlands vack-
rast belägna fotbollsplan. Det betyder 
mycket för mig att vara med i det här 
laget, känna pulsen i omklädnings-
rummet och gå ut och kriga för tre po-
äng tillsammans med grabbarna. Då 
ska man samtidigt veta att det kanske 
inte är möjligt om klubben inte sköts 
så bra som den faktiskt gör. Därför är 
jag oerhört tacksam för det som görs 
runtomkring vilket ger oss möjlighet 
till detta. 

Janne Gustavsson,  
Kappelshamn 
Som framgår av fotot har man bli-
vit några år gammal, så har det även 
blivit i KIK – snart 40 år. Som kap-
pelshamnsbo i förskingringen och 
hemflytt från Stockholm, blev det na-
turligt med medlemskap i klubben. 
Jag känner en stor glädje och stolt-
het över att få ha varit med om KIK:s 
stora utvecklingsresa från i stort sett 
noll – ingen fotbollsplan och inga 
byggnader – till dagens fina anlägg-
ning. Även om jag inte är så mycket 
engagerad idag, betyder klubben väl-
digt mycket för mig med många fina 
fotbollsmatcher, kiosk, alla evene-
mang och sist men inte minst bastun.

Yvonne Malmqvist, Tofta 
(uppvuxen vid Nyhamn vid Kappels-
hamnsvikens västra sida och hette då 
Johansson i efternamn)
Jag är medlem i KIK för vi har som-
marstuga där ute. Blev medlem för 
jag tyckte det var kul. Det är bra att 
klubben finns.

Nathalie Schönthal,  
Kappelshamn
Det är kul att det händer något i Kap-
pelshamn, bollkul-kvällarna är något 
av mina favoriter. Bastun är väldigt 
mysig, det är trevligt folk och alla är 
vänliga och snälla.

Therese Carlsson,  
Uppsala och Kappelshamn 
Jag och min sambo är medlemmar i 
klubben eftersom vi ser den som en 
naturlig mötesplats i Kappelshamn, 
det sker dessutom många jippon och 
annat trevligt i klubbens regi och det 
vill vi vara med och stödja. Sedan vi 
köpte vårt hus har vi också känt oss 
välkomna på alla sätt och vis, därför 
ser vi medlemskapet som ett natur-
ligt steg att ta.
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Hej kära bybor, nu är vi i full gång 
med olika aktiviteter – hösten är 
snart förbi och vintern tar vid. Nu 
gäller det att vi tar hand om varan-
dra, tänker på varandra, ställer upp 
för varandra, är rädda om varandra. 
I dessa tyfontider med insamlingar av 
olika slag måste vi tänka på våra med-
människor och visa medmänsklighet. 
Nu när mörkret faller behövs det bara 
ett litet ljus som lyser i mörkret.

Fastighetsgruppen hade i septem-
ber en fixardag då det fejades i parken 
rejält. Mycket sly är borttaget med 
hjälp av Ulf  Lindahls Skog & Träd-
gård. Han gick fram som en skogsma-
skin och röjde massor med hassel, så 
nu blir det nog mindre myggor i som-
mar. En skylift hyrdes in och Ingvar 
Andersson snyggade till och monte-
rade fasadskylten. Så nu ser Folkets 
Hus riktigt trevligt ut! Tack alla ni 
som hjälpte till och ställde upp. Den 
28 december klockan 9 är det planerat 
för en förrådsstädning, det bjuds på 
kaffe. Välkomna alla som vill träffas 
och städa samtidigt!

Verksamhetsgruppen har haft ett 
flertal möten under hösten och man 
önskar få in fler tips från er bybor 
vad ni vill ska hända. Har du en su-
perbra idé – hör av dig till Katarina 
Skoglind, telefon 073-634 62 51. Grup-
pen fick hit Länsteatern som kom och 
spelade Oj nar det blir svårt. Teatern 
drog ett 60-tal besökare och den var 
bra – rolig och tänkvärd – och gav en 
positiv och glad stämning. Det serve-
rades kaffe och exklusiva smörgåsar i 
pausen som var väldigt goda och upp-
skattande – gav dessutom plus i kas-
san till Folkets Hus! Bra skådespelar-
insatser, speciellt av Lennart Bäck. 
Tack, för att några av oss fick lite på-
fyllning av endorfiner inför vintern.

Sedan har det varit Rockfest igen 
och ett 90-tal personer kom (lika som 
i våras) när det arrangerades – gav 
också ett ”litet” plus i kassan. Bingon 
rullar på för fullt på söndagar, start 
klockan 17. Det är bara att åka dit och 
spela. Bingon ger en betydande hy-
resintäkt för Folkets Hus. 

Skyhöga förväntningar!
På medlemsmötena har det varit 

en trogen skara på plats och tyckt till, 
det gillar vi. Sista mötet i år ägde rum 
den 19 november. Ekonomin är nu i 
balans tack vare er alla kära andels-
ägare, medlemmar, bingospelare, bi-
dragsgivare, aktivitetsbesökare med 
flera – hoppas jag inte glömde någon. 
Till dags dato har vi 121 andelsägare 
och 72 av dessa har betalat in med-
lemsavgiften för 2013. Detta är jätte-
glädjande! 

Kommande aktivitet är Bygdens 
Nyårsaftonsfirande som några av oss 
i byn dragit igång till självkostnads-
pris. Vi känner att det vore trevligt 
att fira in det nya året tillsammans is-
tället för att var och en sitter på var 
sina håll i stugorna, se mer info på 
anslagstavlorna. Ett perfekt sätt att 
avsluta och börja ett nytt år på, eller 
hur?

Inför nästa år har vi ”skyhöga” för-
väntningar på fler aktiviteter som 
håller byn levande. Har du tips eller 
förslag – tveka inte att höra av dig till 
oss! Först ut är Folkets Hus 80-årsju-
bileum nästa år med 30-talstema i slu-
tet av januari 2014, se anslagstavlor-
na. Inför detta arrangemang är det ett 
möte den 26 november klockan 18.30 
för dom som kan bidra med bilder, be-

rättelser med mera, så kom o bidra 
med det du har liggandes. 

Årsmötet äger rum den 28 februa-
ri Ta med era andelsbevis, då har ni 
rösträtt. Det bjuds på fika med hem-
bakt i vanlig ordning. 

Fortfarande behövs det fler andels-
ägare. Medlemmar som vill ge till-
skott i kassan för att bevara vår an-
rika samlingslokal från tidigt 1930-tal 
uppmanas att sätta in 161 kr på bank-
giro 5680-1582. Sponsring, gåvor, bi-
drag och nya medlemmar – allt är väl-
kommet! Notera ditt namn och din 
adress på inbetalningen. Summan 
kan verka lite udda, men 1 kr är en 
inträdesavgift, 10 kr är en andel – du 
får faktiskt köpa upp till 50 stycken 
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 till-
hör ett hushåll, där det finns vuxna 
som betalat årsavgiften. Fortfarande 
söker vi eldsjälar som vill hjälpa till, 
intresserad? Kontakta någon i styrel-
sen. 

Väl mött till nästa gång! 
Maria Littorin genom styrelsen


