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Lyckad lammgrillningsfest!
De fem grillmästarna Petter, Magnus,
Rolle, Anders och Smulan.

Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se
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Berras sida
Tungt besked!
Mindre än två månader efter att den förra
klubbtidningen distribuerats kom beskedet om att profilen, anläggskommittéledamoten, bollkullsentusiasten och linjedomaren Mocca dött. KIKaren hann
ändå få en sista intervju med Ingemar
Axén som var hans officiella namn. Så
sent som i vintras var han med och spelade fotboll inomhus i Fårösund, men
hans krafter sinade alltmer och cancern
ryckte bort honom liksom många andra
för tidigt från vår gemenskap på denna
planet.

marsverige till brutala massövergrepp i
Afrika, polisvåld i USA, Islamiska Statens härjningar i Mellanöstern och jakt
på oppositionella i många länder världen runt. Bara för att nämna några saker.
Det kan tyckas som att den här typen av
minst sagt bedrövliga nyheter har blivit
fler under senare år. Så är det nog inte –
istället har det blivit allt svårare att mörka
övergrepp och annat i dagens värld när
många människor har kamera och sociala medier tillgängliga i sina mobiler.
Det finns trots allt goda tecken för
mänskligheten globalt – fler och fler
lämnar fattigdom och analfabetism – en
rätt kraftig förändring de senaste tjugo
åren. Och i vår internetbaserade värld
borde det bli allt svårare för diktaturer
och tyranner att överleva flera decennier
genom att föra folket bakom ljuset.
En kul grej på ett annat plan är att
klubbens störste sponsor ICA Maxi i
Visby har utsetts till landets bästa ICA
Maxi – i konkurrens med över 70 andra
i Sverige. Grattis Dino!

Till slut kom sommaren

✝ Ingemar ”Mocca” Axén 1939–2015

Annars är det tyvärr så att vi matas med
tunga besked varje dag i media – alltifrån bombattentat i storstäder, mord på
varuhus i Västerås och våldtäkter i Som-

Även om vi på ön har haft bättre sommarväder än andra delar av vårt avlånga
land, går knappast 2015 till historien
som någon av de bästa somrarna någonsin. Men till slut blev det i alla fall en riktigt härlig stabil och mindre blåsig väderlek under augusti.
Den kraftiga kvällsblåsten har varit
väldigt förhärskande långt in i juli. Det
har vi märkt under de flesta av hemmamatcherna på Snäckersvallen. Att en och
annan fotboll rullat ut i viken har vi varit
med om tidigare – men inte i samma
utsträckning som detta år. Dessutom har
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många bollar kommit långt ut i vattnet
och dragit iväg i frånlandsvinden. Tre
stycken har försvunnit för gott, medan
andra har räddats. Curt Söderberg åkte
kvällen efter en match över till Storugns
på andra sidan viken och hittade två bollar i strandlinjen. Den mest spektakulära
bollräddningen gjorde Roland Pettersson. Bollen landade i mitten av den första
halvleken långt ut i viken. Jag nämnde
det för Rolle. Lugn, sa han, jag fixar det
under halvtidspausen med min snabbgående båt. Och mycket riktigt – strax
efter att domaren blåst igång halvlek
nummer två kommer Rolle tillbaka med
bollen som var på väg ut ur viken. Det är
nog inte många klubbar som har sådana
hjälpsamma åskådare vid sina matcher!

40 år med KIKaren
Som du kan läsa om på nästa sida var
det i juli 40 år sedan det första exemplaret av KIKaren gavs ut. Tror att nummer 1
trycktes upp i cirka 100 exemplar. Tänkte
då som nyvald ordförande att jag ville
informera byns folk lite om den då rätt
färska klubbens verksamhet. Inte kunde
jag tro att KIKaren skulle leva kvar efter
142 utgåvor under 40 år. Idag är upplagan 350 och dessutom laddas varje nummer ner minst 400–500 gånger via hemsidan.
Så är det ofta – det blir sällan som
man tänkt sig, på gott och ont. Hoppas
du har glädje av att läsa detta nummer
som bland annat sammanfattar lite av
sommarens händelser och aktiviteter på
byn.
BERRA SANDSTRÖM
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I juli 1975 kom det första numret ut av
denna klubbtidning. Den innehöll sex
maskinskriva A 4-sidor med gul botten –
en förstasida med Kronblom, två om fotboll, en om årsmötet, en lite diverse och
en om att en kvartett damer blev korpmästare i varpa. Tjejernas namn var
Marianne Hellenberg, Monika Isaksson,
Gun Langland och Ulla Sjögren.
Under 80-talets inledande år växte
antalet sidor till åtta och KIKaren bytte
färg ibland till grönt papper och fick en
lite snyggare logotype. I februari 1983
ändrades förstaside-illustrationen i den
27:e utgåvan. Kronblom ersattes av den
då 11-åriga Birgitta Sandströms tecknade
gubbar med Häftiga Harald i spetsen.
1993 hade ny teknik kommit in och den
65:e utgåvan i april skrevs med hjälp av
dator och nu hade sidantalet ökat till mellan 16 och 18. 2003 hade Roine Andersson kommit med i klubben och han började en välbehövlig modernisering av
layout och upplägg som resulterade i
en väldigt häftig ”ny” KIKaren lagom till
jubileumsnumret 100 i juni 2004. Då blev
även klubbtidningen tillgänglig digitalt.
I november 2009 förändrades layouten
något igen och idag läser du KIKaren nr
142 vars form har utveckltas ytterligare.
Innehållsmässigt har tidningen speglat mycket av vad som hänt runt klubben. Ett axplock – invigningen av
Snäckersvallen 1983, P 78-ornas förmatch till VM-kval på Råsunda 1989,
Färjestads ishockeymästare drog rekordpublik i en fotbollsmatch 1998, Integrationspriset 2003, KIK-arrangemanget
med Smaklösa på hamnen 2008 och
samma år blev veteranlaget i fotboll europamästare i Malmö och då kom också
Chiparamba Great Eagles från Zambia
och spelade den bästa fotbollen hittills
på vallen när de tekniska fotbollskillarna
utklassade Gute.
Innehållet har breddats under åren
från lite historiska notiser utanför sportens värld, ett engagemang mot dåvarande Cementas planer på utsläpp av
slam i Kappelshamnsviken i slutet av
70-talet och ett engagemang för byns
affär på 80- och 90-talen. Numera innehåller KIKaren regelbundet information
från Folkets Hus och ibland andra aktuella saker som PUK:s engagemang för
Kappelshamn Hamn, Fiber-anslutningen
med mera. I FöretagsKIKaren har under
åren 28 företag presenterats. 104 medlemmar har varit med i Vi 5 sedan premiären 2011. Kom gärna med förslag hur
vi ska kunna utveckla KIKaren än mer så
den står pall för den allt hårdare media
konkurrensen idag – framförallt är den
digitala konkurrensen enorm.
BERRA SANDSTRÖM
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Fortsatt tufft läge!
Vårt stolta A-lag har kanske inte rosat
marknaden i år som nykomlingar i
den högsta gotlandsserien. KIK ligger
näst sist med ynka tre poäng på sexton
matcher. Men så dåligt tycker jag inte
att laget varit. Tyvärr har killarna gjort
sämre insatser mot svagare motstånd
och lyft sig när vi mött topplagen. Hade
det varit tvärtom skulle förmodligen
poängskörden varit större.
Alla matcher finns noggrant redovisade på hemsidan www.kappelshamnsik.se och här följer en kort sammanfattning för matcherna under
sommarmånaderna:

3 juni IFK Visby (hemma) 1–6 (1–3), 13 juni
Hansa/Hoburg (borta) 1–4 (1–3), 17 juni
Hangvar (h) 1–6 (0–4), 24 juni Fårösund
(h) 3–2 (1–2), 4 juli Gute (b) 2–4 (2–1), 8
juli Fardhem Garda (h) 0–4 (0–3), 29 juli
Dalhem (b) 0–2 (0–1); 5 augusti Väskinde
(h) 1–3 (1–0), 12 augusti Visby AIK (b) 2–6
(1–1) och 19 augusti Levide (h) 0–7 (0–3).
Bästa matchen var kanske borta mot
topplaget Dalhem, där Kappelshamn
stretade emot bra och inte förrän i
matchens sista spark gjorde Dalhem

sitt andra mål på straff. Sämsta insatserna är nog på Hansavallen i Havdhem 13 juni mot Hansa/Hoburg och på
Snäckersvallen 5 augusti mot Väskinde.

Det motståndet bör KIK vinna över om
laget kommer upp till normal nivå.
Tyvärr har de sju nyförvärven som presenterades i senaste KIKaren inte kunnat
medverka i några större utsträckning av
olika skäl. I genomsnitt har bara drygt
två stycken varit med i matcherna. Flitigast har Jonas Gatu varit och han har tillhört de bästa i laget i de flesta av de tio
matcher han medverkat i.
Två andra nya killar har istället varit
med en hel del – dels 18-årige Lamin Sallah – fotbollsuppfostrad i Södertälje FF,
dels 20-årige Mohammed Hedary från
Haima-gänget i Visby. Försvarsspelaren
Lamin har för övrigt utsetts till Matchens
KIK-lirare vid två tillfällen.
BERRA SANDSTRÖM

Morteza Fayazi ett kreativt duktigt nyförvärv

Jonas Gatu – bollvinnare på mittfältet,
en av lagets nyttigaste spelare

Lamin Sallah efter att ha utsetts till
Matchens Lirare

400 seriematcher för A-laget för Håkan
I matchen mot Visby AIK på Gutavallen
den 12 augusti gjorde klubbens 41-årige
mittfältare Håkan Sandström sin 400:e
seriematch genom tiderna för Kappelshamns IK.
Han debuterade som 13-åring i Vänge
2 maj 1987 som mittmittfältare och fick
en assist i matchen som slutade 1-1
sedan han slagit en målgivande passning genom en bra hörna.
Håkan har varit klubben trogen under
alla år så när som under 1992, då han

spelade i Gutes U 19-lag. Eftersom den
tekniske bollvinnaren Håkan även medverkat i sammanlagt 248 pojklagsmatcher, 176 B-lagsmatcher, 22 juniormatcher och 31 veteranmatcher är han den
som spelat flest seriematcher alla kategorier i klubben genom tiderna.
Värt att notera – Håkan har under åren
gjort 78 A-lagsmål. Det senaste gjorde
han i sin jubileumsmatch.
Grattis!
BERRA SANDSTRÖM
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B-laget tuffar på!
Vi kan räkna med en rekordstor spelaromsättning i b-laget detta år eftersom
det är tre klubbar som samarbetar – förutom våra egna så medverkar lirare med
licens för Fårösund och FC Gute. Det gör
att laget kanske inte är samspelt. Namnet Kappelshamn/Fårösund är väl egentligen lite missvisande, då vår nordliga
samarbetspartner haft spelarbrist och
endast kunnat leverera spelare till knappt
hälften av matcherna. Gute har däremot
försett vårt div 5-lag med spelare i nästan
alla matcher hittills.
Alla matcher finns noggrant redovisade på hemsidan www.kappelshamnsik.se och här följer en kort sammanfattning för matcherna under
sommarmånaderna.
7 juni Fardhem Garda (borta) 0–6; 11 juni
Hangvar (hemma) 1–1; 21 juni Levide
(borta) 3–4; 28 juni Hansa/Hoburg (borta)
3–11; 6 augusti När/Hemse (borta) 0–8;
13 augusti Vänge (borta) 0–3; 20 augusti
Klintehamn (h) 4–4

Det oavgjorda hemmaderbyt mot Hangvar var en fjäder i hatten med tanke på
att KIK fick spela i 80 minuter med en
man kort. Bästa insatsen hittills har nog
annars bortamötet i Levide varit. Uddamålsförlusten kändes orättvis och onödig och även här stördes laget av en
utvisning. I bortamötet mot topplaget
När/Hemse hade laget en rekordung
medelålder på 15,7 år. Mot Vänge tvingades vi lämna walk over på grund av
spelarbrist – åtta kappelshamnslicensierade spelare fick vi ihop – ingen från varken Fårösund eller Gute var tillgänglig.
Tungt, men det var faktiskt tio år sedan
vårt reservlag senast tvingades lämna
wo.
Senaste matchen mot Klinte är en kul
avstamp inför hösten. Tre olika målskyttar såg till att det blev oavgjort i en
omväxlande spännande match
BERRA SANDSTRÖM

16-årige Suhaib Zarum
visade målsinne mot Klinte

Serietabeller
Aktuell tabell div 4 Gotland
Fardhem Garda BK
IFK Visby
Dalhems IF B
FC Gute B
Hangvars SK
Levide IF
Visby AIK
IF Hansa/Hoburg
Väskinde AIS
Kappelshamns IK
Fårösunds GoIK

16
16
16
15
15
15
15
16
15
16
15

13
12
11
10
10
7
5
5
3
1
0

3
3
1
1
1
2
3
1
1
0
0

0
1
4
4
4
6
7
10
11
15
15

58–12
70–19
50–34
59–30
53–26
53–36
34–31
30–46
28–56
15–77
12–95

42
39
34
31
31
23
18
16
10
3
0

7
7
8
6
4
3
3
2
1

3
3
0
1
1
1
0
2
3

0
1
3
3
5
7
8
7
7

37–9 	
37–11
33–25
37–17
31–38
24–47
34–39
17–30
16–50

24
24
24
19
13
10
9
8
6

Aktuell tabell div 5 Gotland
När/Hemse
Fardhem Garda B
Levide IF B
Vänge IK
Stenkyrka IF
Hangvars SK B
IF Hansa/Hoburg
Klintehamns IK
Kappelshamn/Fårösund B

10
11
11
10
10
11
11
11
11

I sockenderbyt mot Hangvar såg publiken två gamla genuina kappelshamnsspelare i motståndarnas lag – nämligen
Ola Larsson och Tage Söderdahl. Båda
visar sitt KIK-hjärta genom att klä sig i
KIK-overall.
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Snäckersvallen
Bästa lammgrillningen?

Ja, det är ju en smaksak förstås – men väldigt många av besökarna under lammgrillningsfesten den 1 augusti tyckte att
lammen var godare än någonsin och musiken var suverän.
Dessutom fick gotlandsdrickan beröm och serveringsfolket
uppträdde effektivt och proffsigt. Runt 140 personer fick delta

i ett sammantaget väldigt lyckat sommarevenemang. Trots att
det var lite överbokat räckte lammen till och med så länge att
flera kunde backa två gånger.
Ett stort tack till trubaduren Kent, grillmästarna och alla
andra funktionärer som medverkat i årets fest!

Över 100 trotsade regnet!

Årets midsommarfirande med sedvanlig majstångsresning och
ringdans fick en nygammal härlig inramning i gammeldags
miljö vid fiskebodarna i hamnen. Vädrets makter var väl inte
riktigt med oss, men det blev riktigt bra med nya och rutinerade
majstångspåklädare samt proffsiga lekledare och musikanter. Ringdanserna blev kanske lite mindre utdragna än vanligt
eftersom regnet blev väldigt intensivt. Trots regnet kom ändå
över 100 personer till midsommarfirandet – en härlig mix av
bybor, sommargotlänningar, turister och gotlänningar utanför

byn. Ett extra stort tack till lekledaren Lotta Naglitsch, gitarristen Rolle Ringwall, sångaren Rolle Angelöw och björkrishämtargänget med Janne Gustavsson och Rune Franzén i spetsen.
Det kändes riktigt bra att flytta tillbaka klubbens midsommarfirande till hamnen. Vi hoppas att vi kan utveckla midsommarfirandet där till kommande år. Klubben är som alltid öppen
för förslag på hur vi ska göra midsommarafton till något som
kan engagera kappelshamnsbor och sommargotlänningar.
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Triathlon

Fredagen den 24 juli möttes ett 40-tal
personer vid KIK strax efter 10 på förmiddagen. Dags för Kappelshamns Återkommande Triathlon. Arrangemanget
genomfördes även i år som ett samarbete
mellan KIK och Friskis & Svettis i Visby.
Vädret denna något gråmulna och svala
sommar var vackert med en ganska frisk
ostlig vind och cirka 20 grader. Efter lite
handuppräckning visade det sig vara 18
personer som skulle simma och ytterligare 6 som skulle delta i cykling och löpning. Resten var åskådare som stod för
peppning, hejande och allmänt glada tillrop!
Den ursprungliga tanken är att simma
över viken men då vattentemperaturen
endast var 15,8 grader var den delen ned-

kortad till att runda NIAB:s flotte som
låg cirka 200 meter ut från KIK:s brygga.
Detta gjorde simningsdelen till cirka 400
meter, en utmaning för framförallt de
utan våtdräkt.
Efter genomförd simning var det dags
för cykeldelen. I år något längre men
i gengäld inte på några stigar utan på
asfalt och grus. Närmare bestämt från
KIK, upp till första kullshageskylten,
in vänster och rundan runt och ut vid
kullshageskylt nummer två från Kappelshamn sett och därefter tillbaka. En
sträcka på 1,4 mil. I sista sekund fick vi
även Rune Franzén att hämta hjälm och
följa med på färden. Mycket roligt och
något som gjorde att vi blev 25 deltagare
i cykelmomentet.

Som avslutning var som brukligt löpning/promenad. Runt fotbollsplanen,
Byslingan, Snäckersvägen, Växelvägen
bort och sedan åter mot Snäckersvallen
via stranden blev en sträcka på 5 km.
Även här deltog Rune utan att ha planerat det vilket föranleder ett hedersomnämnande för årets spontanare! Vi vill
avsluta med att trycka lite extra på att vi
gör detta för att det är kul. En, två eller
tre moment och i den takt man själv vill.
Med andra ord ett återkommande evenemang för alla som tycker om att röra på
sig!
Tack alla ni som gjorde denna dag till
ett härligt minne från sommaren 2015!
NETTAN OCH
KRISTOFFER STREHLENERT
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Campingen
Ännu en rekordstor campingsäsong
Kappelshamns Camping fortsätter att
öka sin beläggning lite försiktigt år för
år. Ännu kan vi inte summera 2015, men
som det ser ut tre veckor in på augusti
bör det bli en ökning med drygt fem procent. Alltså en ökning med nästan 200
personnätter till uppemot 3.200. Dom
flesta månaderna ligger i nivå med förra
året utom juni, där det nästan skett en
fördubbling. Mycket beroende på att den
månaden kom hälften av gästerna från
utlandet, flest tyskar.
Vi har haft bemanning med receptionen öppen fem timmar om dagen under
tio veckor med hjälp av olika ungdomar
med anknytning till bygden. Och så har

som vanligt Gunnel och Lillemor haft det
övergripande ansvaret.
Personalen har skött sig utmärkt –
vilket framgår av enkätsvaren. Fräscha
hygienutrymmen, pollettfria duschar,
lugnet och läget samt prisnivån är de
saker i övrigt som uppskattas mest –
även om många också är lyriska över
de stora gräsytorna med möjligheter till
olika aktiviteter med eller utan boll.
Sedan är ju folk olika – en hel del
tycker att det är bra med fria platsval och
en allmän flexibilitet medan en nästan
lika stor grupp tycker motsatsen. Badbryggan uppskattas av en del – andra
gillar den inte. Förr klagades på bullret

från Nordkalk. Bara någon har gjort det
i år – däremot är det några som klagar
på vägbuller. Vi kanske skulle bli bättre
på att upplysa ljudkänsliga individer om
att inte sätta upp sina tält eller ställa sin
husvagn/husbil nära vägen. Det finns
nästan alltid valmöjligheter. Sedan saknar en del gråvattentömning – något vi
har svårt att lösa. Andra saknar WiFi –
om fiberutbyggnaden rullar på som planerat bör det problemet vara löst nästa
sommar. Precis som tidigare år har fyra
av tio campinggäster inget att klaga på –
ett osannolikt bra betyg!
BERRA SANDSTRÖM

Årets duktiga campingvärdar

Emma och Alice Sedman

Kim Larsson

Emma och Lisa Ekström

Nathalie Techel

Wilma Wimnell och Lina Naglitsch

Zeb Averyd
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Folkets Hus-föreningen
Så har sommaren gått över
till sensommar men vem
kan klaga ... det är underbart
väder, vattnet är klart och
uppfriskande.
I Folkets Hus har vi haft uthyrt under fem
veckor i sommar och vecka 35 startar
uppfräschningen av bland annat salen,
entrén och kapprummet – det kommer
då att målas och fixas.
Under hösten kommer vi även att ha
After målningsfest för medlemmarna och
teater. Så håll ögon och öron öppna!
För att vi lätt ska kunna nå våra medlemmar och hålla er uppdaterade så skulle
vi vilja att du skickar ett mail med ditt
namn, adress, telefonnummer och epostadress till annika@kappelshamn.se. Om
du har idéer om aktiviteter som du skulle
vilja se i Folkets Hus, kan du höra av sig
till samma adress.
Vi finns oxå på Facebook ”Kappelshamns folkets hus”
Glöm inte att stödja oss genom att
betala medlemsavgiften – se textrutan!
ANNIKA HÖÖK SEKRETERARE

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,
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!

Stöd KIK – spela
på Svenska Spel

Bli
föreningsfadder!

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.

Välj oss som din fadderförening nästa gång du spelar hos
Svenska Spel. Då är vi med och delar på 50 miljoner.
Du gör det i din spelbutik, på svenskaspel.se/grasroten eller
genom att ringa Svenska Spels Kundservice på 0770-11 11 11.
Tack för ditt stöd!

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 klickar på symbolen till höger där det står Gräsroten på vår hemsida www.kappelshamnsik.se. Då får vi ytterligare
några kronor per hundralapp du spelar för.

SvS_Gräsroten_föreningsmtr_Splash.indd 1

2014-11-18 13:49
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Mats krönika
Jag hade lovat mig själv att
aldrig tälta igen.
Mina minnen av tältnätter är traumatiska, eller åtminstone inte så där rosaskimrande direkt. Ni vet, man vaknar
svintidigt på morgonen av att solen ligger på, det är fyrahundra grader varmt
och en luftfuktighet på 99 procent. Tar
man ett djupt andetag så drunknar man.
Stel i ryggen och allmänt ledbruten
krånglar man sig ur sovsäcken, kissnödig, famlar efter dragkedjan och tackas
av att kondensen från tälttaket regnar
ned och gör allt dyngsurt.
Väl ute för att slå sin parabel är allt
blött av dagg, fötterna fulla av gräs och
sand omöjliggör varje tanke på att försöka gå och lägga sig igen. Förresten är
ju allt blött och äckligt i alla fall, så där
sitter man halv sex på morgonen och
undrar vad i hela friden man gett sig in
på.
Därför var det med dubbla känslor jag
faktiskt köpte ett tält i somras. Jag hade
lovat barnen att campa, och såna löften
låter de mig knappast glömma.
Men jag märkte några väsentliga skillnader, faktiskt, som motvilligt fått mig att
inse att det där med tält inte är en alltigenom ond upplevelse.
Tekniken har så att säga gått framåt,
i moderna tält finns det både ventilation
och avsaknad av kondens. Det finns till
och med ett slags förtält. Jag vill inte
sträcka mig så långt som att säga att det
är bekvämt, men det är i alla fall uthärdligt även om själva konceptet med liggunderlag och sovtäcken fortfarande får
mig att känna mig 83 år gammal när jag
vaknar.

Och vaknar gör man fortfarande i svinottan, men har man valt sin tältplats nära
havet kan man ju ta det där morgondoppet som hurtbullarna envisas med att
spamma facebook med hela somrarna.
Och det är ju faktiskt inte så dumt.
Två av sommarens totalt sex tältnätter hade vi för övrigt på Kappelshamns
mysiga camping. Promenadavstånd till
restaurang, fina toaletter och en kiosk
med glass är ungefär allt man behöver.
Att det sen var i princip omöjligt att
slå ned tältpinnarna i marken (det finns
exakt en centimeter jord, sen är det berghäll eller nåt) får jag ha överseende med.
Vi lär komma tillbaka nästa år. Då ska
jag försöka tajma in en lördag så att jag
kan vara med i sockenbastun, något jag
haft som projekt väldigt länge utan att
det blivit av.
Jag har upptäckt några nya sidor av Gotland den här sommaren, delvis tack vare
tältet faktiskt.
Här kommer min lista på värda
utflyktsmål som kanske inte är helt självklara för alla.
1) Östergarnsholm. Det krävs båt för att
ta sig dit, men det går turer från Herrvik
om man bokar i förväg. Vi tog dock tvåmänningen ut och det blev sommarens
absolut bästa dag som avslutades med
formidabel middag på rökeriet i Kattvik.
Om ni åker till Holmen, missa inte badgrottan på västsidan då!
2) S:t Olofsholm. Jag hade inte varit
där, antagligen på grund av att det är en
återvändsväg. Men otroligt fint var det,
och ett mysigt badställe.

3) Hallshuk. Sött litet fiskeläge och
fina promenadvägar. Det går utmärkt att
bada i hamnen!
4) Follingbo kalkbrott. Nära stan och
varmt. Man måste inte åka till Blå Lagunen för att få kvalitetsbad i fint vatten.
Rekommenderas under algsäsongen!
5) Västergarn. Toppenställe med barnen. Att hoppa från piren är en succé.
Dessutom mycket lugnare än Tofta.
Långgrunt och fint vatten.
Fotbollen då? Ja... vi kanske ska lämna
den därhän i den här krönikan. Vi har inte
direkt rosat marknaden om man säger
så. Men jag vill ändå nämna vårt nyförvärv Jonas Gatu. Känner ni igen hans
namn är det för att han var en av Visby
IBK:s bästa spelare förra säsongen, och
säsongerna dessförinnan.
Att få spela med idrottsmän som har
den typen av skalle som Jonas Gatu är
en ynnest. Alltid hundra procent. Aldrig
gnäll. Alltid proffsig. Ett föredöme helt
enkelt.
Jag föreställer mig att han lämnade ett
tomrum efter sig i Visby IBK. Den typen
av kulturbärare är svåra att hitta.
Vill ni se honom dominera det centrala
mittfältet så kom och se våra avslutande
matcher!
MATS PETTERSSON
LAGKAPTEN

Medlemsavgiften 2015: 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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Smått & Gott
Bastu

Bastun fortsätter att vara populär och i år
är det en liten ökning mot tidigare. Det
kalla vädret under juni och juli bidrog
till en klar ökning av extrabokningar.
Övriga tider har en marginell förändring
med svagt minus på herrtiden och svagt
plus på dam- och mixtiden. Vi har till och
med besökare från Visby som tycker att
vår byabastu är outstanding jämfört med
den som finns på Visby Havsbad. Några
diktande damer har inte skrivit något i
bastuliggaren under sommaren – dom
spar säkert sina poetiska talanger till
hösten.

Hamnen

Enligt Anders Lindholm på Region Gotland som är med i förhandlingarna om
Kappelshamns Hamn mellan Region och
Försvarsmakten har Försvaret lovat att
ha ett underlag färdigt före årssiktet om
myndigheten vill ta över eller arrendera
Gotlands bästa hamn kommande år.

Om hamnens framtid lär vi alltså inte få
något besked om förrän 2016, ifall nu inte
våra regionalpolitiker hittar på något …

Stranden

18 juli juni fick byns fina lilla sandstrand
en ansiktslyftning och all släke försvann.
Tack Uffe Smedberg ifrån Ekeby för det
jobbet. Se reportage på sista sidan.

Kustparkshallen stänger

Enligt tidningsuppgifter så har Gotlands
Idrottscenter i Fårösund och Region Gotland inte kommit överens om ett nytt
hyresavtal. Därför lutar det åt att Kustparkhallen stängs och de söndagkvällar
KIK haft inomhusfotboll i hallen för tjejer
och killar i blandade åldrar får då läggas
ner. Tråkigt, men inte mycket att göra åt.
Kanske går det att hitta på något annat
– typ innebandy i Lärbro gymnastiksal.
Om det blir så informerar vi via hemsidan och facebook.

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 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.

Storbildsteve

Under hösten fortsätter vi att visa kvalmatcherna på storbildsteve i klubbstugan till herrarnas nästa Fotbolls-EM. Då
öppnar vi som vanligt upp klubbstugan
med storbildsteve.
Ryssland-Sverige sänds lördagen
den 5 september kl 18.00. Sedan visas
Sverige–Österrike tisdag 8 september
kl 20.45, Liechtenstein–Sverige fredagen den 9 oktober kl 20.45 och SverigeMoldavien måndagen den 12 oktober kl
18.00.
Vid Rysslandsmatchen är bastun
öppet som vanligt och i de båda kvällsmatcherna håller vi den varm från kl 19
och vid den sista kommer vi att öppna
den efter matchslut om önskemål finns.
Välkommen till förhoppningsvis spännande matcher!
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Rilles frågesport
Hur mycket hjälp behöver du?
Fråga

5

4

3

2

1

Stad

Fått sitt namn från en
landshövding

Bilen Delaunay
Belleville har tillverkats här

Här finns Sveriges
längsta vattenrutschbana

Ligger i Västernorrlands län

Skådespelare

Kvinna. Född 14 juni
1952 i Stockholm

Första stora filmroll
Lyckans ost 1983

Fått Guldmasken tre
gånger

Nykter alkoholist sedan Varit med i TV-serierna
2000
Lorry och Rederiet

Seriefigur

Skapad 1957 av Reg
Smythe

Heter på engelska
Andy Capp

Står staty i Hartlepool

Gillar öl och fotboll

Har kunnat läsas i
Aftonbladet

Film

Drama från 1994, regi
Frank Darabont

Bygger på bok av
Stephen King

Nominerad till sju
Oscar, ingen vinst

Utspelas i fänglest
Shawshank

Morgan Freeman är
berättarröst

Artist

Född 25 februari 1952 i
Östersund

Har körat bakom ABBA

Heter även Folke och
Jonas

Medarrangör till
ANC-galan 1985

Vann Melodifestivalen
1980

Författare

Född 1944 i Borås

Huvudperson är Sten
Wall

Första boken heter Gråt Har dömt och deltagit i
i mörker, 1981
På spåret

Även kallat Foppa-land

Är ett tennisorakel

1, X eller 2?
1. Svenska Akademin får ny ständig
sekreterare. Vem?
1 Sara Danius
X Erika Måndotter
2 Maria Langhorn

3. Kubas ambassad i USA öppnar.
Hur länge var den stängd?
1 42 år
X 52 år
2 62 år

5. Vem var gotländsk borgmästare
under Medeltidsveckan?
1 Oskar Dahlbom
X Peter Nilsson
2 Kenneth Wrange

2. Prins Carl Philip gifter sig med
Sofia Hellqvist. I vilken kyrka?
1 Katarina kyrka
X Storkyrkan
2 Slottskyrkan

4. En jordbävning inträffar i Sverige.
I vilken stad?
1 Karlskrona
X Göteborg
2 Sundsvall

6. Hasse Backe blir ny förbundskapten
i fotboll för…
1 Nigeria
X Japan
2 Finland

Vilken är den röda tråden?

Zara Larsson

Olle Jönsson

Åsa Jinder

Rätt svar: Örnsköldsvik Suzanne Reuter Tuffa Viktor Nyckeln till frihet Tomas Ledin Björn Hellberg
Rätt rad: 12X X12
Röda tråden Alla var sommarpratare 2015

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

Ingvar Stuxberg, Kappelshamn

Karin Johansson, Kappelshamn

Det är bra aktiviteter bland annat bastu,
varpa, fotboll och boule. Och så har vi
bästa campingen.

Jag är med i Kappelshamns IK för att jag känner att jag vill stödja er för allt det ni gör
för att hålla bygden igång. Värt mycket att det inte bara finns inriktning på fotbollen
utan mycket andra aktiviteter som både yngre och äldre kan delta i.

Susanne Norrgård, Vega

Svea Karlsson, Huddinge

Pablo Valenzuela, Endre

Det känns bra att stödja idrotten i Kappels
hamn tillsammans med övriga familjen.
För mig betyder KIK klubbmästerskap i
varpa och härlig, gotländsk sommar.

Jag är medlem för att mamma och pappa
också är det. Och min lillasyster. Jag får
köpa glass när pappa kastar varpa. Och
så leker jag i klätterställningen.

För att det är en fantastisk klubb att vara
med i. Har spelat sedan 1997, tror jag.
Det har alltid varit kul att spela i den här
anrika klubben på Gotland.
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Klubbmästerskap
Emil och Edvin nya
boulemästare

Emil Söderberg och Edvin Stephansson
är KIK:s boulemästare 2015. I en högklassig final slog Emil exmästarna Thomas Johnsson och Roland Pettersson
med rätt klara 13–9–7. I ungdomsklassen vann Edvin efter det att han besegrat
titelförsvararen Zeb Averyd i den avgörande sista matchen med 13–12.
27 gamla och nya medlemmar ställde
upp i KIK:s tjugonde boulemästerskap,
varav sju i ungdomsklassen denna blåsiga lördagförmiddag. Många goda kastinsatser gjordes på Snäckersvallens
ovanligt bra banor. Sett till jämnheten
och kastnivån var de tre boularna med
bäst kvalité som gick vidare till A-finalen.
I B-finalen formligen krossade Annika
Höök sina två motståndare Tobias Ram-

ström och Peter Ranke. De båda motståndarna skrapade tillsammans endast
ihop sex stick mot Annika som inte kastat någon boulefinal sedan 1997, då hon
förlorade A-finalen.
I ungdomsklassen – till skillnad mot
seniorklassen – möttes alla spelarna i
serieform. Edvin vann samtliga sina sex
matcher, men fick kämpa hårt ibland för
att vinna. Det blev exempelvis minsta
möjliga segermarginal i matchen mot
tvåan Zeb. Ungdomsbronset blev en
jämn kamp mellan William Pettersson
och Alma Duberg – de vann lika många
matcher, men Wille hade bäst poängkvot.
BERRA SANDSTRÖM

Resultat
Seniorer
A-final Emil Söderberg-Thomas
Johnsson-Roland Pettersson 13-9-7
B-final Annika Höök-Tobias Ramström-Peter Ranke 13-4-2
Kullshage Trophy Emil SöderbergAnnika Höök 13-7
1. Emil Söderberg
2. Thomas Johnsson
3. Roland Pettersson
4. Janne Gustavsson
5. Tony Sevandersson
6. Max Drougge
7. Jonna Hedlund
8. Tove Hahnsson
9. Oskar Pettersson
10. Sebastian Pettersson
11. Annika Höök
12. Tobias Ramström
13. Peter Ranke
14. Petter Höök
15. Gunnel Söderberg
16. Linda Larsson
17. Fredrik Ljungar
18. Peter Stade
19. Jesper Åhlund
20. Karin Björklund
Ungdomar
1. Edvin Stephansson
2. Zeb Averyd
3. William Pettersson
4. Alma Duberg
5. Elsa Duberg
6. Daniel Stephansson
7. Ruben Stephansson
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Klubbmästerskap
Storslam för Kenneth
och i år har vi en ungdomsmästare

Resultat
Centimeter
1. Kenneth Karlsson

1140

2. Sune Olofsson

1147

3. Tommy Norrgård

1275

4. Rune Franzén

1495

5. Joakim Stenström*

1506

6. Magnus Boman**

1506

7. Roland Pettersson

1989

8. Jonathan Norrgård

2517

9. William Pettersson

2688

10. Oskar Pettersson

2854

11. Sebastian Pettersson

3196

12. Rasmus Hellenberg

3233

* tre nollkast, ** noll nollkast
Kula
A-final

KIK:s 40:e klubbmästerskap i varpa hade
en överraskande låg medelålder på deltagarna, 35 år. Varpasporten har generellt i Sverige haft problem med nyrekrytering de senaste åren och har haft
alltför hög medelålder på kastarna. Men
där är alltså KIK:s mästerskap ett härligt
undantag. För första gången sedan 1999
hade vi en särskild ungdomsklass, där
Jonathan Norrgård blev mästare. Dubbel
seniormästare blev Kenneth Karlsson.
Under förmiddagens inledande centimeterkastning höll tävlingens nestor
80-årige Sune Olofsson på att knäcka
sina medtävlare med en mycket stark förstakula på 205 cm. Men titelförsvararen
Kenneth lyckades med två starka avslutningskulor besegra Sune med futtiga
7 cm på 36 kast. Inte långt efter dessa
båda kom Tommy Norrgård som välförtjänt fick centimeterbronset. KM-veteranen Rune Franzén svarade för en av sina
bästa insatser och kom på en ohotad
hedrande fjärdeplats med 1495 cm.
Om femteplatsen var kampen stenhård
mellan Joakim Stenström och Magnus
Boman – båda slutade på 1506 centimeter, men Jocke hamnade före i prislistan
genom att han fick till tre nollkast mot
ingen nolla för Magnus.

I kulkastningen höll Magnus på att
ställa till en sensation och förpassa Sune
till B-finalen. Han ledde stort i början,
men Sune kom tillbaka och tog sig till
A-final med futtiga två sticks marginal.
I A-finalen kopplade Tommy ett starkt
grepp i förstakulans inledning, men Kenneth spurtade bäst och vann med ett
stick. I andrakulan försökte Sune störa
Kenneths guldplaner, men han fick ge
sig mot den allt säkrare och säkrare kastaren Kenneth. Även Tommy kastade rätt
stabilt och tog silvermedalj i denna disciplin.
Ett justerat handikappsystem mot
tidigare år gav en jämnare kulkastning.
B-finalen blev en spännande kamp mellan Boman och Roland Pettersson. En
stark andrakula gav Rolle segern och i
C-finalen kastade Jocke S bäst.
I kulkastningens särskilda ungdomsklass vann 14-årige Jonathan Norrgård
klart före 10-årige Rasmus Hellenberg
som i en avgörande tredje kula vann
knappt över snart 13-årige William Pettersson.
Som vanligt erhöll samtliga deltagare
pris och i år var de flesta priserna gåvor
från ICA Maxi.
BERRA SANDSTRÖM

Kenneth Karlsson

24

Tommy Norrgård

20

Sune Olofsson		

10

B-final
Roland Pettersson

21

Magnus Boman

18

Oskar Pettersson

14

C-final
Joakim Stenström

24

Sebastian Pettersson

16

Rune Franzén		

15

Ungdomsfinal
Jonathan Norrgård

24

Rasmus Hellenberg

17

William Pettersson

16
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Det handlar om släke. Om stank,
smärta och ljusblåa vyer.
Ulf Smedberg är mannen som
ser till att stränderna hålls rena
Hemma på gården i Ekeby finns gott om saker att göra även om
stränderna inte ska rensas just i dag. Det rör sig om ”vapenvård”, som Ulf Smedberg uttrycker det. Maskinerna måste hållas efter, saltvattnet tär hårt på metallen och minsta skråma i
lacken kan leda till förödande rostangrepp.
– Den lilla maskinen som går ut i havet får mycket stryk, det
är enormt korrosivt, nästan som saltsyra, säger Ulf Smedberg.
Han berättar att det på vissa stränder ligger större stenar
dolda i lager av sand och släke.
– Kör man in i dem så sitter man som ett frimärke i framrutan,
man slår sig ganska mycket.
Det finns gott om jobb för den som ska hålla öns stränder
rena: Varje år rensas 15 kilometer strand från 6 000 – 8 000 ton
släke. Ulf Smedberg använder den mindre maskinen för att
köra ut i havet och fösa iland tången. Där får den ligga och
torka innan han lyfter bort den med den större traktorn. Det blir
en hel del tidiga morgnar; när besökarna kommer till stranden
vid klockan nio på morgonen ska det vara rent. Ulf har en bakgrund inom vattensport och och av den anledningen började
han rensa stränder.
– Jag blir förbannad när jag kommer till en strand där det
är så här mycket tång, säger Ulf och måttar med handen strax
ovanför knäskålen.
– Det kan ju också vara hälsovådligt, ibland ligger det fågellik
och fiskar och ruttnar i tången och om ett barn trillar med munnen i det så, ja, du förstår ju, säger han.
Under vintern sysslar Ulf Smedberg även med snöröjning,
men det är som strandrensare han trivs bäst. Nu är han inne
på sitt fjärde år i yrket och under de åren har han hittills rensat
stränder i 1 500 timmar.
– Det är roligt, det känns som att man gör något för Gotland,
folk kommer ju hit för stränderna.
Responsen från gotlänningarna är också bra.
– Det har hänt att folk har kommit upp och kramat om mig i
hytten, säger Ulf.
Om jobbet drar ut på tiden så är det oftast hanterligt; den
lilla traktorn ser inte så farlig ut och stör inte eftersom den går
ganska tyst.
– Folk tycker mest att den är gullig.
Snart är det dags att byta maskin. Tiden är mogen för att
börja använda sållmaskinen. Den fungerar lite som en potatisupptagare där sanden plockas upp för att sedan silas. Skräpet blir kvar i maskinens uppsamling. Det är vanligt att Ulf får
tag både på vassa stenar och pinnar, något som med rätta kan
skyllas på naturen. Det är dock inte ovanligt att den mänskliga
faktorn har ett finger med i spelet.
– Ganska ofta får man upp bottnar från glasflaskor med kanterna kvar, och om man råkar trampa på en sådan så kan man
ju förstöra foten för livet, säger Ulf.
Att rensa bort tång minskar även algblomingen i vikarna och
sedan arbetet påbörjades har Ulf Smedberg sett en markant
förbättring.
– Förutom att själva stränderna blir trevligare så blir det också
klarare vatten. Jag hatar att komma till en strand som är äcklig.
JERRY HAGBERG

Allt du behöver veta om släke:
Passar utmärkt som jordförbättring. 1 ton släke innehåller 5 kilo kväve och ett halvt kilo fosfor, det vill säga nästan lika mycket som kreatursgödsel.
Efter 3-4 års kompost är den perfekt matjord. Efter ett
halvår kan den spridas som näring på betesmark och
åkrar.
Är en bo- och förökningsplats för tångflugor. Flughonorna lägger ägg i den ruttnande tången vilken även larverna livnär sig på.
Har tidigare använts som isoleringsmaterial i husväggar.
...och hur den elimineras.
På Gotland rensas stränderna från 6000 – 8000 ton
släke varje år.
Rensningen av stränderna sker i ett direktsamarbete
med parkförvaltningen.
Av det dussintal stränder som ägs av Region Gotland
sköter Ulf Smedberg underhållet av 6 stycken.
FAKTA FRÅN HELA GOTLAND 17 JULI

