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Härliga höst!
Efter en riktigt skön sommar håller 
vi på att gå in en den på Gotland of-
tast så härliga hösten. Varje årstid 
har sin tjusning. Häftigt att kura in-
omhus på vintern och se naturens 
krafter komma med snöstorm i janu-
ari, lite jobbigt att ta sig fram på vä-
gar, men numera är det ju inte många 
dagar som är jobbiga – normala vint-
rar. Våren har sin tjusning med den 
spirande grönskan, varma dagar som 
byts ut mot kall snålblåst ända fram 
i maj. Sedan kommer sommaren med 
varmt badvatten, turister och som-
margotlänningar och släkten på be-
sök. Men sedan i slutet av augusti är 
det rätt skönt att få ön för sig själv 
igen och njuta av det oftast fortsatt 
fina vädret, ta promenader på rätt 
folktomma stränder och känna att 
den här ön är nog bäst ändå. Det är 
iallafall så jag känner …

KÅT
En fyndig och lite uppseendeväckan-
de förkortning som arrangemangsan-
varige Kristoffer Strehlenert hittade 
på för Kappelshamns Återkomman-
de Triathlon. Mer om detta lycka-
de samarbetsprojekt med Friskis & 
 Svettis som KIK genom Ola Larsson 
och Kris toffer arrangerade den sista 
juli kan du läsa om längre fram i det-
ta nummer.  

Vår anläggning är välbesökt
Tror aldrig att vår fina anläggning 
vid Snäckersvallen varit så välbe-
sökt som denna sommar – förutom 
fotbollsmatcher, midsommarfirande, 
klubbmästerskap, bastu och nämn-
da Triathlon har vi haft osedvanligt 
många campinggäster, välbesökta 
bollaktiviteter och en strid ström av 
människor som lekt på fotbollsplanen 
och hoppat i vattnet vid badbryggan. 

Många uppskattande ord hörs från 
campinggäster och andra om den fina 
miljön, att allt verkar välskött och att 
grönytorna är öppna för spontana ak-
tiviteter. 

Planer  
Camping, sponsring och bidrag för 
våra aktiviteter ger klubben en god 
ekonomi tillsammans med medlems-
avgifter och annat. Det gör att vi kan 
ha planer på att investera i förbätt-
ringar på anläggningen som ett nytt 
redskapsskjul/garage för gräsklip-
pare med mera och nästa år kanske 
en modernare och mer kundvändlig 
 reception/kiosk. Inga definitiva be-
slut är ännu tagna, men klubbstyrel-
sen har absolut idéer om en om möj-
ligt ännu bättre anläggning.

Planerna för byns och Gotlands 
bästa hamn har jag inget att berätta 
om i dagläget. Men jag tycker ändå 
jag har fått signaler om att bygdens 
naturliga nav – hamnen – kommer att 
behållas i offentlig ägo för att kunna 
utvecklas till något som sätter Kap-
pelshamn på kartan i framtiden.

Snart är det val
Nu är det inte långt kvar till riksdags- 
och kommunalval. Tänk på att demo-
krati fortfarande är en bristvara för 
många, så utnyttja din röst. Årets val 
ser ut att bli riktigt spännande med 
många olika alternativ att välja emel-
lan. Varje röst ger en extra tyngd åt 
det partiet som fått rösten. Inget parti 
lär få egen majoritet och normalt sett 
ökar ju inflytande för ett parti i rela-
tion till storleken.
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Äntligen verkar det ha lossnat!

Sockenderby på vallen, Peter gör sin bästa säsong i klubben.

Omid – två mål i debuten.

Sedan förra KIKaren har vårt stol-
ta A-lag i fotboll spelat åtta matcher 
med minst sagt blandat resultat. Tre 
vinster, en oavgjord och fyra förlus-
ter har det blivit. Men i den senaste 
matchen tog vi tre poäng, så det var 
en positiv avstamp när vi går in i sep-
tember. Det brukar vara så att KIK:s  
höstavslutning alltid är bättre än pre-
stationerna under maj och juni.

Jämfört med de senaste åren har 
vi framförallt förbättrat försvarsspe-
let vid fasta situationer, men vi har 
fortfarande svårt att själva komma 
till snabba avslut. Lagets lägstani-
vå är heller inte riktigt acceptabel. 
Kan vi höja oss där lär det blir många 
 vinster för våra stundtals duktiga li-
rare.

Alla matchdetaljer finns som alltid 
på hemsidan www.kappelshamnsik.se 
och här följer en kort sammanfattning 
av matcherna. 

Den 1 juni blev det visserligen en 
bortaförlust med 1–2, då vi mötte se-
riens suverän Dalhem som har vun-
nit alla sina matcher och de flesta 
med stora siffror, så den uddamåls-
förlusten får ges klart godkänt. Mats 
Pettersson nickade in KIK:s mål och 
Rille Holmström utsågs till matchens 
KIK-lirare.

Några dagar senare mötte vi 
Väskinde på Snäckersvallen. Efter 
en riktigt bra första halvlek kunde 
vi rättvist vinna med 3–1. Två mål av 
Danne Boman och ett mål av match-
ens KIK-lirare Adde Nilsson .

Sedan dröjde det fjorton dagar 
 innan nästa match – också den på val-
len. Bottenlaget Visby AIK mönstra-
de enligt egen utsago sitt starkaste 
B-lag för året. Så vi fick verkligen en 
tuff  match. Rätt länge spelade Kap-
pelshamn alldeles utmärkt och bor-
de ha punkterat matchen före halv-
tid, men VAIK kom igen. Vi får vara 
rätt nöjda med en pinne, även om 
det var surt att Jack Erikssons sena 
ledningsmål i matchminut 88 kvitte-
rades av stadslaget på övertid. Övri-
ga målgörare var Danne Boman och 
matchens KIK-lirare Johan Carlén. 

Den 29 juni spelade KIK mot Sten-
kyrka på Gullbjerges fina gräsmatta. 
Det blev en uddamålsseger med 4–3 
sedan vi åter lite onödigt tappade en 
klar ledning med 4–1 efter en timmes 
spel. Skyttekungen Danne gjorde två 
mål denna gång och han hade sällskap 
i målprotokollet av Patrik Westerlund 
och Mattias Andersson. Slitvargen 
och högerbreddaren Nicke Karlsson 
utsågs till matchens KIK- lirare.

Den sista matchen före sommar-
uppehållet gick hemma mot När/
Hemse – ett lag fullt av hockeyspela-
re. Vi kom inte upp i normal klass. 
Det blev en förlust med 1–3 efter årets 
hittills sämsta spelinsats. Målskytt 
Nicke Karlsson och matchens KIK-li-
rare blev Oskar Månsson.

Höstpremiären ägde rum redan 
den 31 juli på Snäckersvallen och 
återigen mötte vi ett lag från tabel-
lens nedre regioner som kom med ett 
ovanligt starkt B-lag, nämligen Levi-
de. KIK-spelet pendlade upp och ner, 
men efter en svag inledning borde vi 
ändå kunnat ta en seger. Med 53 mi-
nuter kvar att spela hade vi 2–3 och 
skulle normalt gjort några mål till 

på spelövertaget. Men en minst sagt 
mystisk domarinsats i kombination 
med vår egen ineffektivitet gjorde att 
det inte blev fler mål i matchen. Två-
målsskytten Peter Olofsson utsågs 
till Matchens KIK-lirare.

Sedan dröjde det till 17 augusti inn-
an det var dags för ett sockenderby i 
Hangvar. Vi mötte ett starkt hemma-
lag, men gjorde en bra match och tog 
tidigt ledningen genom Joakim Nan-
neson, men Hangvar lyckades vända 
och vinna relativt rättvist med 4–2. 
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Div 5 Gotland
Dalhems IF B 12 12 0 0 48-7 36
Fardhem Garda BK B 13 8 4 1 59-18 28
När/Hemse 13 8 2 3 43-23 26
FC Gute C 13 6 1 6 34-31 19
Kappelshamns IK  12 4 3 5 31-31 15
Visby AIK B 12 4 1 7 26-34 13
Hangvars SK 12 4 1 7 20-33 13
Levide IF B 13 1 1 3 6-19 4
Väskinde AIS 10 2 1 7 17-27 7
Stenkyrka IF 12 2 1 9 22-57 7

Div 6 Gotland
Roma IF B 8 5 2 1 25-17 17
Stenkyrka IF B 9 3 3 3 16-16 12
Vänge IK 7 2 4 1 15-12 10
Fårösund/Kappelshamn B  8 1 1 6 16-27 4

Efter sju omgångar ståtade vinstko-
lumnen med en nolla i tabellen för 
Fårösund/Kappelshamns gemen-
samma B-lag i sexan. Det kändes lite 
orättvist, men om motståndarna gör 
fler mål än vi – ja, då är det svårt att 
vinna. Efter de inledande tre match-
erna som refererades i juninumret 
hade vårt reservlag varit i farten vid 
fem tillfällen med idel ”hedersamma” 
förluster. Stenkyrka borta 8 juni 1–3; 
Roma hemma 15 juni 2–5, Vänge bor-
ta 1 juli 1–3 och Stenkyrka hemma 12 
augusti 1–3. 

Men i den åttonde matchen kom 
den berömda ketchupeffekten. 
FGoIK/KIK mötte obesegrade serie-
ledarna på Klostervallen i Roma den 
19 augusti. Efter säsongens bästa spel 
kunde killarna ta en storseger med 
6–2! Fårösunds David Erlandsson 
glänste och gjorde tre mål och sam-
arbetspartnerns Erik Berlin svarade 
för tre målgivande passningar. Dess-
utom kastade vi från KIK:s sida in 
fyra debutanter – Marcus Tidblom, 

Rena rama 
ketchup effekten

Aktuella serietabeller

Domingos Mestre, Saidjad Nouri och 
Ahmed Al-Hakhany – som alla gjorde 
ett bra jobb.

Matchrapporter finns som alltid att 
läsa om på www.kappelshamnsik.se. 
Men sammanfattningsvis ska sägas 
att spelmässigt har laget gjort många 
goda insatser, men liksom A-laget har 
det blivit för få avslut och en alltför 
låg lägstanivå. Perioderna av bra spel 
har ändå tenderat att öka de senaste 
matcherna, så förhoppningsvis blir 
det islossning i de återstående fyra 
septembermatcherna med några tre-
poängare. 

Sedan är det givetvis tufft att få ett 
bra samspel med två olika förening-
ars spelare i ett B-lag där vi redan till-
sammans har gått runt på 54 olika 
spelare. Jag vill ändå poängtera att 
samarbetet mellan klubbarna fung-
erat väldigt bra. Tack för det – Fårö-
sunds ledarduo John Erlandsson och 
Mathias Molander!

Berra Sandström

Kadrim Cimilji – ny i laget.

Fyra KIK-debutanter mot Roma.

Det andra KIK-målet kom inte ovän-
tat från Dannes fötter. Till matchens 
KIK-lirare utsågs vår säkre mittback 
Patrik. 

Bara fyra dagar senare mötte vi 
unga topplaget FC Gute hemma en 
lite småruggig kväll. Matchen börja-
de olyckligt. Redan på eftermiddagen 
skapade sena återbud problem, men 
med hjälp av Staple Ungdom fick till 
slut ihop fyra avbytare, men efter nio 
minuter stod det 0–2 och markering-
ar lyste med sin frånvaro. Matchens 
KIK-lirare Nicke reducerade snyggt 
och Kappelshamn började få ordning 
på spelet. I början av andra halvlek 
kunde KIK kvittera genom ett mål 
av Johan Carlén, men sedan blev 2–3 
på en hemmamiss.  Två mål av KIK- 
debutanten Omid Mosavi gav till slut 
en  efterlängtad, skön hemmavinst.

Berra Sandström
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För min del satte jag ett personligt re-
kord härom veckan.

Ett inte särskilt smickrande så-
dant.

Som mittback och lagkapten kän-
ner jag ett visst ansvar att leverera. 
Åtminstone ser jag det så, även om le-
veranskraven inte är så höga på den 
här nivån om man säger så.

Vad som krävs är egentligen att 
inte göra bort sig, på det kommer 
man långt. Och på att inte göra bort 
mig har jag byggt min långa och inte 
särskilt framgångsrika fotbollskar-
riär.

Men mot Levide hemma på 
Snäckersvallen gjorde jag bort mig.

Först gjorde Levide 1–0 efter nån 
slags markeringsmiss där jag faktiskt 
inte (!) var inblandad.

Men sen klev jag in i handlingen. 
På fem minuter orsakade jag på egen 
hand två straffar som Levide dun-
kade in i mål och jag vet inte riktigt 

vad jag ska säga, men alla som spe-
lat lagsport fattar att ungefär just då 
vill man bara byta av sig själv och åka 
hem.

Det spelar ingen roll att det är divi-
sion 5, ingen vill sabba för sina kom-
pisar. Att den första straffen var hårt 
dömd må så vara (ingen fattade att 
det var straff  förutom domaren), men 
den andra straffen var desto solklara-
re och där borde jag nog fått ett gult 
(men slapp, allt jämnar ut sig).

Kort sagt. Jag hade en extremt då-
lig dag på jobbet.

Vi förlorade till slut med 3-2, ett inte 
särskilt rättvisande resultat med tan-
ke på att Levide inte var på vår plan-
halva sista timmen. Men inte heller 
det spelar någon roll, för vi förlora-
de i alla fall och det är resultatet som 
räknas.

Jag hatar att förlora. I synnerhet 
när det är mitt fel.

Jag hatar också att göra folk be-
svikna. 

Där och då tänkte jag att nu, nu är 
det nog fan dags att lägga av. Det får 
räcka.

Men så gick det några dagar och 
plötsligt hade jag köpt ett par nya fot-
bollskor. Och det verkar ju dumt att 
köpa nytt och sen bara spela några 
matcher till, tänker jag, så det får väl 
bli en säsong till då.

Om någon annan har lust att vara 
med förstås, för vi har inte direkt 
världens bredaste trupp, och juni-
orverksamheten i klubben är något 
skral.

Å andra sidan. Jag är bara 40. Tio 
år till borde jag väl hålla ihop? Risken 
är bara att de där misstagen inte blir 
färre med åren…

 
Mats Pettersson

Lagkapten

Alla som pratar om lagidrotter brukar dra upp 
det fina i att man kan glädjas tillsammans, och att 
kämpa mot gemensamma mål.
Och visst, så är det.
Men det är inte lika många som pratar om känslan 
att göra sina lagkamrater besvikna.
För det gör man ju. Flera gånger varje match till 
och med. Det kan handla om missade frilägen, 
brända straffar, intappade bollar eller otajmade 
brytningar och felpass. Misstag som alla gör, men 
som för den som gör dem bränner extra eftersom 
man vet att man har förväntningar på sig och krav 
att leva upp till.

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).
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Äntligen Petters tur!

En av våra mest frekventa deltagare 
i klubbmästerskapet i boule är Pet-
ter Höök. Peppe har stadigt förbätt-
rat sitt kastande och tog silverme-
dalj förra året. I år visade han att den 
medaljen inte var en tillfällighet. Han 
vann nämligen allt – dels sitt första 
seniorguld, dels tog han sin första in-
teckning i Kullshage Trophy efter en 
jämn kamp med Monica Olsson som 
han till slut vann över med 13–11. I 
ungdomsklassen var Zeb Averyd oho-
tad vinnare före fjolårssegraren Wil-
liam Pettersson, medan Smilla Sand-
ström vann barnfinalen över Michael 
Carlsson.

Värmeböljan var kanske orsak till 
att årets deltagarlista var något tun-
nare än normalt. Sjutton kastare 
ställde upp i seniorklassen,  medan 
fem ungdomar tampades i ungdoms- 
och barnklasserna. Petter tog väl 
vara på sin friomgång i lottningen 

Resultat 

Seniorer
A-final Petter Höök-Peter Sta-
de-Emil Söderberg 13-8-5
B-final Monica Olsson-Niclas 
Averyd 13-10 13-12-11
Kullshage Trophy Petter Höök-
Monica Olsson 13-11

1. Petter Höök
2. Peter Stade
3. Emil Söderberg
4. Annica Höök
5. Håkan Sandström
6. Jimmy Öhlund
7. Göran Sandström
8. Tove Averyd
9. Helen Stade
10. Monica Olsson
11. Niclas Averyd
12. Janne Gustavsson
13. Lillemor Ringvall
14. Oskar Pettersson
15. Magnus Sjögren
16. Berra Sandström
17. Gunnel Söderberg

Ungdomar
1. Zeb Averyd 
2. William Pettersson 
3. Lucas Helin

Barn
1. Smilla Sandström
2. Michael Carlsson

och lyckas genom att slå Tove Ave-
ryd i sin första match direkt kvalifi-
cera sig för A-final. Där stod de gamla 
exmästarna Peter Stade och Emil Sö-
derberg för motståndet. Finalen blev 
dock inte särskilt spännande . Petter 
visade en jämnhet som hela tiden gav 
poäng. Han vann finalsticket på tret-
ton före Peter med åtta och Emils fem.

I B-finalen hade Monica Olsson en 
lite tuffare match mot Niclas Averyd, 
men hon vann till slut med betryg-
gande 13–10. Segersiffrorna för ung-
domsmästaren Zeb Averyd i matchen 
mot tvåan William Pettersson blev 13-
3. Då hade Zeb en svårare match mot 
bronsmedaljören Lucas Helin som 
betvingades med 13–6. I barnfinalen 
blev 7-årige Smilla Sandströms se-
gersiffror över den drygt ett år yngre 
 Michael Carlsson 13–6.

Berra Sandström
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Resultat 

Centimeter

1. Kenneth Karlsson  1212

2. Sune Olofsson 1253

3. Magnus Boman 1342

4. Joakim Stenström 1570

5. Ingvar Stuxberg 1612

6. Rune Franzén 1752

7. Mats Boman 1928

8. Petter Höök  1938

9. Roland Pettersson 2260

10. Emil Söderberg 2929

11. Oskar Pettersson 3040

12. Stefan Helin 3056

13. Lucas Helin 3062 

14. Sven-Erik Larsson 3244

15. Sebastian Pettersson  3342

16. William Pettersson 3374

Kula

A-final

Sune Olofson 24

Kenneth Karlsson 20

Magnus Boman 14

Joakim Stenström 13

B-final

Oskar Pettersson 24

Sven-Erik Larsson 15 + 3

Sebastian Pettersson 15 + 0

William Pettersson 9

C-final

Petter Höök  24

Roland Pettersson 20

Lucas Helin 15

D-final

Ingvar Stuxberg 23

Rune Franzén 19

Stefan Helin 11

Kenneth och Sune tog  
var sitt varpaguld igen!

Årets klubbmästerskap i varpa den 14 
juli påminde en hel del om förra året 
avseende topplaceringarna.   Ifjol tog 
Sune Olofsson centimeterguldet och 
Kenneth Karlsson vann kulan. I år 
var det ombytta roller. Efter en svag 
förstaomgång i förmiddagens centi-
meterkastning kastade Kenneth klart 
bäst i den andra och tredje omgång-
en, vilket räckte för en seger med 
41 cm i marginal före Sune. Bronset 
gick till KM-debutanten Magnus Bo-
man som kom med en fyrkantig var-
pa. Magnus visade att det går bra att 
även kasta med en sådan modell. 

Efter en omgång i den inledande 
centimeterkastningen ledde Mag-
nus sensationellt med sin fyrkantiga 
sten. Han höll sedan en bra och jämn 
nivå, men Kenneth och Sune höjde 
kvalitén på sina kast och kom ikapp 
och drog sedan ifrån rejält under de 
avslutande tolv kasten. Längre ner i 
resultatlistan var det också  stora om-

svängningar, men till slut tog Ingvar 
Stuxberg en välförtjänt femteplats ef-
ter Jocke Stenström men före Rune 
Franzén. Startfältet i tävlingen be-
stod av sexton man. En av de gladaste 
var kanske femtondeplacerade Sebas-
tian Pettersson sedan han för första 
gången på flera år besegrat lillbror-
san William. Överlag var det sämre 
centimeterresultat i år på grund av 
det mycket torra och hårda kastun-
derlaget. 

Första ronden i kulkastningens 
A-final blev historisk. Efter en trög 
start spurtade Sune förbi sina tre 
 finalkollegor och tog hem kulan med 
12-10-10-10! I den andra kulan blev det 
inte lika jämnt men ändå rafflande 
när Sune efter några sticks underlä-
ge mot Kenneth åter nådde först till 
tolv. Oskar Pettersson vann B-finalen 
överlägset, medan Petter Höök och 
Rune vann C- respektive D-finalen.

Berra Sandström
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Carlén är ett namn som i exakt 100 år 
varit förknippat med jord- och skogs-
bruk på Kappels hamn. Idag finns 
fortfarande en bonde kvar på byn 
med det efternamnet – nämligen den 
65-årige urkappels hamnaren Lennart 
som driver sitt lantbruk mitt i byn 
mittemot hamnen. Lennart har med 
ålderns rätt börjat trappa ner lite och 
bland annat gjort sig av med lammen 
vid Skälstäde.

 
Du är född på byn och växte upp med 
många syskon på den gård som ligger 
mittemot Växelvägen. Berätta lite om 
din uppväxt.
– Växte upp med pappa Sune mam-
ma Karin, vi var åtta syskon, sju brö-
der och en syster. Hemma på gården 
hade vi hästar, kor och grisar. I bör-
jan hade vi ett gammalt kallt och 
omodernt hus men 1960 byggde vi ett 
nytt fint modernt och varmt hus. Far-
far och farmor bodde där vi bor idag 
vid ”Gästgivarns”.

– Jag gick i skolan rakt över vägen – 
numera Kappelshamns Fritidsby – 
byggde hyddor i Lillhagen och lekte 
indianer med syskon, kompisar och 
sommarbarn. Gick simskola nere vid 
badplatsen, giltigt skäl att slippa bet-
gallringen på sommaren. När vi blev 
äldre brukade vi samlas vid stranden 
i Gunggung och ha lite partaj.

Vad hade du för planer som tonåring?
– Det var att ägna mig åt skogsbruk – 
jag gick på Hejdes skogsbruksskola 
som 15-åring.

Förutom uppväxten måste det väl ock-
så ha varit andra orsaker som gjorde 
att du blev egen företagare i skogs-
branschen?
– Det var intresset för skogen, utveck-
lingen med de nya avverkningsma-
skinerna samt att min bror Kjell och 
jag kunde starta företag ihop.

Du och din fru Ingela från grannbyn 
Lärbro blev ihop på 70-talet och sedan 
fick ni fyra sorkar – Henrik, Håkan, 
Johan och Joachim. Ni har alltså 
snart varit tillsammans i ett halvt se-

kel. Inte vanligt idag. Ett tips till våra 
läsare – hur har ni burit er åt för att 
hålla liv i ert förhållande?
– Stanna och bo kvar i Kappelshamn 
eller flytta till Kappelshamn. Hi hi! Vi 
träffades på en dans i Kappelshamns 
Folkets Hus för 40 år sedan.  Vi hade 
en liten dipp när vi flyttade söderut 
en liten period, sedan har vi bott och 
verkat i Kappelshamn. Vi har omgett 

oss med underbar natur, goa vänner, 
en trevlig gemenskap i byn – man ska 
trivas där man bor– samt att vi ofta 
har tagit del av varandras intressen.
Att vara bonde idag är inte riktigt 
samma sak som för 50 år sedan. Kan 
du peka på de tre största positiva res-
pektive negativa förändringarna un-
der årens lopp
– Maskiner gör mycket av de tunga 
momenten i jordbruket, ensilage och 
bra djurvård med tänket och stallar 
är tre positiva förändringar. Mer ne-
gativt är mindre med folk på gårdar-
na, alltfler större enheter och dålig 
lönsamhet för små enheter 

Du har under större delen av dina yr-
kesverksamma år sysslat med jord- 
och skogsbruk, men du har sysslat 
med lite annat också? 
– Varit grävmaskinist vid Martin 
Gahnström AB, säljare vid Österby 
Brädgård AB och drivit ett såg och 
hyvelföretag.

Lennart Carléns Jord- och Skogsbruk

Lennart Carlén i sin favoritraktor.

Lennart med hustrun Ingela,
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Fem korta
Bästa årstid: Höst

Bästa fritidssysselsättning: Sitta i 
Snickarboa, vi har även börjat fiska –
de é kul

Favoritmat: Fläsk med löksås 

Häftigast färg: Röd/svart/vit, Val-
mets – min traktors färger 

Favoritprogram i radio eller på TV: De 
flesta program i P1 plus naturprogram 
och nyheter på TV

Vad är det bästa som hänt i bygden 
under senare år?
– Att inte hamnen blev privatägd – 
hoppas det förblir så. Att Gunggung 
blev fredat och att vi har en restaur-
ang som försöker öka sitt öppethål-
lande under den mörkare årstiden. 
Tack Stefan och Anne vid Mavens!

Vad är det sämsta som hänt i bygden 
under senare år?
– Avtrappningen av barnfmiljer i byn. 
Ni som flyttat eller tänker flytta hit – 

välkomna! Att kommunen ännu inte 
har gett klara besked om hamnen – 
dåligt. Trafiksituationen på somma-
ren – många som inte kan lätta på ga-
sen.

Hur vill du beskriva dig själv som 
människa? 
– De kan jag inte, bad Ingela hjälpa 
mig.  Envis, arbets- och hjälpsam och 
otroligt snäll enligt min fru.

Berra Sandström

Nu finns en  
Hjärtstartare på byn!
Äntligen har vi fått en allmän lättillgänglig hjärtstartare 
i samhället. Den finns hos Katarina och Pelle Skoglind 
vid Kappelshamns Fritidsby en dryg kilometer norr 
om Kappelshamns hamn eller 200 meter norrut från 
Mavens Restaurang mitt i byn. Stugbyn ligger utefter 
”huvudgatan” Flenvikevägen. 

Gå in på gården vid skylt ”Stugor”.  
Gå till vänster om garaget – i  
samma hus ligger tvättstugan  
där hjärtstartaren finns.  
Tvättstugedörren är till  
höger, alldeles före poolen.

Öppet dygnet runt, året runt!

Bildfrågan
Så här svarade Pia-Lotta Aureskoug 
på Bildfrågan i förra KIKaren: ”Jag 
känner igen alla ungdomarna, från 
vänster Lillan (Elisabeth Rudebeck), 
Bettan (Elisabeth Björling), Lennart 
Karlsson och Janne Perkel (Karls-
son). Sittande på planket är du Berra, 
och den lille kan vara Boije (Gunnar 
Strömhielm) eftersom Lillan tittar på 
honom.” 

Ett helt korrekt svar. Pia-Lotta var 
den enda som hade rätt på samtliga 
personer på fotografiet som är taget 
vid byns badstrand sommaren 1963.

Bastun är öppen lördagar kl 16–18 för herrar, 18–20  damer och 20–22 
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. Under oktober–mars tidigareläggs 
tiderna 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 avgif-
ten 80 kr.

BADA BASTU!
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Hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Stad Har Afrikas största flyg-
plats Grundades 1886 Har en miljon invånare Svart och vitt har spelat 

roll Sydafrikas största stad

Författare Född 1907, död 2002 Har sålt 145 miljoner 
böcker Är översatt till 95 språk Har pris uppkallat 

efter sig Finns på svensk sedel

Skådespelare Född 25 augusti 1924 i 
Jämtland

Död 1997 i prostata-
cancer

Har vunnit en Grammis 
efter sin död

Spelat i Hemsöborna 
och Röda rummet

Varit med i många 
Astrid Lindgrenfilmer

Film Amerikanskt drama 
från 1997

Costner, Connery och de 
Niro deltar Utspelas i Chicago Filmen fick en Oscar för 

bästa biroll Al Capone jagas

Seriefigur Grundad 1936 av Lee 
Falk

Bär mask, trikåer och 
två Colt-pistoler Är bästa vän med Guran Har både grotta och ring Har fru, hund och häst

Artist Född 8 januari 1935 i 
Mississippi

Har sålt en miljard 
skivor Första singeln kom 1954 Även känd skådespelare Avled 16 augusti 1977 i 

Memphis

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
Johannesburg, Astrid Lindgren, Allan Edwall, Det omutbara, Fantomen, Elvis Presley
11X; 12X
Röda tråden Alla är AIK:are

1. Cykeltävlingen Vätternrundan avgjor-
des i juni. Hur långt är loppet?
1 30 mil
X 35 mil
2 40 mil

2. Fotboll-VM invigs i Brasilien i juni. Vil-
ket har land flest guld?
1 Brasilien
X Italien
2 Tyskland

3. Värmerekord slogs i juli. Vilken stad 
hade höst temperatur?
1 Luleå
X Umeå
2 Sundsvall

4. I juli skjuts ett civilt plan ner i Ukrai-
na. Vem ägde planet?
1 Malaysian Airway
X Lufthansa
2 Singapore Airlines

5. Friidrotts-EM avgjorde i augusti. I vil-
ken stad?
1 Warszawa
X Paris
2 Zürich

6. Tävlingen Idol startar igen i augusti. 
Vem vann senast?
1 Jay Smith
X Amanda Fondell
2 Erik Grönwall

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Kungen Tomas Bodström Berra Sandström Niklas Strömstedt
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Campingen ökar i stort varje år och 
även om vi inte kan summera sen-
sommaren ännu och strögäster under 
årets sista månader, kan vi konstate-
ra att antalet personnätter kommer 
att passera 3 000. 2013 hade vi rekord 
med 2 600. Ökningen är både under 
för- och högsäsong. Den ifjol lite över-
raskande uppgången av antalet tält 
har fortsatt och andelen utländska 
besökare fortsätter att öka. Fyra av 
tio gäster har inget att klaga på och 
klagomålen är väldigt utspridda – 
alltifrån dåligt väder, hal badbryg-
ga och långt till affär plus tillfälliga 
småsaker som att en toalampa slock-
nat under natten. Glädjande nog har 
vi – till skillnad för fem-tio år sedan – 
bara ett fåtal klagomål på buller från 
Storugns. All heder åt Nordkalk som 
anpassat sig efter ett tuffare regel-
verk och bullrar mycket mindre än ti-
digare vid utlastning på kvällstid och 
helger.

Positiva omdömen om atmosfären 
och lugnet är nummer ett, nummer 

två i uppskattning är fräscha duschar 
och personalen och många uppskat-
tar prisnivån, bollaktiviteterna, mil-
jön och bastun.  Av utlänningarna är 
de flesta från Tyskland – sedan är det 
många från Nederländerna och våra 
nordiska grannländer. Mest långväga 
gäst hittills har kommit från USA. 

Minst var tionde besökare är någon 
som kommit tillbaka – annars hittar 
över 60 procent vår camping via In-
ternet eller på en karta – rätt förvän-
tat.

Det är alltid kul med vissa översval-
lande enkätsvar – vi får några varje 
år, men trenden är ökande – som typ 
”Det här är den bästa campingen vi 
varit på!” Det känns kanske att dom 
tar i lite, men det är ju kul om en del 
tycker det.

Lite överraskande sattes ett besöks-
rekord bara sådär den 29 juli, en tis-
dag. Det bara ramlade in gäster och 
till slut fanns det inte mindre 37 eki-
page på campingen. Vi har aldrig va-
rit över 30 någon gång annars. Sam-

Nytt besöksrekord på vår 
populära camping!

manlagt övernattade 101 personer i 21 
tält, 9 husbilar och 7 husvagnar den 
29 juli.

Kappelshamn och campingen fick 
ju dessutom väldigt god PR, när Ra-
dio Gotland hade en tre timmar lång 
sändning från Snäckersvallen i au-
gusti. Tack alla som medverkade på 
ett bra sätt och en speciell eloge till 
Lisa Ekström som svarade bra – och 
korrekt – om den kanske lite blyga er-
sättningen som campingungdomar-
na får för att serva våra gäster. Det 
är ju till en del ett ideellt arbete som 
även våra vuxna medlemmar medver-
kar i!

Till stor del beror ju allt beröm på 
det jobb Gunnel och Lillemor lägger 
ner för att hålla ordning på det hela 
– men även våra unga campingvär-
dar ska uppskattas för att de tar emot 
våra besökare på ett bra sätt!

Berra Sandström 
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Dragspelaren Åke Hellenberg och 
gitarristen Roland Ringwall drog 
rekordmånga till klubbens tra-
ditionella midsommarfirande på 
Snäckersvallen. 

Över 145 personer trotsade det 
minst sagt kylslagna vädret, hjälp-
te till att klä och resa majstången 
samt dansade runt den gamla svens-
ka fruktbarhetssymbolen. Det bru-
kar vara ett tjugotal som vågar dansa 
runt. Denna gång var det 80 stycken 
samtidigt! Förutom den trivsamma 
musiken var det måhända Johanna 
Hellenbergs och Lille mor Ringvalls 
tappra försök att få igång sången runt 
stången som bar frukt! Tack alla – in-
klusive björkrishämtargänget – som 
kom och bidrog till ett trivsamt ar-
rangemang i sann KIK-anda!

Välbesökt midsommarfirande!

Emma Sedman Kim Larsson

Vilma Nygren Emma Ekström Emil Techel Lisa Ekström

Zeb Averyd Wilma Wimnell Alice Sedman Nathalie Techel

Campingvärdar sommaren 2014
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Fiberprojektet ra frivilliga har fått ett bra recept av 
Gunnel Söderberg som ska ge cyklis-
terna ett välsmakande mellanmål.  

Storbildsteve
I september börjar kvalmatcherna 
till herrarnas nästa Fotbolls-EM. Då 
öppnar vi som vanligt upp klubbstu-
gan med storbildteve. Alla matcher 
börjar kl 20.45 och sändningen tre 
kvart tidigare. Bastun kommer också 
att vara igång från kl 19. 

Första matchen Österrike–Sverige 
sänds tisdagen den 9 september. Se-
dan visas Sverige–Ryssland torsda-
gen den 9 oktober, Sverige–Liechten-
stein söndagen den 12 oktober och 
Moldavien–Sverige lördagen den 15 
november – då ju bastun förstås är 
igång som vanligt. 

Välkommen till förhoppningsvis 
spännande matcher!   

Fler och fler gynnar KIK  
när de spelar på Internet
Tack alla 38 som listat KIK som för-
månstagare vid spel hos Svenska 
Spel. I oktober får vi reda hur  mycket 
pengar det genererat till klubben. 
Ska vi hoppas på en liten ökning från 
2013 års fem tusen kronor?

Traktordagen
Den 27 juli ägde den årliga Traktor-
träffen rum på hamnen. I år föregicks 
de 27 traktorernas rundtur på byn av 
en välbesökt loppis och lite matmark-
nad med bland annat rökt fisk, sprätt-
hönsägg och så naturligtvis godis- 
och glassförsäljning plus sockervadd. 
Detta är inget KIK-arrangemang men 
en kul publikdragande – runt 1 000 be-
sökare – tillställning i byn. 

Styrelsen i Hangvar Fiberförening 
har beslutat att rekommendera IP-
Only/Gotland Fiber att bygga och 
äga fibernätet för socknarna Hall 
och Hangvar samt Kappelshamns 
samhälle. Vid anslutningsgrad på 65 
procent av områdets fastigheter blir 
anslutningsavgiften in i husväggen 
16.500 kr, inklusive moms.. Om det 
– mot förmodan – skulle stanna vid 
50 procents anslutning – den siffran 
har passerats med råge – blir anslut-
ningsavgiften 18.000 kr.

De tre informationsmötena under 
sommaren var välbesökta med to-
talt fler än 220 som kom och lyssnade. 
Med andra ord är intresset stort!

Nu gäller det att de som anmält in-
tresse också skriver på sin beställ-
ning/avtal så projekteringen kan 
komma igång så fort som möjligt. 
Brev om beställning kommer om cir-
ka två veckor till hemadressen från 
IP-Only/Gotland Fiber. Enligt planer-
na beräknas förprojekteringen vara 
klar under det första kvartalet 2015, 
grävning sker isåfall under det andra 
och tredje kvartalet och inkoppling 
bör då ske under det fjärde kvartalet 
nästa år. 

När du bestämt dig är det bra om 
du sätter upp en skylt vid fastighe-
ten och talar om det. Skyltar finns vid 
klubbstugan – säkrast att hämta på 
lördagar 16–20 i samband med att bas-
tun är öppen.

Gotland 360
Förra årets lyckade arrangemang 
med utfordring av deltagare i cykel-
eventet Gotland 360 på campingpla-
nen upprepas i år. Den 14 september 
kommer över 300 cyklister förbi tidigt 
på eftermiddagen för att få ett mellan-
mål med hembakad äppelkaka. Fle-

Sommarens bollkul på Snäckersvallen
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På eftermiddagen den allra sista da-
gen i juli samlades 20 glada – och en 
del nog även lite nervösa – perso-
ner på Snäckersvallen för att delta i 
Kappelshamns Återkommande Tri-
athlon. Vädret visade upp sig från sin 
allra bästa sida. Solen sken som den 
gjort under i stort sett hela juli, men 
en skön svag västlig vind tog bort den 
värsta hettan. 

Upplägget var som sådant att det 
inte var en tävling – utan fokus låg på 
rörelseglädje och gemenskap. Det vill 
säga en aktivitet där vi tillsammans 
kunde peppa varandra att göra lite 
mer och framförallt kanske sådant 
som några annars kanske inte gett 
sig på. Det var också uttalat att alla 
kunde välja vilken eller vilka delar 
man ville vara med på. 

Efter en kort genomgång kring 
framförallt säkerheten runt simning-
en bar det iväg med företaget NIAB:s 
arbetsflotte till andra sidan viken. 
Där utgick vi från den lilla betong-
bryggan precis norr om Storugns 
hamn. Därifrån simmade vi till bad-
bryggan vid idrottsplatsen – en sim-
tur på ganska exakt en kilometer. 

Efter kort ombyte bar det av på cy-
kel en dryg mil bort genom Gung-
gung och vidare till Gostäde, tillba-
ka längs Hallväg och Snäckersvägen. 
Lite vatten och ett par löpskor senare 
gav sig 18 av de 20 ut på sista delen. 
Löpning fem kilometer, även det med 
delar av Snäckers i början. Ut genom 
allén Ny väg mellan Snäckersvägen 
och Flenvikevägen för slutgiltig mål-
gång vid klubbstugan. Det fanns ett 
antal mycket peppade ungdomar med 
som drog ifrån gruppen lite grann. 
Detta gjorde att målgången inte blev 
samlad, men å andra sidan tror vi att 
alla blev nöjda och glada! 

Allra först in kom yngsta deltaga-
ren, 16-åriga Felix Brewitz. Äldsta del-
tagaren var för övrigt drygt 65. Vi hop-
pas och tror att vi kan köra nästa år 
igen! Ansvariga denna gång var Ola 
Larsson och undertecknad och evene-
manget kördes som ett samarbete mel-
lan KIK och Friskis & Svettis i Visby. 

Kristoffer Strehlenert

Triathlon i Kappelshamn
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Nina Wallerman,  
Djurhamn och Kappelshamn

 Vi känner oss lyckliga som har hit-
tat hit till Kappelshamn, denna vack-
ra och rofyllda bygd. Här har vi känt 
oss välkomna sen första dagen vi kom
Därför känns det viktigt för oss att 
stödja den lokala idrottsföreningen. 
Här händer många trevliga saker 
året om. Det ordnas aktiviteter för 
alla åldrar, och fotboll gillar vi att tit-
ta på! Så för oss känns det självklart 
att stödja KIK.

Lucas Helin,  
Tibro och Kappelshamn

Det händer mycket i klubben som är 
kul. Bra med flera klubbmästerskap. 
Lite tunt med brudar i min ålder ty-
värr. 

Daniel Boman, Visby 

Jag kom med i Kappelshamn när  KIK 
och Visby IBK slog ihop. För mig är 
det ett skönt sätt att komma ifrån var-
dagen och träffa ett härligt gäng lika-
sinnade vinnarskallar. KIK är för mig 
gemenskap, glädje och något som får 
mig att röra på mina 0,11 ton.

Ullis Hahnsson, Åtvidaberg

Det känns bra att kunna vara med och 
stödja klubben – för utan den skulle 
nog bygden dö ut lite smått. Sedan är 
jag ju uppvuxen i Kappelshamn och 
är här ett par, tre gånger om året – så 
det känns självklart att vara med.
Det är en härlig gemenskap i klubben 
och dessutom roligt med alla aktivite-
ter som anordnas för stora och små.

Marina Tjelvling,  
Stockholm och Kappelshamn

Barnen bara älskar bollkul-kvällar-
na och jag och resten av familjen vill 
gärna vara med och bidra till den ak-
tivitet som sker inom klubbens regi.  
För mig betyder klubben gemenskap, 
engagemang och hopp om många 
härliga dagar i Kappelshamn. Aktivi-
teterna gör att barnen lär känna an-
dra jämnåriga på byn vilket gör det 
så mycket roligare att komma till-
baka. En stor eloge till er som drar 
igång den för oss viktiga verksamhe-
ten varje år.
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Fem svarar
Varför är du medlem i KIK?
Vad betyder klubben för dig? 



INFORM AT ION FR Å N FOL K E T S HUS

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

Här kommer lite kort om mig, Anni-
ka Höök, 50 år.

Jag har bott i Kappelshamn på hel-
tid mellan 1994 och 2006 och nu pend-
lar vi mellan Kappelshamn och hög-
huset på Snäck. Det är en bra kombo. 
Är gift med Petter och har två döttrar 
Jojjo och Fanny. Jobbar som barn-
sjuksköterska på Barnkliniken i Vis-
by men from 1 september börjar jag 
på Barn- och ungdomspsykiatriska 
kliniken kallas BUP. Det ska bli en ro-
lig utmaning!

Var med i Folketshusföreningen 
när barnen var små. Är nu sedan 1½ 
år tillbaka i styrelsen och detta året 
som sekreterare. Vi jobbar med att 
hitta en struktur som passar fören-
ingen när det gäller möten och proto-
kollskrivande. Det är ett viktigt men 
inte allt för betungande uppdrag.

Det känns kul att jobba i förening-
en, alla är taggade och vill kämpa för 
att bevara vårt fina Folkets Hus. Det 
är mycket jobb och slit men det är det 
värt.

Under sommaren har vi haft basar 
med loppis och kvällspub för med-
lemmarna med stor uppslutning och 
som inbringade en hel del pengar till 
föreningen. Tack till alla som lämna-
de in loppisprylar för att stötta för-
eningen. Den veckovisa uthyrning-
en har fungerat ganska bra i år. Alla 
våra hyresgäster har varit väldigt 
nöjda efter en sådan fantastisk som-
mar det varit . 

I höst planerar vi ha en buggkurs 
i Folkets Hus, eventuellt Zumba-trä-
ning, Första hjälpen-kurs och även 
visning av hjärtstartaren som finns 
i annexhuset hos familjen Skoglinds. 
Länsteatern kommer på besök och 
spelar teater för oss. Vi kommer ock-
så lägga mycket tid på att röja ur för-
råd och kontorsutrymmen. Det kom-
mer bli en hektisk höst. Håll utkik på 
anslagstavlorna i byn för där kom-
mer vi sätta upp lappar.

Så det viktigaste av allt – ett all-
mänt medlemsmöte tisdagen den 14 
oktober kl 19! Mer info om mötet kom-
mer senare. 

Kram Annika Höök

Stötta Folkets Hus!
Vi behöver nya andelsägare till vår fina anrika samlingslokal.

Inträdesavgift 1 kr, varje andel kostar 10 kr, du kan köpa upp 
till 50 andelar, medlems avgift per person över 18 år är 150 kr/
år.  Totalt första året 161 kr.

Person under 18 år i hushåll med betalande medlem ingår 
utan kostnad i medlemskapet

Bankgiro 5680-1582 
Skriv namn och adress tydligt på din inbetalning. Vi tar med 
stor tacksamhet emot sponsrings bidrag och gåvor

Tack för ditt stöd! 

Annika, Folkets Hus


