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Berras sida
Vi lever i ett
sårbart samhälle!
Ja, det blev vi påminda om häromveckan,
en skarv brast i elnätet på lördageftermiddagen och här på blev vi strömlösa i fyra
timmar, även om strömmen ändå visade
sig lite då och då, så bastubadarna slapp
frysa. Hoppas att strömavbrottet för det
med sig att den framtida beredskapen
höjs. Hade avbrottet varit ett dygn, då tror
jag konsekvenserna blivit riktigt allvarliga,
även om exempelvis Visby Lassarret har ett
eget reservkraftaggregat.

Ovisst år både
lokalt och globalt!
2015 ser ut att bli ett ovisst år – både lokalt
och globalt, så ser det i alla fall ut när två
månader har gått.
»» Ska en utveckling mot en allt omänskligare värld fortsätta – eller ska vi förskonas från mer mänsklig och materiell ödeläggelse i alla krigszoner?
»» Ska Europa utsättas för fler terrorbrott –
eller kan vi gemensamt lyckas förhindra
de senaste årens eskalering av dödliga
attacker mot försvarslösa barn, kvinnor
och män?
»» Ska Sveriges 2000-talets trend med större
klyftor och utanförskap fortsätta – eller
ska Svea Rike utvecklas till ett land där
människor kan integreras till en mer jämställd tillvaro?
»» Ska Region Gotland få bukt med sin
dåliga ekonomi, så att resurser kan tillföras skolor, vård och omsorg?
»» Vi vet ännu inte vad som händer med
vår hamn. Nu när det förhoppningsvis är
nya, mindre inskränkta krafter som sitter
i regionledningen – ja, då är åtminstone
jag försiktigt optimistisk som det brukar
heta.

»» Och så är vi förstås nyfikna på Kappels
hamns nya krog. Vi hälsar den nye ägaren Björn Schröder välkommen till byn
och hoppas på att få njuta av en god bit
mat där lite då och då under sommarhalvåret på Björns Diner.
»» Hur våra fotbollsspelare ska klara av att
spela i högre divisioner än tidigare – ja,
det vi inte heller någonting om ännu. Vi
vet bara att fotbollskillarna har infriat en
målsättning från verksamhetsplanen –
ett cupguld blev det den 1 februari.
»» Men att vi ska ha en trevlig, välbesökt
grillfest 1 augusti – det kan vi nog räkna
med…

105 centimeter
Ja, så mycket förändrade sig vattennivån i
viken på en dryg månad – från lågvattnet
vid månadsskiftet november-december till
första veckan i januari. Vattnet går verkligen upp och ner! Som tur är har det inte
varit kraftig nordan i samband med det
höga vattenståndet, så jag tror inte det har
blivit större skador på mindre bryggor och
annat. Så här stora, snabba svängningar av
vattenståndet är ovanliga – men det kanske
är en effekt av människans miljöpåverkan.
Hur fasen kan undertecknad veta att det
just skilt 105 cm – det kan ju någon undra.
Men det är ganska lätt att mäta med en
gammal hederlig tumstock!
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Integrationsprojekt –
en investering i framtiden
I Visby har under det senaste året många
ensamkommande unga flyktingar – mest
killar – landat på ön i regionens Haimaprojekt. Många av killarna är fotbollsintresserade och några började redan förra året att
spela i några visbylag, men nu när stadsklubbarna tyvärr skär ner på sina antal
lag på grund av dålig ekonomi och ledarbrist kommer dessa killar utanför. Därför
har KIK tagit sig an ett tiotal av ungdomarna som kommer att utgöra stommen i
vårt B-lag i år. I bästa fall går några in och
tar en plats i A-laget och dessa unga individer kommer kanske att bli de som gör att
vi kan ha kvar våra fotbollslag i framtiden.
Tiderna förändras och det ser inte längre
ut som på 90-talet, då nästan alla våra
A-lagslirarna hade en geografisk koppling
till Kappelshamn. Men våra nya unga lirare
får förhoppningsvis en mental koppling till
Snäckersvallen och bygden.
Den uppmärksamme ser att Folkets Hus
inte ger så mycket info i detta nummer. Vår
numera aktiva Folkets Hus-förening återkommer med mer info i nästa nummer –
efter det att årsmötet ägt rum den 7 mars,
dagen före Internationella kvinnodagen.
Berra Sandström
ordförande Kappelshamns IK
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Nya spelare i Jokkes Minne
Inför 205 har klubben samlat en grupp ungdomar med flyktingbakgrund som under
den meriterade steg 4-utbildade tränaren
Peter Anderssons ledning tränat fotboll tillsammans under vinterhalvåret. Några av
killarna har spelat i FC Gutes och Visby
AIK:s ungdomslag, men stadsklubbarna
har av olika skäl dragit ner på antal serielag,
så merparten av killarna har ingen klubbtillhörighet. Tanken är att Peters grupp ska
bilda stommen i Kappelshamns B-lag i
division 5. Att döma av deras hittills uppvisade kvalitéer på såväl träning med KIKseniorerna och deltagande i Jokkes Minne,
kommer säkert några av dem att konkurrera om en plats i KIK:s A-lag i division 4.
I Trettondagens traditionella inomhusturnering i Kustparkshallen i Fårösund fick
dessa potentiellt nya KIK-lirare representera
klubben. Med tanke på att dom bara tränat
ihop – men aldrig matchats tillsammans –
får gänget klart godkänt. Visserligen blev
det bara en vinst på sex försök, men anfallsspelet, tekniken och snabbheten kommer
att göra nytta i våra seniorlag.
I gruppspelet blev matchresultaten följande: Fårösund 0–1; Väskinde 0–3; Dalhem 2–7; Fårösund 1–0; Väskinde 1–3; Dalhem 1–4.
Efter de inledande tre matcherna kom
samspelet igång bättre och även försvararbetet fick mer struktur, så i de två
sista matcherna låg inte poängen långt
borta. Mot turneringens suverän Dalhem
ledde KIK exempelvis med 1–0 efter halva

matchen. Ett misstag som istället för 2–0
gav Dalhem 1–1 och ett felpass blev dock
matchavgörande. Dalhems sista två mål
kom i slutminuten.
Följande nio killar medverkade i Jokkes
Minne: Morteza Assisi (målvakt), Mohammed Al-Asadi, Sahky Abbasi, Ali Haidari
(premiärmålskytt), Morteza Fayazi (seger-

skytt mot Fårösund), Mahdi Hasanzadh,
Akbar Rahimi, Shafik Zimula (tremålsskytt)
och Naim Fajzi.
Duktige målvakten Morteza har faktiskt
representerat KIK tidigare för ett par vintrar
sedan, då han bodde på Staple.
Berra Sandström

Det började bra men …
KIK:s seniorlag i GA Cups herrar B-klass
inledde gruppspelet utmärkt i Solklintshallen mot förhandsfavoriterna Gute U19.
En bra rörlighet och hyfsat positionsspel
i kombination med lagom aggressivt störande av motståndarnas försök att bygga
upp ett eget spel bäddade för en välförtjänt
seger med 2–0 efter två överraskande skottmål från lagets inkallade oldtimer Ola. Till
Matchens Lirare utsågs KIK:s suveräna
keeper Erik – som inte bara genom många
giftiga ingripanden, utan också mentalt
med sitt snack – i hög grad bidrog till trepoängaren.
Tyvärr följdes den insatsen av en plattmatch mot på pappret ett lättare motstånd
i form av Väskinde AIS. Okoncentration,
tidigt mål i baken och en viss trötthet efter
urladdningen i första matchen bidrog till att
det blev en klar förlust med 0–3. Symptomatiskt utsågs Erik på nytt till Matchens Lirare.

”Gamle Ola” – bästa målskytt i HB
Inför avslutningen mot Stenkyrka var gruppen helt öppen eftersom alla lag stod på tre
poäng efter var sin seger och var sin förlust.
Oavgjort mellan Gute och Vais öppnade
för gruppseger för de våra vid vinst. Tidigt
Vais-mål efter en snabb kvittering av André
efter ett mönsteranfall fyllde matchen med

nerv. Två olycksaliga spelvändningar efter
slarv gav dock Vais en tvåmålsledning.
Trots en smart frisparksreducering av Ola
lyckades vi inte göra fler mål. Istället blev
det ytterligare ett mål i baken i slutet sedan
Kappelshamn kvitteringschansat med att
pressa på med alla spelare inklusive målvakt mot motståndarmålet.
Kappelshamns ställde upp med följande
lag: Målvakt Erik Henriksson – backar Ola
Larsson, Emil Lundberg, Håkan Sandström
och Adam Weijmers© – anfallare Mortesa
Hasadi, Oskar Månsson, Peter Olofsson
och André Ohlsson.

Resultat
Gruppspel Herrar B: 1:a Stenkyrka, 2:a
Väskinde, 3:a Gute och 4:a Kappelshamn.
Final: Hansa/Hoburg-Stenkyrka 2–1
Berra Sandström
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Det är inte enkelt att vinna guld i den stora
Gutearrangerade inomhusturneringen som
nu har mer än 35 år på nacken. Men i år tog
Kappelshamnns IK sin sjunde seger genom
en formidabel insats av stommen i vårt
stolta A-lag. Eftersom många av våra lirare
har en ålder runt 40, så anmälde vi förstås
ett lag i herrar 35. Motståndet brukar vara
tufft och så var det också detta år. Men våra
lirare var målmedvetna, skickliga och entusiastiska och dom tre egenskaperna räckte
hela vägen.
I gruppspelet var KIK rätt överlägset
även om inledningsmatchen mot Stenkyrka
spelmässigt inte var någon höjdare. Men vi
vann med 2–0 och Matchens Lirare blev vår
suveräne anfallare Johan L.
Mot Visby AIK hade vi hittat spelet och
det blev en klar seger med 3–1. På nytt
utsågs Limpan till Matchens Lirare.
Gruppspelets svåraste match kom mot
Hansa/Hoburg – ett starkt och tungt lag.
H/H tog ledningen på en väldigt tveksamt dömd straff, men vi lyckades kvittera och 1–1 stod sig matchen ut – rättvist.

Nu utsågs en annan suverän – backen
Nicke till Matchens Lirare.
I den sista och betydelselösa matchen –
KIK var redan finalklart – avfärdades Levide
med 3–0. Lite överraskande enkelt kan
tyckas, då Levides på pappret rätt starka
lag vid vinst hade gått till final. Limpan
återigen Matchens Lirare.

var inte helt orättvis när den väl kom. Men
notoriske måltjuven Johan fick avgöra med
ett riktigt klassmål, turneringens snyggaste från Kappelshamns sida. Han snappade upp bollen vid vänsterkanten, bröt in
förbi backen och sköt hårt till vänster om
målvakten. Helt logiskt blev Limpan också
utsedd till Matchens Lirare i finalen.

I finalen väntade Visby AIK igen. Sett över
hela matchen var Kappelshamn det klart
bättre laget. Vi skapade flera bra chanser redan i inledningen och 1–0 gjordes av
lagets nye skyttekung Tony. Men sedan
släpptes Visby AIK in i matchen och hade
faktiskt en boll i stolpen som målvaktsMatte tappade mellan benen. Kvitteringen

KIK mönstrade följande guldgossar Mattias Andersson i mål; backar Nicke Karlsson, Mats Pettersson ©, Håkan Sandström
(2 mål) och Pablo Valenzuela; anfallare
Marcus Broberg (1), Johan Lindberg (3) och
Tony Lindström (4 mål).
Berra Sandström

Kappelshamn
Visby AIK
Hansa/Hoburg
Stenkyrka
Levide

4
4
4
4
4

3
2
1
1
1

FINAL: Kappelshamn–Visby AIK 2–1

1
0
2
1
0

0
2
1
2
3

9–2
5–5
4–4
2–5
2–6

10
6
5
4
3
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Cup-historia
Första gången Kappelshamn deltog i den
av Gute arrangerade dygnetrunt–turneringen var 1981. Det hette då Domus Cup
och matcherna spelades i Visby Ishall med
fem utespelare plus målvakt på en matta
som var lika stor som en ishockeyplan. Planen inramades av hockeyrinken. Matchtiden var 1 x 30 minuter.
På fredageftermiddagen den 24 januari inledde vårt ganska nystartade P 9-lag
med två matcher. Först blev det 0–3 mot
VIF Gute och sedan 0–6 mot Visby AIK.
Killarna var nöjda ändå eftersom hälften
av våra spelare var ett år yngre än motståndarna. Laget hade Tobias Stenström i mål.
Bo Andersson, Mattias Ekman, Andreas
Gynning, Sigurd Johansson, Bertil Pettersson och Håkan Sandström turades om som
utespelare.
Klockan 01.15 den 25 januari mötte Kappelshamns seniorer P 18 IK som på den
tiden hade ett duktigt herrlag. Därför var
vi rätt nöjda med slutresultatet 2–2. KIK
mönstrade följande laguppställning – MV

Tommy Lindstedt, HB Danne Herlitz, VB
Lasse Pettersson, MF Berra Sandström, HF
Sivert Nordström, VF Roger Carlén, avbytare Rune Franzén och Leif Karlsson. Lagkaptenen Berra gjorde första målet när han
kvitterade till 1–1 och Rune gav oss sedan
ledningen, innan P 18 kvitterade i slutet.
På söndagmorgonen hade klubben
ett damlag i farten. Tjejerna spelade två
matcher – först blev det 1–5 i baken mot
Bro efter mål av Camilla Stuxberg på straffretur. Sedan var KIK sensationellt nära
poäng mot Gutes på den tiden framgångsrika damlag. Länge ledde vi med 1–0 efter
mål av Annelie Engström, innan stadstöserna kunde vända och vinna med 2–1.
KIK-arkiven är lite svårtydda för detta lag,
men förutom de både målskyttarna medverkade Gun Langland i mål, Jeanne Gynning, Maud Hillblom, Inger Hultgren, Carin
Johansson, Christina Karlsson, Lena Karlsson och Ylva Pettersson.
Berra Sandström

Seriepremiär i april.

Utmaningar inför årets fotbollssäsong!
Vi kan blicka fram emot en intressant utomhussäsong för våra fotbollslag. Det blir tuffa
utmaningar för både A-laget och B-laget
eftersom de spelar i högre divisioner än
2014.
A-laget blev uppflyttat till division 4 efter
att ha kommit på fjärdeplats i femman.
B-laget blev uppflyttat till division 5 eftersom sexan försvunnit på grund av att Gotlands seriepyramid krympt genom att flera
lag försvunnit. KIK:s spelartrupp har under
de senaste åren haft en lite väl hög medel
ålder – framförallt avseende stommen i
A-laget. Fotbollsutskottet har letat efter
möjligheter att föryngra truppen. Dessutom
måste den totala truppen också breddas,
då vår samarbetspartner med B-laget Fårösund har förvarnat om att de inte kan leverera lika många spelare till laget som förra

året. Förutom ett tillskott av flera nya spelare med bakgrund som ensamkommande
ungdomsflyktingar kan Kappelshamn

Tony kan bli en viktig kugge i fyran i år.

också utnyttja spelare med Gute-licens
som får för lite speltid i stadslaget. Och det
behövs verkligen. 2014 spelade vårt gemensamma reservlag elva seriematcher – i år
ska Kappelshamn/Fårösund B genomföra
arton matcher.
Ledarfunktionen för klubbens A-lag kommer att liksom ifjol delas mellan Marcus
Broberg, Rikard Holmström och Mats Pettersson och undertecknad fortsätter som
lagledare för B-laget. Dessa fyra plus Patrik
Vesterlund ingår i Fotbollsutskottet som har
det övergripande planeringsansvaret.
Vi håller tummarna för att allt ska fungera bra och att våra nya ungdomar på sikt
blir en viktig del i klubbens överlevnad som
fotbollsförening.
Berra Sandström
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Kenneth Berg ny arbetskraft på vår anläggning
I december kunde klubben knyta en efterlängtad arbetskraft till vår anläggning,
nämligen 57-årige Kenneth Berg. KIK, Kenneth och Arbetsförmedlingen har skrivit ett halvårigt anställningsavtal som förhoppningsvis kan förlängas upp till två år.
Det innebär dels att vi kommer att hinna
med en del saker vi har fått prioritera bort
de senaste åren, dels kommer våra ideella
krafter att få en viss avlastning förutom att
servicen till våra campinggäster kan höjas
ytterligare. KIKaren vill presentera Kenneth – som i februari blev lärbrobo – lite
närmare och ställer några frågor till honom
efter det att han varit på plats en månad.
Berätta lite om din bakgrund – hör att du pratar dalmål och vet att du jobbat som ledare
i Graip.
– Född och uppvuxen i Borlänge. Flyttade
till Gotland 1984 för att börja på Cementa.
1997 blev Svenska Mineral i Ar min nya
arbetsplats. Har varit slitebo under hela
tiden. Familjen består av fru och fyra vuxna
barn, två egna och två bonusbarn.
Har varit ungdomsledare/tränare, styrelsemedlem och sektionsordförande inom
fotbollen i IK Graip 1989–1999. Jag byggde
en sjumannagräsplan vid isbanan tillsammans med spelare från mitt ungdomslag.
Har varit lagledare för ett ungdomslag i Fårösund under ett par år under 2000-talet – en
trevlig tid.
Minns du vad du hade för drömmar om jobb
och framtid när du gick i skolan?
– Det var att bli fotbollsproffs som många
andra i den åldern.

Ditt intryck hittills av KIK och ditt nya arbete?
– Mina intryck av KIK hittills är bara goda.
Kappelshamn har nog en av norra Gotlands
finaste anläggningar.
Vad är det du ska göra nu under de närmaste
månaderna – så mycket gräsklippning lär det
inte bli?
– Gräsklippningen får nog vänta lite till,
trots mild vinter. Det blir mest snickerier
inomhus för tillfället. Längre fram i vår så
blir det en del målning av fönster och läktare.

Vad har du för förväntningar på din nya
arbetsplats?
– Mina förväntningar på arbetsplatsen har
redan infriats. Det finns uppgifter att utföra
och verktyg och material som möjliggör det.
Något mer du vill delge våra läsare??
– Vi bor på en vacker ö – det ska vi försöka
uppskatta mer. Många tar det för givet. Gotland är inte alls lika sönderkommersialiserat som många andra turistområden typ
Öland.
Berra Sandström

Ett barndomsminne från Kappelshamn
När KIKaren tog kontakt med Astrid
Johansson för medverkan i Vi 5 skickade
hon med följande rader från sin barndom
på byn:
Jag kan berätta, det faktiskt är sant, att
jag kände Gotlands magi väldigt tidigt.
Ett av mina tidigaste minnen är hur lockande den vita Snäckersvägen tedde sig.
I min hemtrakt hade jag suttit i en barnsits framför pappa på hans cykel och sett
diverse olika vägar, men vägen utanför
faster Kallys och farbror Hennings hus

vid Snäckers var annorlunda, mycket ljusare än de vägar jag hade sett. Den lyste
vit i solen och slingrade sig vackert och
spännande. Då och då föll jag för frestelsen att ta en liten promenad utanför grinden i ensamt majestät.
Men det kunde dyka upp en fara på den
underbara vägen. Det hände, att pappas
bror Hilmer kom farande med ett jättelikt
hölass, som drogs av två hästar. Vidundret fyllde vägen. Det fanns ingen plats för
mig. Jag vände tvärt och sprang i panik
tillbaka mot grinden. Och högt ovanför

mig satt farbror Hilmer och skrattade åt
mig.
Detta förlopp upprepades. Vägen lockade. De vuxna hade förstås koll på mig.
De uppmanade mig att kliva ner i diket,
om Hilmer kom, så att jag inte skulle hindra honom i arbetet. Men när vidundret
kom rusande emot mig, förmådde jag
bara vända och springa i vägen för det.
Och Hilmer skrattade och stannade till,
så den spännande promenaden slutade
aldrig olyckligt men ibland ganska snopet.
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Danne återtog herrguldet
En revanschsugen Danne Gardelin återtog
det pingisguld han förlorade till Peter Stade
förra året. Då överrumplades Danne av vinnarskallen Peter, men i år var han väl förberedd och gav inte Peter en chans i finalen.
Precis som 2014 erövrade Emil Söderberg
bronsmedaljen. Årets topptrio har under
årens lopp nått stora framgångar i KIK:s
bordtennismästerskap. Danne har nu sex
guld förutom förra årets silver på åtta starter sedan KM-debuten 2000. Peter har fem
guld, tre silver och ett brons sedan hans
KM-debut 2001 och Emil har inte mindre
än fjorton medaljer sedan sin premiärstart
1993. Av dessa är fyra guld, fyra silver och
sex brons. I år fick Emil kämpa på i bronsmatchen – en tuff fajt som han vann över
årets överraskning – debutanten Jonas
Axén, eller Smulan som han kallas.
Johanna Hellenberg blev tyvärr ensam
startande i damklassen och fick givetvis ohotad sin guldmedalj. Hon fick spela
i herrklassen, där hon lyckades vinna två
av sina spelade sju matcher. Ungdomsfinalen blev spännande – där vann tioårige
Rasmus Hellenberg över Albert Karlsson.
Turneringens yngste deltagare – åttaåriga
Amanda Hellenberg fick ungdomsbronset.
Det var som vanligt ett trivsamt KIKarrangemang med Magnus Sjögren som
rutinerad tävlingsledare.
Berra Sandström

Resultat KM i bordtennis 2015

Seniormästaren

Ungdomsmedaljörer

Ungdomssegraren

Herrar
Semifinaler Herrar
Danne Gardelin–Emil Söderberg 11–6, 12–10
Peter Stade–Jonas Axén 11–2, 11–8
Final
Danne Gardelin– Peter Stade 11–4, 11–3
Bronsmatch
Emil Söderberg–Jonas Axén 11–7, 11–8
Match om 5–6 plats
Berra Sandström–Thomas Johansson 4–11, 12–
10, 16–14
Match om 7–8 plats
Magnus Sjögren–Sebastian Pettersson 11–4, 11–8
Matcher om 9–11 plats
Johanna Hellenberg–Rasmus Hellenberg 11–6,
11–2
Oskar Pettersson–Johanna Hellenberg 11–7,
5–11, 11–4
Oskar Pettersson–Rasmus Hellenberg 11–9, 11–8
Ungdomar
Rasmus Hellenberg–Amanda Hellenberg 11–5,
11–2
Albert Karlsson–Rasmus Hellenberg 10–12, 8–11
Amanda Hellenberg–Albert Karlsson 3–11, 3–11

Yngste deltagaren

Årets lucia – stämningsfullt och välbesökt
Drygt 100 kom till Folkets Hus den 13
december för att bevittna klubbens årliga
luciauppträdande i Folkets Hus. Lucian
Lisa Ekström, Lill-lucian Jennifer Hellenberg, fjorton tärnor och två stjärngossar
förgyllde aftonen för åskådarna med vackert och stämningsfullt framträdande. Vi
tackar alla som varit med och hjälpt till
att fixa detta fina arrangemang – särskilt
de båda lucia-ledarna Johanna Hellenberg
och Camilla Stuxberg. Tack också Bunge
hallen, ICA Maxi och Oil & Vinegar för
skänkta priser till dem fem lotterierna som
alla såldes slut.
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Norrvange Stugor – ännu ett i raden
av kappelshamnsbaserade företag
För två år sedan gjorde jag en intervju med
Maria Littorin om hennes företag Oil & Vinegar. Tillsammans med sin make Anders –
som nu jobbar på Bertil och Rolle Petterssons fiskebåt Vestland under perioden
september till maj – övertog Littorin-paret
före detta Loobs stugby innanför Vikänden för ett år sedan. De döpte den till det
geografiskt passande namnet Norrvange
Stugor i linje med fastighetsbeteckningen.
Den pittoreska, fina stugbyn har fått en
nytändning efter Anders och Marias övertagande och KIKaren vill ta tillfället i akt att
få en intervju inför den andra säsongen i
deras regi.
Hur kom ni på idén att köpa en stugby?
– Redan när vi tittade på ”Guckas” gård
fick vi funderingar på att sätta upp stugor för uthyrning, eftersom det fanns mark
och utrymme för det. När sen erbjudandet
om att köpa Norrvange dök upp kändes
det som att vi fick en frispark (om vi ska
tala fotbollsspråk). Det gjorde att vi kunde
komma igång med stugplanerna på en
gång. Vi tog över stugorna 1 mars förra året
så det är snart ett år nu.
Har ni sedan tidiogare någon erfarenhet av
uthyrningsbranschen/besöksnäringen?
– Nej, vi har inte hållit på med något liknande förut.
När ni summerar första året – positiva och
negativa överraskningar?
– Vi kom ju igång lite sent med marknadsföring eftersom vi tog över stugorna under
våren, men utan att ha något att jämföra med
är vi väldigt nöjda med första säsongen. Vi
hade i princip fullt under de sommarveckor
som räknas som högsäsong och sen lite
strögäster under vår och höst. Det har varit
mycket jobb med allt nytt och att lära sig en
ny verksamhet men samtidigt väldigt roligt
att träffa många nya människor. Det som
känns roligast är nog att många är väldigt
positiva och vill komma tillbaka.

Anders och Maria Littorin driver Norrvange Stugor.

uthyrning av några gamla motorcyklar och
kanske också någon gammal bil. Vi får se
men det vore kul att kunna kombinera mitt
intresse för detta ihop med uthyrning.

– Lev i nuet! Kanske en klyscha, men att
vänta på att det ska bli bättre gör också att
man skjuter på de goda stunderna.

Och på lite längre sikt – något ni redan idag
vill avslöja?
– Nu ska vi få det här att rulla sen får vi se.
Vi märker ju redan att det ibland skulle varit
bra med några stugor till, så på sikt kommer vi nog att försöka utöka lite.
Sedan får vi nog lugna oss lite nu, men
idéer poppar alltid upp i huvudet. Men en
liten gårdsbutik med kafé är ju Marias lilla
dröm så man vet aldrig vad framtiden kommer med.

Bästa avkoppling – Med mina höns, deras
kacklande roar vem som helst!
Senaste lästa bok – Matens Pris av Malin
Olofsson & Daniel Öhman
Vad önskar du dig av 2015 – En klyscha kanske, men att få vara frisk
Favoritprogram radio/TV – Så mycket bättre
& På spåret
Det bästa med Anders – Att han är så kärleksfull…

Nu har ni varit kappelshamnsbor i mer än
fyra år – hur känns det?
– Vi trivs otroligt bra och det är ju såklart
tack vare alla här i byn och tack vare den
gemenskap som finns, inte minst med KIK
och bastun ochsåvidare. Vi åker mer och
mer sällan över till fastlandet så det säger
väl allt…

Bästa avkoppling – I garaget, på en motorcykel eller att stå med ett spö vid en fjällsjö. Bra avkoppling är också när vi lagar
mat ihop!
Senaste lästa bok – Änglavakterna av Kristina Ohlsson
Vad önskar du dig av 2015 – Att jag ska
hinna köra lite på Gotland Ring
Favoritprogram radio/TV – På spåret
Det bästa med Maria – Att hon fortfarande
älskar mig…
Berra Sandström

Fem korta – Maria

Fem korta – Anders
Om jag känner er rätt så har ni fler affärsidéer ni vill förverkliga i framtiden men har ni
några planer på förändringar av verksamheten inför denna säsong?
– Jadå, vi ska bygga 20 stugor till och sen
blir det fiskrestaurang och… Nej, nu gick
det lite för fort. Vi har gjort lite marknadsföring för att få hit mer gäster under vår och
höst. Det ska vi jobba vidare på. Fler som
ska fiska havsöring under vår och höst och
fler som ska till Gotland Ring, bland annat.
Sen har jag, Anders, planer på att erbjuda

Är det något mänskligt budskap ni vill framföra till KIKarens läsare?
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Hangvar fiberförening
Hangvar Fiberförening har nu fått sammanställningen från IP-Only/Gotland Fiber.
Deras sammanställning visar på 50-procentig anslutningsgrad för vårt område. Detta
är tillräckligt för att genomföra projektet,
men en besvikelse då vi enligt föreningens databas har över 65 procents intresseanmälningar och det är förvånande om så
många som cirka 75 fastighetsägare hoppat av, särskilt som vi i föreningen fått flera
intresse-anmälningar under hösten 2014
liksom under början av 2015.
Det verkar som om en del har missat att
sända in den formella beställningen till IPOnly eller så kan det vara så att man inte
fått brevet, kanske har beställningsblanketten inte kommit till rätt adress?
Föreningen arbetar nu med att följa upp
och jämföra vår lista med intresseanmälningar med listan från IP-Only. Vi tror och
hoppas att det kan bero på felaktig sortering av anmälningar hos IP-Only, men det
finns också andra möjligheter till skillnaderna mellan intresseanmälningar och faktiska beställningar. Vi undersöker detta!

Checklista

Priser

»» Har du fått brevet med beställningsblankett, skickat in beställning och fått
bekräftelse från IP-Only: kontrollera att
både fastighetsbeteckning och belägenhetsadress är angivna och riktiga. Om
inte, kontakta IP-Only!
»» Har du inte fått brevet med beställningsblankett: hör av dig till Hangvar Fiberförening och IP-Only!
»» Har du gjort intresseanmälan till Hangvar Fiberförening, men sen ändrat dig så
att du inte vill ha fiberanslutning skulle
det underlätta för oss om vi fick information om detta! Tack snälla!
»» Har du skickat in beställning men inte
fått någon bekräftelse, kontakta IP-Only.
»» Har du just flyttat in eller känner någon
som just har gjort det – kontakta både
Hangvar Fiberförening och IP-Only!

De priser som gäller är att från 50 procents
anslutning kostar det 18.000 kr och når vi
upp till 65 procents anslutning är kostnaden 16.500 kr. Därför är det viktigt att så
många som möjligt är med redan från start
när vi börjar lägga ner fiber. Om man i efterhand ångrar sig och vill vara med bedömer
vi att priset kan komma att ligga på cirka
28.000 kr.

Kontaktpersoner:

Vi vill passa på att informera om att vi
kommer att kalla till ordinarie årsmöte i
april och ett extra årsmöte under sommaren
för att bland fastställa stadgar.
PS. Du har väl betalt medlemsavgiften till
Hangvar Fiber? Om inte, sätt in 200 kronor.
kr på bankgiro 165-9853, ange fastighetsbeteckning!
Åsa Stenström

»» Hangvar Fiber, Rune Kahlbom, 070201 79 05, rune.kahlbom@telia.com
»» IP-Only, Tommy Andersson, 070211 69 85, tommy.andersson@ip-only.se

Om grävarbetena på byn
Ingen som varit i Kappelshamns
samhälle sedan någon månad
tillbaka kan ha undgått att se
en massa grävmaskiner, lastbilar, uppgrävda diken med mera
från hamnen fram till vägen
ner mot badstranden. Arbetsledaren Anders Ekström lämnar följande information om
det hela.
Jobbet består i att gamla
ledningar för vatten och
avlopp – i vissa fall mer än
50 år gamla – ska bytas ut
för att säkerställa en fungerande drift. Grävningarna kommer fortsätta
vidare mot Växelvägen och arbetet beräknas avslutas under april. Fram till dess
kan det bli tillfälliga avstängningar av vatten och avlopp, något som ska meddelas
berörda hushåll via SMS-tjänsten. Information går också att hämta på www.gotland.
se och där klickar du dig vidare till samhällsbyggnadsförvaltningens nyhetsarkiv.

Årsmöte i april
och extra årsmöte i sommar

Hjärtstartare
i klubbstugan
Den står i entrén till klubbstugan.
Den hänger väl synlig direkt till
höger. Det utrymmet kommer vi att
låta stå öppet dygnet runt. Se gärna
en bra instruktionsfilm om hur den
ska användas på You
Tube: Hjärtat
slår för Gotland.

Halva sponsrad!

Förhoppningen är att vattenkvalitén och
smaken ska förbättras när gamla dåliga
rör byts ut. För mer detaljerad info kan du
kontakta Anders Ekström på telefon 070447 72 04.

I årets utskick av sponsringsfakturor tillfrågades våra större sponsorer
utanför byn om ett bidrag till Hjärtstartaren klubben köpte in i höstas.
Gensvaret blev gott och i dagsläget
har vi fått in halva kostnaden genom
bidrag från ICA Maxi, Nordkalk,
KPAB, Tandhälsan och Visbymäklarna. Vi hoppas på någon till som
ännu inte svarat.
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Mats krönika
I veckan som gick uppmärksammades
domarbristen på Gotland. Det finns i dag
23 aktiva domare som ska klara av uppemot
1200–1300 uppdrag under säsongen. Då är
allt inkluderat, i division 4 är det exempelvis assisterande domare (linjemän) i varje
match.
Vi som varit med ett tag har sett den gradvisa försämringen genom åren, i division
5 hade vi för några år sedan assisterande
domare nästan jämt, men förra säsongen
var det bara vid någon enstaka match.
Det här påverkar så klart spelet och kvaliteten. Vi brukar prata i backlinjen innan
match om hur vi ska spela när det gäller
offsiden, är det bara en domare vågar man
som back inte spela på gränsen. Man kan
inte hålla en snygg offsidelinje och lita på
att den enda domaren som står kanske 15
meter bort ska kunna se hur motståndarnas
ytter sticker en sekund för tidigt.
Därför väljer man ofta att spela med ett
djup i laget som man annars inte skulle
ha gjort, vilket leder till att motståndarnas
anfallare kan flytta ännu längre upp och...
ja, ni förstår. Fortsätter man att backa sitter man i knät på målvakts-Rille, men tappar kontakt mellan lagdelarna och till slut
skiljer det 60 meter mellan mittback och
forward.
Att spela utan assisterande leder också
till dålig stämning. Det blir ofta felbeslut av
den stackars ensamma domaren som inte
har en chans, och så blir det gnäll och en
negativ spiral som smittar av sig.

Märk noga nu att jag inte lastar domarna
för detta. Att vara ensam domare måste vara
ett helvete, rent ut sagt. Han har 200 personer på plan som mer än gärna talar om för
honom när han missat något som kanske
hänt bakom hans rygg. I varje situation är
det någon som är närmare än han och som
sett stämplingen, eller tröjdragningen, eller
vem det faktiskt var som var sist på bollen.
Vi ställer höga krav på domarna. De får
inte göra fel, och vi är många som i stridens
hetta blir förbannade när domsluten går
åt fel håll. Men där bör vi spelare kanske
rannsaka oss själva en stund. Kanske ställa
oss frågan hur många misstag vi själva gör
under en match? Håller vi spelare inte allsvensk klass kanske det är förmätet att
begära att domarna ska göra det också? I
synnerhet om det är en ensam domare som
försöker göra så gott han kan i en match
mellan två gärdsgårdslag som med handen
på hjärtat inte alltid bjuder på fotbollsgodis.
Det är lätt att förstå hur de lägre serierna prioriteras bort. men som läget är nu
är det akut även i division 4. Domaren Pelle
Öström intervjuades om detta, och han har
dragit igång en rekryteringskampanj för att
bredda domarkåren på Gotland.
Det är ett gott initiativ, och jag hoppas att
det ger resultat.
En annan domare, Folebo, undrade om
inte jag som så ofta har åsikter om hur
domarna genomför sitt arbete borde gå en
kurs och skaffa mig en pipa. Det kanske jag
gör, faktiskt, jag tror att det hade varit roligt.

Bilder från Årsmötet 2015 – se sidan 16

Men först ska jag bara avsluta min egen
karriär som spelare. Och i år ska Kappelshamn spela i division 4, och det vill jag inte
missa.
I vår satsning mot toppen har vi i år tagit
hjälp av sociala medier för att öka intresset.
Så att säga. Innebandylaget Visby IBK har
sin hashtag #tillsammansmottoppen, och
vi i Kappelshamn var inte sena att haka på.
Vi valde #tillsammansmottippen istället.
Vi är väl inte direkt ett utvecklingslag om
man säger så. Men vi har i alla fall roligt.
Och säsongen började bra i och med att
vi lyckades spela hem veteransegern i GACup, om detta kan ni läsa på sidan 4.

Nu hoppas vi bara på några meriterade
nyförvärv som kan fylla hålet efter de spelare som av olika anledningar valt att lägga
skorna på hyllan. På pappret är vi säkert
30 man i truppen, men verkligheten brukar
inte se ut så när det drar ihop sig.
Om bara ett par månader är det dags. Vi
ses på Snäckersvallen!
Mats Pettersson
Lagkapten i Kappelshamns A-lag
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Rilles frågesport
Hur mycket hjälp behöver du?
Fråga

5

4

3

2

1

Stad

Nordens femte störtsa
stad

Nya Amsterdam och
Lilla London

Grundades av Gustav
II Adolf

Skådespelare

Född 31 maj 1908 i
Malmö

Filmdebut 1937

Övertog Fredriksdalste- Sista teaterföreställning Mottog guldmedalj av
atern 1966
1993
kungen 1987

Seriefigur

Skapades 1946 av
belgaren Morris

Utspelar sig i Vilda
Västern

Har en knäpp häst och
en hund

Jagar fyra brottsliga
bröder

Drar snabbare än sin
egen skugga

Film

Handlar om fyra
vetenskapsmän i New
York

Utkom 1984

Ledmotivet blev en
slagdänga

Puffmarshmallowman
ska fångas

Spökligan på svenska

Författare

Född 13 februari 1958
i Visby

Har skrivit ett
Fantomenäventyr

Skriver deckare och
barnböcker

Främmande fågel blev
TV-serie

Wern är huvudfigurer

Artist

Bildade Bryggeriteatern Fick Karamellodiktstipå Gotland
pendiet 2008

Var länge med i R.E.A.

Har haft egen talkshow
i TV

Född i Dalhem 1956

Poseidon står staty

Här finns många Ullevi

1, X eller 2?
1. Nyval förhindras i Sverige i december.
Vad heter överenskommelsen?
1. Decemberöverenskommelsen
X. Blocköverenskommelsen
2. Framtidsöverenskommelsen

3. 1 januari 2015 fick EU nytt
ordförandeland. Vilket?
1. Estland
X. Lettland
2. Litauen

5. Superbowl avgörs i februari.
Vilket lag vann?
1. Seattle Seahawks
X. New England Patriots
2. Miami Dolphins

2. Julhelgen 2014 brändes en moské.
I vilken stad?
1. Eskilstuna
X. Varberg
2. Jönköping

4. 25 januari 2015 ny premiärminister i
Grekland. Vem?
1. Alexander Tsipras
X. Gregoris Kuonis
2. Alexis Papadopulos

6. Alpina VM avgörs.
I vilken stad?
1. Vail
X. S:t Moritz
2. Lake Placid

Vilken är den röda tråden?

Pernilla Wiberg

Gunde Svan

Herrlandslaget i fotboll (Bengan boys)

Rätt svar: Göteborg, Nils Poppe, Lucky Luke, Ghostbasters, Anna Jansson, Babben Larsson
Rätt rad: 11X 1X1
Röda tråden – alla har fått Jerringpriset två gånger

Ingemar Stenmark
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Rolles krönika
Ska i detta nummer frångå fotboll som enda
ämne! Ja okey då, ska självklart börja med
ett jättegrattis till Hammarbys återkomst till
allsvenskan! Detta unika söderlag måste
vara Sveriges populäraste gäng bland fotbollsälskare, som håller på ett annat lag!?
Själv är jag trogen MFF, men blev jätteglad
åt att Hammarby är tillbaka i högsta serien!
Men nu till ett annat ämne. Har du tänkt
på att när höjdhoppare står och ska iväg
och hoppa så klappar dom igång publiken
– det skapar positiv laddning om jag förstått
rätt. Men när en tennisspelare ska serva,
ska publiken helst inte andas, det måste
vara knäpptyst! Varför är det så?
Eller följande skillnader. När ishockeylag entrar isen gör dom det genom olika
ingångar eller med tid emellan lagen! Hockeylirare får ju helst inte träffas på så nära
håll innan match, dom kan rentav börja
snacka med motståndare, vilket kan bli
störande i uppladdningen, för just hockeyspelare. Eller än värre, dom kan börja slåss
innan matchstart. Har faktiskt sett sånt
exempel från en uppvärmning på isen i
NHL. Snacka om mentala störningar!
Tacka vet jag fotbollslagens traditionella
entré med ett barn i handen, uppmuntrande

klappar och handslag i spelargången och
till sist kollektivt ta i hand med motståndare
samt domare innan match. Är dom sämre
laddade eller fokuserade på uppgiften för det?
Men min hyllning går till handbollen och
dessa tålmodiga spelare som kan det här
med ge och ta i alla lägen! Om vi föreställer
oss att hockeyspelare skulle spela en handbollsmatch? Nej, glöm det – det finns viktigare katastrofer i världen att bry sig om…
Nu ska min något spretiga krönika fortsätta
med, vad jag kallar jämna serier! Kolla in
allsvenskan i hockey, en fascinerande jämn
serie. Efter 45 omgångar med 14 lag har jag
tittat på följande: Karlskrona som ledde,
hade långt mindre än dubbelt så många
poäng jämfört med Södertälje som låg sist.
Vidare hade ledarlaget inte ens vunnit dubbelt så många matcher som man förlorat.
AIK som låg näst sist hade vunnit mer än
hälf-ten så många matcher som man förlorat! Tänker inte räkna upp fler exempel,
men kolla gärna själv. Den som vill kan försöka leta upp en jämnare serie i liknande
lagsport. Elitserien – eller nuvarande SHL
– brukar ofta vara jämn, men inte så spännande jämn.

På tal om ishockey – mina söner frågade mig när dom var mindre om dom fick
börja i hockeyskola. Men tyvärr hade vi inte
ekonomi för att tillåta detta! Så det fick bli
pingis, friidrott, lite nafsande på basket och
handboll. Och fotboll så klart, innan innebandyn mer eller mindre kidnappade mina
söner. Självklart är jag oerhört stolt över det
faktum att min bonusson Mattias var med
som ledare när Fornudden tog SM-guld
1997. Några år senare var han tränare i Storvreta, då i näst högsta serien. Yngsta sonen
Loove har också haft sina bästa framgångar
som tränare, bland annat i Visby IBK, nyköpingslaget Onyx och varit med och tagit
bronsplakett i Norska Fjerdingby. Bonusdottern Malin, har liksom mina andra barn
spelat i Gråbo 92, den förening vi startade
just 1992. Den var störst här på ön i några
år. Sonen Trond ståtar med ett SM-guld i
AIK, plus ett NM-guld i norska Tunet, där
även Jon har en medalj av högsta valör.
Äldsta sonen Thenny har definitivt nått
högst upp i seriesystemet på fotbollsplanen
istället!
Tack för denna gång och på återläsande!
Rolle Ringwall

Du kan hjälpa KIK ekonomiskt
genom att spela på Svenska Spel
Det gäller att samla så många poäng som möjligt. Poängen får vi när
du spelar med Spelkortet och har valt Kappelshamns IK som favoritklubb. För varje krona får vald förening 10 poäng – i oktober 2015 förvandlas poängen till pengar. 50 miljoner kronor skall fördelas ut då.
Du måste ha spelkort och du måste registrera dig – i spelbutiken, på
svenskaspel.se/svea eller genom att ringa Svenska Spels kundservice
på 0770-111 111.
Det som gynnar KIK mest är när du k
 lickar på symbolen till höger
där det står ”spela alltid via denna banner” på vår hemsida www.
kappelshamnsik.se och. Då får vi ytterligare några kronor per hundralapp du spelar för.
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Smått & Gott
En härlig manifestation på Alla Hjärtans Dag

Uppmärksammad

Våga va’ dig själv!!! är en stiftelse som jobbar mot utanförskap, mobbning och kränkningar
bland ungdomar. KIK störste sponsor ICA Maxi var medarrangör vid en manifestation på
Wisby Strand den 14 februari på Alla Hjärtans Dag. Det var en glädjande stor uppslutning
av många medlemmar och aktiva från de klubbar som tillhör ICA Maxis sponsrade föreningar. Flera hundra personer kom dit och det var åtminstone närmare 30 stycken klubbmedlemmar på plats. Vi som deltog fick bland annat lyssna på en som alltid fascinerande
och underhållande Stefan Sauk och en intressant polischef i skepnad av Carin Götblad förutom de engagerade föräldraparet bakom stiftelsen, Arne och Lena Falkbäck.

KIKaren deltog som en i sammanhanget lite
udda figur i tävlingen om Gotlands Bästa
Bygdeblad i höstas. Ansvarig utgivare fick
motta ett hederspris på 500 kr med motiveringen ”en sportklubbtidning där även hembygden får plats”. Denna papperstidning
hade lite för lite inriktning på gamla bygdebilder och bygdehistorier för att tävla om
förstapriset på 5.000 kr. Men det var värt ett
försök och jämförelsevis var KIKaren hästlängder proffsigare och framförallt modernare än de mer traditionella, rätt enkla alster
som vann de ordinarie priserna.

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

E-postadresser efterlyses!
I klubbens medlemsregister är det många
tomma rader avseende mejladresser. Det
vore värdefullt om vi fick in så många som
möjligt. Inte för att bombadera våra medlemmar med e-brev, utan för att vid några
tillfällen om året kunna berätta om sista
anmälningsdag till grillfester, årsmötesdatum kanske påminnelse om glömd årsavgift. Skicka din adress till klubbens sekreterare och medlemsansvariga lillemor@
kappelshamn.se.

Inträdesavgift 1 kr, varje andel kostar 10 kr, du kan köpa upp
till 50 andelar, medlemsavgift 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 sponsringsbidrag och gåvor
Tack för ditt stöd!
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Tredje bästa bastuåret!
Fina besökssiffror för bastun även 2014 –
nästan 1.200 besökare och det är det tredje
bästa året sedan byabastun invigdes 1992.
Med tanke på att ombyggnationen av
omklädningsrum och entré gjorde bastun
lite svårbesökt några veckor under det första kvartalet är siffrorna extra imponerande.
Fortfarande är herrtiden klart mest välfrekventerad, medan extrabokningar tappat
något. Kan bero på att den varma sommaren gjorde att campinggäster inte var frusna
och inte bokade lika mycket som tidigare år.
Nytt fint omklädningsrum och en snart klar
renovering av duschutrymmet borgar för en
fortsatt välbesökt sauna på byn. Planen för
GolvKulas arbete med nya golv- och väggmattor är att det ska vara klart till mitten av
mars. Om allt inte hinns med på en arbetsvecka lånar klubben en mobil bastu som
ställs utanför nya klubbstugan. Då blir det
omklädning och dusch i det utrymme camparna och hemmalaget använder. Vi vill ju
inte helt ställa in någon bastulördag. Det
räcker med strulet under strömavbrottet i
mitten av februari.
Berra Sandström

Bastulyrik
13 december
Efter några kommentarer till att det blivit
något fel på temperaturinställningen avslutas det hela med denna korta dikt:
Nu ska vi inte gnälla och inte heller skälla.
Om Petter satt på bastun kanske dörren stod
öppen ut till farstun.

24 januari
Januari börjar året
Februari kommer näst
För oss gör det blott detsamma
Viken lockar lika bäst.
Men idag dock inget dopp
Utan uti drivan hopp.

27 december
Skönt att svalka sin kropp i sjö
efter att ha värmt sig på lavar
Då saknar vi inte snö skidor och stavar
utan njuter av att bo på härlig ö
och plats där alla tas i famn
underbara Kappelshamn.

31 januari
För januari är bara skit
Inga pengar inge snö
Tomt i plånboken ute tö
Reatomtar feta magar
knappast någon alls behagar
Vi vill ha kyla en månad nu
sedan kan videung få komma ju
Tack och kram i långa baner
Siv & Thomas för så vackra tulipaner

10 januari
Blåst och slask och bara tö
Vi som gärna vill ha snö
Ropar Farbror Rimfrost hit
Så att världen blir så vit
Änglar uti snön vi göra då
Och glädjetjut ni från oss höra få.
(I kanten noterar Maria att hon inte håller
med om att det ska snöa)

Bastun är öppen 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.
Under april–september senareläggs
tiderna en timme.
Det går bra att bada även andra tider,
men då tar vi en minimiavgift på 40
kr, om en klubbmedlem bokar. För
icke medlemmar är avgiften 80 kr.
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Fem svarar
Varför är du medlem i KIK? Vad betyder klubben för dig?
Ulf Lindahl, Kappelshamn
KIK är en förening som utstrålar gemenskap och den är en enorm trivselfaktor –
klart man vill vara medlem… trots att jag är
totalt ointresserad av fotboll.

Astrid Johansson, Visby

Eva Hederstedt, Kappelshamn

Kappelshamn är en av tre gotländska
orter, där jag har rötter. Som tvååring fick
jag för första gången besöka min pappas
släkt på ön och blev trollbunden av naturen, människorna och språket. Som pensionär bodde jag i Kappelshamn i sexton
år. Jag vet, hur värdefull idrottsklubben är
för samhället. Nu, när jag på ålderns höst
bor i Visby, har jag ännu glädje av klubbtidningen, som genom sitt breda innehåll
speglar livet i Kappelshamn på ett härligt
positivt sätt.

Ett medlemskap i KIK innebär en vilja att
visa att bygden ska leva och ge människor
som vill vara aktiva i dem aktiviteter som
erbjuds. Det gäller för alla – åretruntboende
eller sommargotlänningar, ett ypperligt tillfälle att visa att även landsbygden kan och
vill synas. Det är viktigt för bygden; känslan av en levande idrottsplats, fylld med
campare, fotbollsentusiaster eller vad det
än må vara. Även om jag inte själv deltar
aktivt i vad som erbjuds, går alltid blickarna
mot klubbstugan, midsommarstången och
julgranen närhelst jag har vägarna förbi.
Min förhoppning är att mitt passiva deltagande kan sporra de som är aktiva att inspirera och ge lust till att fortsätta sitt gedigna
arbete framåt. Och att en öppen plats mitt i
Kappelshamn ger möjlighet för alla åldrar
att mötas, dela åsikter, tankar och kanske
även lära känna nya människor.

David Gustafsson, Sollentuna
Jag har varit med i KIK sedan barnsben,
det är ju navet som mycket av det sociala
livet i Kappelshamn snurrar runt. Att träffas
och prata i bastun eller på fotbollsplan, eller
bara höra stojet på avstånd en sommarkväll,
midsommarfirande och KM-varpan. En fantastik gemenskap. När jag var liten var jag
ju mest med på somrarna med varpan och
de ändlösa guld- och silverturneringarna på
kvällarna. Senare när jag var bosatt i Kappelshamn även i fotbollen och rinkbandyn.
Nuförtiden är det bastun som lockar när vi
är nere på helger och sommaren.

Tina Brodin Krusenstjerna, Västerås
Den 1 augusti 2002 fick vi tillträde till huset
i Kappelshamn och bara ett par veckor
senare var det grillfest! Vilken härlig start
på vårt liv i byn! Kände direkt att här ska
man vara med! Har sedan dess varit medlem tillsammans med familjen. Det är för
mig självklart att stötta föreningen för allt
den gör och betyder för Kappelshamn.
Yngste sonen har i många år deltagit i de
aktiviteter som ordnas, som fotboll och
brännboll. Maken badar bastu så ofta han
kan. Att delta i det som klubben anordnar
har varit ett bra sätt för oss att skapa kontakter och lära känna kappelshamnsborna.
Medlemstidningen fyller en stor funktion
som kul uppdatering om vad som hänt.
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KIK – en välmående förening
Den 6 februari hölls ett som vanligt välbesökt årsmöte i klubbstugan. 30 medlemmar bjöds efter sedvanliga formaliter och
information på Stuxbergs smörgåstårtor.
En del satt kvar och umgicks till sent, men
de flesta hade lämnat vår fina klubbstuga
någon timme före midnatt.
Efter det att styrelsen beviljats ansvarsfrihet på rekommendation av revisorerna
var det dags för de obligatoriska valen. Den
enda förändringen bestod i en ny suppleant, Anders Littorin och en ny revisor, Siv
Larsson Anders blir en ny frisk fläkt i styrelsen – han efterträder Johanna Hellenberg.
Banktjänstemannen Siv efterträder sin svägerska Jane Lindström som revisor.
De traditionella medlems- och närvarolotterierna gav i år åtta vinnare. Sune
Olofsson vann förstapriset i medlemslotteriet – presentkort på 300 kr hos ICA Maxi
och i närvarolotteriet drog Ola Larsson högsta vinsten – klubbens nya träningsoverall.
Övriga vinster – bland annat Oil & Vinegarprodukter, Gunnel-stickade vantar och fler
presentkort – och vinnare hittar du på klubbens hemsida www.kappelshamnsik.se.

Verksamhet och ekonomi
Styrelsens verksamhetsberättelse som
visade bredden i klubben – allt från fotboll,
bastu, camping, bollkulaktiviteter, klubb-

mästerskap, lucia och midsommar. En nöjd
kassör, Henric, kunde visa all time high för
årsintäkter i den ekonomiska rapporten –
486.510 kr. Det bäddade för att KIK gick
med vinst på 36 tkr. Ett axplock:
»» Klubben har haft 319 betalande medlemmar – en oväntat hög siffra.
»» Medlems- och licensavgifter inbringade
47 tkr.
»» Spel och lotterier gav ett tillskott i kassan
på 10 tkr.
»» Campingen gav brutto 143 tkr i intäkter
– bästa året hittills. Kostnaderna är ungefär hälften av den summan.
»» De sammanlagda kostnaden för el, VA
och sophantering landade på närmare
58 tkr.
»» Fastigheten är som vanligt den största
utgiftsposten – den noterades till 107 tkr.
»» Kiosken inbringade 44 tkr och köpte in
varor för 31 tkr.
»» 28 företag har på olika sätt sponsrat klubben under året.
»» Fotbollsverksamhens utgifter för seriespel inklusive domarkostnader var 38 tkr.
»» 17 tkr noterades för bank- och försäkrings
kostnader – nästan uteslutande avgifter
för kortapparat och fastighetsförsäkring – och ungefär lika mycket kostade
Hjärtstartaren.

Verksamhetsplanen
Den föreslagna verksamhetsplanen för
2015 innehåller naturligtvis mycket klubben
sysslat med tidigare. Värt att notera
»» Det blir grillfest i år lördagen den 1
augusti.
»» A-laget spelar fotboll i div 4 och B-laget i
div 5. Det är första gången som KIK har
två lag så högt upp i seriesystemet.
»» Duschutrymmet för bastubadarna och
bortalaget kommer att få nya golv- och
väggmattor.
»» Vi planerar att lägga in byggnadstillstånd för uppförande av fristående nytt
garage/förråd och påbörja detta arbete
under året.
»» Campingen siktar på samma inkomster som föregående år och cirka 3.000
besöksnätter.
»» Ett realistiskt mål framöver för klubbens
medlemsantal är runt 300 betalande. Vi
räknar med samma organisation med
kommittéer som tidigare – det gäller även
informationen och marknadsföringen av
klubben genom affischering, hemsidan
och KIKaren.
»» Då delar av tidigare års överskott ska återinvesteras i verksamheten och anläggningen kommer ekonomin preliminärt att
budgeteras med runt 50 tkr i underskott.
Berra Sandström

Den omvalda styrelsen har efter sitt
första konstituerande möte bestämt
följande ansvarsfördelning:
Berra Sandström ordförande, Petter
Höök vice ordförande, Henric Sedman kassör, Lillemor Ringvall sekreterare, Gunnel Söderberg, kiosk- och
campingansvarig, Agneta Stenström
ledamot, Magnus Sjögren ledamot
samt suppleanterna Camilla Stuxberg och Anders Littorin.
Revisorer är Siv Larsson och Ingemar Andersson. Valberedningen består av sammankallande Rune Franzén, Mocca Axén och Ingela Carlén.
Ledamöterna i klubbens fem olika
utskott är till största delen samma
som tidigare. På hemsidan hittar du
alla namnen.

Medlemsavgiften 2015 Årsavgiften är 150 kr per vuxen, 50 kr per
 ngdom (max 18 år) eller 250 kr per hushåll som betalas in till bankgiro
u
5441-0337 (ange namn och personnummer).

