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Snart har vi fiber
i Kappelshamn!

Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se
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Berras sida
Oförutsägbart men spännande år!
2016 ser ut att bli ett rätt oförutsägbart
och därför ett spännande år – både lokalt
och globalt.
Ska en utveckling mot en allt omänskligare värld fortsätta – eller är nya Kyotoavtalet om miljön och uppgörelsen om att
häva sanktionerna mot Iran tecken på det
motsatta?
Ska Europa utsättas för fler terrorbrott – eller kan gemensamma krafter
från FN, USA, EU, Ryssland, Iran och
arabstaterna krossa IS, Boko Haram och
andra terrorrörelser?
Ska 2000-talets trend i Sverige och
världen med större klyftor och utanförskap fortsätta – eller tänker makthavare
och väljare till efter den senast uppgiften
om att de 62 rikaste människorna på planeten äger lika mycket som de 3,5 miljarder fattigaste tillsammans?
Ska alla nyanlända till Sverige och Gotland hamna i utanförskap – eller lyckas vi
med gemsamma krafter integrera dessa
människor snabbare än tidigare så dom
kan tillföra arbetsmarknaden nödvändiga resurser i bristyrken?
Ska Region Gotland få bukt med sin
dåliga ekonomi, så att resurser kan tillföras skolor, vård och omsorg?
Ska Regionen fortsätta att envisas
med att sälja ut Gotlands bästa hamn –
eller har majoriteten av våra lokala politiker till slut fattat att Gotland behöver
ytterligare en hamn på västra sidan för
att möta framtidens behov.
Och så är vi förstås nyfikna vad som
händer på byns restaurangfront – kommer vi att kunna gå och käka på vårt
älskade Kappelshamn även kommande
sommar?

Hur ska våra fotbollsspelare klara sig
2016 – blir det ett år att glömma eller att
minnas?

Hur är det med konsekvensen?
Landets två största idrotter – fotboll och
ishockey – har tagit beslut om att inte
räkna serietabeller innan tonåren. Samtidigt har Sveriges riksdag beslutat att ge
skolbetyg till sjätteklassare. Och på radio
och TV finns numera inte bara hajpade
frågesporter i lag som Vi i Femman utan
också tuffa individuella tävlingar i sång
och matlagning för väldigt unga. Jag får
inte riktigt ihop det. Det är väl värre att
rangordna barn individuellt än i ett kollektiv som ett lag är. Idrottens idé är ju
i sig en tävling och drivkraften är väl att
vinna. Ska det här sprida sig till andra
sporter som friidrott – då kan du alltså
inte längre se hur fort du springer, hur
högt eller långt du hoppar för det resultatet är ju sak samma som en serietabell.
Däremot får den tolvårige eleven ett tydligt omdöme på hur snabbt hen räknar,
hur lätt hen har för att komma ihåg eller
hur bra språksinne hen har. Förklara
gärna för mig var konsekvensen finns –
jag fattar ingenting.

Ansvarig utgivare:
Berra Sandström, 070–523 39 19,
berra@kappelshamn.se
Har du synpunkter eller vill skriva något
eget? Kontakta Berra.
Redigering:
Stenströms Information & Marknadsföring
Roine Andersson, 070–727 83 93,
roine@stenstrominfo.se

Mer 30-tal
Åke Brobergs uppskattade rader i förra
klubbtidningen följs i detta nummer av
lite bilder och annat som Ingvar Andersson har bidragit till från byn på den
tiden – bland annat på Buss-Berta. Alltså
Berta Persson, Sveriges första kvinnliga
busschaufför i linjetrafik.

En krympande värld

Krönikören Mats

Världen har krympt det senaste seklet
och det går fortare och fortare ju mer
både fysiska och digitala kommunikationer utvecklas. På 1800-talet bestod
Tyskland av åtskilliga större och mindre
furstendömen – idag är det stora landet
en del av EU. På Gotland fanns fram till
1950 92 olika kommuner – varje socken
hade sin fullmäktige. 20 år senare var
ön en enda kommun. På 60-talet kunde
det uppstå bråk på utedanser om någon

Mats Pettersson skriver i detta nummer
sin sista krönika i KIKaren. Den första
publicerades i november 2008. Nu när
Mats inte längre lirar för klubben tycker
han det är dags för en tackåhejkrönika –
tråkigt, men ingenting varar för evigt.
Tack Mats för 26 krönikor!
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yngling fick ihop det med någon tös från
grannsocknen – idag är de flesta par
uppväxta på olika platser långt från varandra.
Därför uppstår naturliga nätverk och
samarbeten idag på olika sätt. När det
gäller att få del av regeringens 100-miljoners satsning för att ersätta försvunna
jobb inom kalkindustrin har grannorterna Lärbro och Kappelshamn funnit
det självklart och naturligt att samverka –
initialt genom utvecklingsbolaget Lädubro och PUK. Inom besöksnäringen har
alla glädje av varandra. Tre av fyra av
våra campinggäster är på väg till det välkända turistmålet Fårö men mellanlandar på Kappelshamns Camping. Sedan
visar det sig att rätt många kommer tillbaka för att dom upptäckt att vår lite mer
okända bygd är en pärla.

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

Hoppas alla läsare får ett bra 2016!
BERRA SANDSTRÖM
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Många såg årets fina luciatåg

Luciaevenemanget i Folkets Hus den 12
december blev som alltid trivsamt och
kreativt. Camilla Stuxberg och Johanna
Hellenberg hade som vanligt hittat på lite
nytt i detta 43-åriga KIK-arrangemang.
Bland annat visade Camilla oanade skådespelartalanger när hon hälsade den
stora skaran av besökare välkomna.
15 ungdomar med lucian Alice Sedman i spetsen framförde sina sånger
och dikter. Vi var 120 på plats som förutom luciaframträdande köpte lotter och

fikade. Tyvärr var det lite dålig spridning
bland de tio fikaborden av de fina priserna. Merparten av priserna var sponsrade av ICA Maxi, Nordkalk, Bungehallen samt Oil & Vinegar. Tack Camilla och
Johanna för denna minnesvärda stund i
byns fina nyrenoverade samlingslokal.
Fikat däremot var bra fördelat mellan de
olika borden – tack Gunnel Söderberg,
Laila Gustavsson med flera för att även
detta funkade bra.
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Våra titelförsvarande veteraner
lyckades inte riktigt i GA Cup i år
Kappelshamns stolta unga gubbar i H35
gick bet på att försvara cupguldet från
förra året, när dom tidigt på lördagsdygnet den 30 januari samlades i Sävehallen
för fem matcher. Det gäller att göra mål
på chanserna och ha millimetrarna på
sin sida. Nu lyckades inte det. En seger,
en oavgjord och tre förluster gjorde att
de grönsvarta missade finalspelet med
god marginal. En feldömd straff, ett och
annat försvarsmisstag och stolpe ut istället för stolpe in var några av förklaringarna. Vi kan ändå glädja oss åt att KIKspelare utsågs till Matchens Lirare vid
tre tillfällen och att Kappelshamn var det
enda laget som vann över årets mästare
FC Copa.
KIK mönstrade följande lag: Rikard
Holmström i mål (Matchens Lirare mot
Copa); backar Nicke Karlsson, Mats Pettersson (2 mål) och Håkan Sandström
(Matchens Lirare mot Visby BoIS); anfallare Johan Lindberg (2 mål och Matchens Lirare mot Levide), Adam Weijmers,
Mattias Andersson (1 mål) och Tony
Lindström (1 mål).
KIK:s matcher: Visby BoIS 1–2, Copa 1–0,
Hansa/Hoburg 2–2, Levide 0–1 och Visby
AIK 2–5.
I finalen vann Copa med 1–0 över Visby
BoIS. På www.kappelshamnsik.se finns
som vanligt mer detaljerade matchrapporter.

Mats gjorde det avgörande segermålet mot FC Copa.

Slutställning gruppspel Herarr A
FC Copa

5

4

0

1

10–4

12

Visby BoIS

5

3

1

1

9–8

10

Levide IF

5

3

0

2

9–6

9

Visby AIK

5

2

0

3

11–10

6

Kappelshamns IK

5

1

1

3

6–10

4

IF Hansa/Hoburg

5

0

2

3

4–11

2

BERRA SANDSTRÖM

Håkan, Limpan och Rille utsågs till Matchens lirare
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A-laget går frivilligt ner en division
Redan under höstsäsongens avslutande
matcher med A-laget i fyran och B-laget
i femman stod det klart att det skulle bli
förändringar till kommande år på fotbollsfronten. Vi visste att några spelare
skulle sluta av åldersskäl och att några
andra skulle byta klubb. När det dessutom stod klart att B-lagssamarbetet
med Fårösund och Gute skulle upphöra
fattade fotbollsutskottet i samråd med
spelarna ett beslut om att samla krafterna till ett A-lag och ta bort B-laget. En
överväldigande majoritet av kvarvarande
spelare ville också att A-laget skulle gå
ner en division i seriesystemet.
Med hjälp av återstående spelare, plus ett
antal nyförvärv hoppas vi kunna skrapa
ihop ett lag av hyfsad div 5-klass. Jag tror
att det också är avgörande att några ur
det gamla gänget finns kvar att plocka
som komplement vid skador, sjukdom
och annan frånvaro. Vid den sista inomhusträningen i ICA Maxi Arena var hela

19 spelare på plats och vid den första på
Rävhagens konstgräs 18. Så det ser bra
ut med träningsnärvaron.
Rikard Holmström kommer att ansvara
för merparten av träningarna och vid
hans frånvaro tar Patrik Westerlund och
Mattias Andersson hand om den sysslan. Berra Sandström med assistans av
Mattias ansvarar för laglederiet. Dessa
fyra plus Marcus Broberg ingår i fotbollsutskottet som har hand om de övergripande fotbollsfrågorna.
Den slutgiltiga spelartruppen kommer
att finslipas under den första vårmånaden och vi hoppas att kontakter ska ge
ytterligare några nyförvärv så att vi i
tre DM-matcher 13, 20 och 26 mars kan
inleda utomhusspelet på ett bra sätt.
Seriepremiären äger rum helgdagen torsdag 4 maj kl 19.00 på Snäckersvallen mot
nya Palestino FC. I övrigt möter vi Vänge
IK, FC Copa, Fardhem Garda B, FC Gute

Mattias förstärker på lagledarsidan
B och Visby BoIS i en av två gotländska
division 5-serier. I den andra div 5-serien
deltar Fårösund B, Hangvar B, Hansa/
Hoburg B, IFK Visby B, När/Hemse,
Stenkyrka, Visby BoIS B och Väskinde B.
BERRA SANDSTRÖM

Herrar B utan seger i GA Cup
Vid midnatt mot 31 januari spelade KIK:s
herrseniorer i GA Cup i Herrar B. Med
endast två avbytare blev motståndet lite
för tufft, även om killarna svarade en för
bra insats mot cupsegraren Hangvar i
en match som med lite större avslutningsskärpa mycket väl kunde inneburit åtminstone oavgjort med tanke på de
chanser som radades upp under matchens sista minuter.
Kappelshamns ställde upp med följande
lag: Målvakt Mohammed Hedary (match
1) Aliseza Mahdiyar (match 2 o 3); Backar
Morteza Azizi Mohammed Sade Aliseza
Mahdiyar (match 1), Mohammed Hedary
(match 2 o 3); Anfallare Murtaza Hassani, Ali Faizi och Naim Fajzi.

KIK:s matcher: Fårösund 0–3; Hangvar
0–1 och Väskinde 1–3
I finalen vann Hangvar över Visby BoIS
med 1–0. Fler matchrapporter finns på
vår hemsida www.kappelshamnsik.se.
BERRA SANDSTRÖM
Morteza – ende målskytten i herrar B

Slutställning gruppspel Herrar B
Väskinde AIS

3

2

1

0

6–3

Hangvars SK

3

2

1

0

3–1

7
7

Fårösunds GoIK

3

1

0

2

4–3

3

Kappelshamns IK

3

0

0

3

1–7

0

Medlemsavgiften 2016 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).
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Kappelshamn på 1930-talet

Naturligtvis var hon gotländska, Berta
Persson, som så många andra föregångskvinnor inom olika yrkesområden i vårt
land. Att hon var den första kvinnliga
busschauffören i linjetrafik kunde tidskriften MOTOR fastslå i en tidningsartikel nr 11 den 15 mars 1962. I den skrivs
det bland annat: ”Redan 1927 kunde
man åka buss mellan Kappelshamn och
Visby med Buss-Berta. Mellan 1927 och
1934 rattade fru Berta Persson bussen
mellan Kappelshamn och Visby och hon
var, enligt minnesgoda passagerare, en
verklig kraftkvinna.”
Namnet Berta Persson säger inte så
mycket, det är ett så vanligt namn. Välkända personer brukar få ett smeknamn
som anspelar på deras verksamhet. När
namnet Buss-Berta nämndes, så visste
alla gotlänningar vem det var frågan om.
Prislistan är från 30-talet. För att få lite
perspektiv på prisnivån motsvarar enligt
Konsumentprisindex 1 krona från 1930
30 kronor idag. Alltså har kollektivtrafiken inte blivit dyrare. Idag kostar enkel
bussresa för vuxen Kappelshamn–Visby
60 kr. Att jämföra med priset 1930 som
var 3 kr. I dagens penningvärde skulle
det motsvara 90 kr.
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Kappelshamn på 1930-talet

Kappelshamns arbetareförening på
utflykt i början av 1930-talet. Åke Broberg
har hjälpt till med att plocka fram titlar ur
mantalslängderna för vår socken – kvinnorna gavs sällan titlar utan var ”hemmafruar”. Men det flesta kvinnorna hade
fullt jobb ändå förutom marktjänsten
med att serva sina karlar med rensning
och försäljning av fisk eller ladugårds-

Affären och postkontoret i Kappelshamn

arbete. Med på bilden finns från vänster Villy och Margit Larsson med sin
gemensamma tös Solveig, fiskaren Erik
”Potjak” Lindlöf, Maria Häglund, fiskaren Holger och Betty Karlsson, slaktaren
Gustav och caféinnehavaren Frida Lindgren, Märta Hesselgren och fiskaren Carl
Johansson – dessa två var mer kända
som ”Skräddar-Märta” och ”Skräddar-

Kalle”, troligen med anledning av att Kalles far varit skräddare – fiskaren Adolf
”Hallen” Johansson samt Anna och
byggmästaren Karl Johnsson.
Smeknamnet Potjak kom av att Erik
som liten fick en leksaksbil i plåt av märket Pontiac, men det ordet kunde han
inte uttala …
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Klubbmästerskap
Nya pingismästare

Resultat

I den inledande ungdomsklassen med
fem deltagare möttes alla i en serie och
Anna Larsson visade sig vara den skickligaste – hon vann alla sina matcher utan
en enda setförlust. Bakom henne hade
titelförsvarande Rasmus Hellenberg och
fjolårstvåan Albert Karlsson en hård
kamp om andraplatsen. Efter en omväxlande tresetare – 11–9, 4–11, 11–8 – erövrade Rasmus silvermedaljen.
I damklassen återtog Anita Goffe den
guldtitel hon senast erövrade 2013.
Ungdomssegraren Anna fick som alla
ungdomsmästare frikort till damseniorklassen. Där tog hon silver före KMdebutanten Wanthanee Sripa.

Herrarna bjöd på en högklassig final
mellan far och son Bertwig. Lennart
vann toppmötet rättvist mot sonen Adam
med 3–0 i set. Det var Lennarts andra
mästerskapsmedalj – han tog silver 2013.
Mesta mästarna Danne Gardelin och
Peter Stade fick spela om bronset och
här tog Danne en rättvis vinst med 3–0 i
set. Peter brände nog sitt krut i semifinalen mot Lennart där han efter en lite tam
inledning spelade upp sig mer och mer i
en kvalitémässigt riktigt bra match.
Rolle Ringwall slutade femma efter
att ha betvingat Thomas Johansson och
tävlingsledaren själv Magnus Sjögren
vann säkert över Ola Larsson i matchen
om plats sju och åtta.
BERRA SANDSTRÖM

Herrar
Semifinaler Herrar:
Lennart Bertwig–Peter Stade
11–4, 11–7, 9–11, 11–8
Adam Bertwig–Danne Gardelin
12–10, 11–8, 13–11
Final:
Lennart Bertwig–Adam Bertwig
13–11, 11–5, 11–8
Bronsmatch:
Danne Gardelin–Peter Stade
11–8, 11–5, 11–5
Match om 5–6 plats:
Roland Ringwall–Thomas Johansson
11–8, 11–8
Match om 7–8 plats:
Magnus Sjögren–Ola Larsson 11–6, 11–9
Damer
Anita Goffe–Anna Larsson 11–4, 11–6
Wanthanee Sripa–Anita Goffe 3–11, 6–11
Anna Larsson– Wanthanee Sripa 13–11,
11–5
Ungdomar, tabell
Anna Larsson
Rasmus Hellenberg
Albert Karlsson
Amanda Hellenberg
Jennifer Hellenberg

8
6
4
2
0

Fler matchdetaljer redovisas på vår hemsida www.kappelshamnsik.se.
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Fiber på gång i byn!

Som säkert många redan märkt är fiberutbyggnaden i bygden i full gång. Det
grävs lite här och där och vid Folkets
Hus har det samlats kablar och annat för
utläggning. Fredagen den 6 maj kommer
Hangvar Fiber att hålla ett informationsmöte kl 15 i Folkets Hus och svara på alla
frågor som finns runt fiberprojektet.
Kappelshamnsbon Janne Gustavsson
har med sin kunskap om kabelsträckningar från sin yrkesverksamma tid
vid GEAB blivit projektanställd av Gotland Fiber/IP Only för att ordna kabelgrävande på bästa möjliga sätt. Han har
kontaktat fastighetsägare om tillstånd för
dragningar av kabelnät. KIKaren passar
på att stämma av läget med några frågor
till Janne.
Det har varit mycket jobb med att få kabelnätet så rationellt draget som möjligt –
vad har varit det största problemet?
– Att hitta den mest ”optimala vägen”.
Vad är det du blivit mest överraskad av,
de mest positiva och de mest negativa?
– Alla cirka 160 markägares positivitet
till denna fiberkabelförläggning! Såväl de
som ska ha, men även dem som inte ska
ha fiber!
– Den mest negativa överraskningen har
varit Trafikverkets regelsystem för att få
vistas i deras så kallade vägområde.
Hur ser tidsplanen ut idag – tror du att vi
kan ha fibernätet klart till sommaren?
– I dagsläget tror jag på att större delen
av Kappelshamn kommer att ha fibern
klar under sommaren.
BERRA SANDSTRÖM
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Våga va’ dig självmanifestation 12 mars
Förra årets manifestation i Kongresshallen i Visby upprepas även i år. Lördagen
den 12 mars äger årets evenemang rum
och nu har det hela flyttats till ICA Maxi
Arena.
Det finns ett begränsat antal friplåtar
som ICA Maxis sponsrade föreningar
får dela på och den som hör av sig till

Berra snabbt kan få gratis inträde som
annars kostar 150 kr för vuxna och 75 kr
för skolungdomar. I år framträder Clarissa Krabbe, Mikayla Lavergren, Stefan
Sauk, Gotlands Musikalkompani, Steh
Engström och Underbara Ungdomar
Gotland.

Nordkalk hoppas på
brytning i tio år till
Eftersom det finns ett stort företag i vår
närhet som påverkar mycket – både
arbetstillfällen och miljön – har PUK och
kommit överens med Nordkalk om att
regelbundet träffas cirka en gång i kvartalet för att utbyta information. Då företaget på Storugns sedan länge är en av
klubbens största sponsorer är det naturligt att KIKaren publicerar Nordkalks planer på kort och lång sikt.
Vid det senaste mötet deltog platschefen Mikael Lindberg, miljöchefen Gabriella Hammarskjöld, underhållschef Lars
Nordström och produktionschef Per-Erik
Larsson. Till kommande möten ska även
systerföretaget Kalkproduktions vd Marc
Lindahl kallas. Från PUK:s sida deltog
Stefan Lundgren, Berra Sandström, Åsa
Stenström och Leif Söderström.
Även om Nordkalk fortfarande hoppas på tillstånd att bryta i Bunge så innebär ändå det utökade täkttillståndet som
gavs i slutet av januari i Klinthagen att
brytningen kan fortsätta i cirka tio år
framöver. Lite beroende av hur efterfrågan på olika stenkvalitéer och på hur
prisutvecklingen ser ut.
I övrigt så fortsätter Nordkalk sitt
arbete att förbättra miljön i och kring
anläggningen. Genom att sätta krav och
ha ett speciellt regelverk på båtar och
pråmar som lastar den grövre mer bullerframkallande stenen har bullernivåerna
dämpats under senare år. Det kan vara
krav som att vissa typer av lastutrymmen
inte godkänds och att ingen utlastning av
grövre sten sker under helger eller under
sommarens semesterperioder annat än
undantagsvis.
BERRA SANDSTRÖM

Bada bastu på lördagar! 
Oktober–mars lördagar kl 15–17 för herrar, 17–19 d
 amer och
19–21 blandat. Avgiften är 20 kr för vuxna och 10 kr för 7–15 år.
Årskort 500 kr för v
 uxna och 250 kr för 7–15 år. Under april–
september senareläggs alla tider en timme.
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Mats krönika
Var sak har sin tid, brukar man säga.
Så även min i Kappelshamn.
Det har varit en ganska besynnerlig
resa, åtminstone till en början. Från
ingenstans hamnade vi, som då spelade
i Visby IBK, helt plötsligt i Kappelshamn
utan att vi riktigt förstod hur det gick till.
Men de flesta av oss fortsatte, mycket
för att det var kul att spela fotboll tillsammans men lika mycket för att Kappelshamn är en av de där föreningarna man
inte kan låta bli att älska.
Inte bara den vackra fotbollsplanen.
Allt med den här föreningen tilltalar mig.
Eldsjälarna med Berra i spetsen
såklart, Gunnel i kiosken, det alltid lika
hjärtliga bemötandet som gjort att det
verkligen känts som en hemmaplan trots
att de flesta av oss ändå bott i Visby.
Jag kommer att sakna det.
Men var sak har sin tid, som sagt.
De senaste åren har jag tillsammans
med målis-Rille och Macke B (Holmström och Broberg) burit det här laget
framåt, med benägen hjälp av Berra. Men
förra säsongen var det som att tiden till
slut ändå hann ifatt oss.
I kombination med att min livssituation ändrats även privat så kände jag att
jag inte kunde lägga den tid och kraft
som behövs.
Dock slutar jag inte med fotbollen, jag
kommer att hoppa in då och då i IFK
Visby, men med helt andra förutsättningar än som lagkapten i norra Gotlands stolthet.
Jag kommer inte att sluta komma till
Kappelshamn heller. Ni lär träffa på mig
i bastun någon lördag, och ni kommer

Bli
föreningsfadder!
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!

SvS_Gräsroten_föreningsmtr_Splash.indd 1

hitta mig på campingen i sommar i ett
tält tillsammans med ungarna.
Jag har svårt att se Kappelshamn utan
sin idrottsförening. Så mycket i bygden
som kretsar runt den, runt idrottsplatsen
och bastun.
Det finns något vackert i det där. Det
lilla föreningslivet, det som för folk samman i en tid då allt verkar kretsa kring
staden. De små föreningarna är de som
bär vår landsbygd, sen kan det vara en
idrottsklubb eller en hembygdsförening
eller något annat.
Människor behöver något att samlas
kring och arbeta gemensamt med. Och
Kappelshamns IK:s betydelse kan inte
överskattas.
På riktigt. Världens finaste lilla förening. Det har ni. Var rädd om den.

Bästa tradition 1: Tequilan innan varje
lagfest.
Största äran: Att få bli lagkapten.
Bästa målet av mig: Jag gör nästan aldrig några. Men en kvittering till 2–2 borta
mot När i slutminuterna. Och segermålet
mot FC Copa senast i GA Cup.
Bästa tradition 2: Oturs-Patriks initiativ
till en manofthematch-hatt. Som blev en
kavaj. Som blev en slips.
Sämsta träning: På Rävhagens grus. Sex
pers, minusgrader.
Bästa rövarhistorier: Lagledar-Gurras.
Alltid från Bandhagen -78.
Mest av allt vill jag säga tack till världens
bästa lagkamrater. Många fina år blev
det. En ära.
Forza Kappelshamn.

Eftersom jag älskar listor så
kommer en liten minneslista här.
Bästa spelaren jag spelat med i KIK: Tidigare allsvenske Mikael Åskoogh. Han
var för bra för oss faktiskt. Vi fattade aldrig riktigt vad han gjorde på en nivå långt
över vår.
Nyttigaste spelaren: Johan Lindberg.
Limpan är kanske bäst också, faktiskt,
över tid.
Smartaste spelaren: Marcus Broberg.
Macke B visade förra säsongen att man
inte ens behöver kunna springa ordentligt för att dominera om man är smart
nog.
Bästa minnet 1: 1–1 mot FC Copa på A7
i division 5. Jörgen Svärdh gjorde målet.
Antagligen min bästa match någonsin.
Snyggaste målet: Tok-Pablo Valenzuela
borta mot När. Osannolik träff.
Bästa minnet 2: Att bli vald som Årets
spelare 2008–2009.

MATS PETTERSSON

Tack!
Som representant för fotbollsspelarna
och lagledning vill jag tacka Mats för
hans åtta säsonger i klubbens fotbollslag där han nästan hela tiden haft kaptensbindeln runt armen. Din vinnarskalle har gett oss många poäng och när
du tidigare var krönikör i Gotlands Tidningar gav du ofta klubben och laget god
PR – något som säkert retade några av de
större etablerade föreningarna på ön…
Det förstärkte bilden av att KIK är en förening som sticker ut.
Jag hoppas att vi får se dig i den grönsvarta tröjan igen i GA Cup nästa år – för
då är målsättningen att återta veteranguldet.
BERRA SANDSTRÖM

Stöd KIK – 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 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.

2014-11-18 13:49
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Rilles frågesport
Hur mycket hjälp behöver du?
Fråga

5

4

3

2

1

Artist

Född 8 januari 1947 i
London

1996 invald i Rock’n
Roll Hall of Fame

Genombrottet kom
1973

Förknippas med Ziggy
Stardust

Avliden 10 januari 2016

Film

Bygger på roman av
Fredrik Backman

Nominerad till sex
Guldbaggar

Biopremiär 25
december 2015

Manus och regissör är
Hannes Holm

Rolf Lassgård gör
huvudrollen

Huvustad

Har 170 000 invånare

Återuppförd på 1690talet efter brand

Har varit ett västindiskt Tidigare brittisk
piratnäste
kronkoloni

Huvudstad på
Bahamas

Svensk författare

Född 25 juli 1923 i
Vaxholm

Har skrivit barn- och
ungdomsböcker

Debuterade 1954 med I
vår lilla stad

Har skrivit 38 böcker,
översatta till 29 språk

Skrev manus till julkalendern Trolltider

Seriefigur

Skapad av belgaren
Pierre Culliford

Är endast tre äpplen
hög

Har namn efter
karaktär

Förföljs av trollkarlen
Gargamel

Blå till färgen

Historisk händelse

Upprinnelsen sker på
slottsfest

Dansk kung har huvud- Innebär slutet på
roll
Kalmarunionen

Utspelar sig på Stortorget i Stockholm

Kroppar bränns på bål
på Södermalm

1, X eller 2?
1. I december slogs värmerekord på
Gotland med 13,7 grader. Vart?
1. Fårösund
X. Roma
2. Burgsvik

3. 27 januari är Förintelsens minnesdag. När infördes den?
1. 2001
X. 2003
2. 2005

5. Första primärvalet i USA hålls 1
februari 2016. I vilken delstat?
1. New Hampshire
X. Iowa.
2. South Carolina

2. Nobelpriser delades ut 10 december.
När skedde det första gången?
1. 1898
X. 1901
2. 1904

4. Sverige inför i januari ID-kontroller
vid inresa. Från vilket datum?
1. 1 januari 2016
X 4 januari 2016
2. 7 januari 2016

6. Svenska slog ungdomsvärldsrekord
i stavhopp i februari. Vem?
1. Lisa Gunnarsson
X. Maria Magnusson
2. Elsa Brinkman

Vilken är den röda tråden?

James Garfield

William McKinley

John F Kennedy

David Bowie, En man som heter Ove, Nassau, Maria Gripe, Smurf, Stockholms Blodbad
1. 1, 2. X, 3. 2, 4. X, 5. X, 6. 1
Samtliga fyra är mördade amerikanska presidenter

Abraham Lincoln
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Smått & Gott

Vilket genomslag!
Ovanstående foto med en text där vi
berättar på KIK:s FB-sida att nyanlända
asylsökanden i Fårösund fått ett utrensat matchställ av klubben fick en enormt
oväntad stor genomslagskraft. Det bara
kom kommentar på kommentar och ganska snart var inlägget uppe i femsiffriga
visningstal efter en massa delningar.
Totalt har inlägget visats vid inte mindre
än 23.639 tillfällen och 64 delningar har
gjorts.

Inomhusfotbollen
fortsätter i Fårösund!
Glädjande nog har Region Gotland och
Gotlands Idrottscenter i Fårösund kommit överens om ett förlängt avtal. Det
innebär att Kustparkshallen ännu kan
hållas öppen. Klubbens bokade inomhustid för spontanfotboll tvåmål på söndagar kl 19–20 för stora och små gäller alltså ännu, preliminärt mars månad
ut. Sedan blir det som tidigare år spontanfotboll på Snäckersvallen samma tid
april–september.

Bygglovsansökan
inlämnad för nya förrådet
Efter många turer med pappersexercis
har samtliga nödvändiga bygglovshand-

lingar gällande nybygge av ett garage
och förrådsbyggnad lämnats till byggnadsnämnden. Byggnaden blir cirka tio
meter bred och fem meter djup och kommer att placeras där cirkusboden och
plåtgaraget står i idag. Definitivt bygglov
väntas under slutet av mars månad.

Flera KIK:are deltog i Lucialoppet!
I långspringet Lucialoppet i Visby den 12
december deltog några KIK-medlemmar.
Bäst klarade sig Adam Weijmers som
sprang 10,3 km på 49 min och det gav
honom en 30-placering bland 87 startande i den största klassen herrseniorer.
I samma klass sprang Daniel Boman in
på plats 60 på 55 minuter jämnt, 14 sekunder före Mats Pettersson. På plats 67
en och en halv minut senare passerade
Ola Larsson mållinjen.

Hangvar Fiberförening
Om du vill veta mer om fiberutbyggnaden i Kappelshamn kan du gå in på
www.hangvarfiber.se eller så går du in
på Hangvar Fiber på Facebook och ställer din fråga.
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Folkets Hus-föreningen
Årsmöte
Cirka tjugo personer hade tagit sig till
Folkets Hus på fredagskvällen 26 februari. Årsmötesförhandlingarna under ledning av ordförande Uffe Lindahl gicks
igenom. Lillemor Ringvall redogjorde
för föreningens ekonomi och läste upp
revisionsberättelsen då inga revisorer
fanns på plats. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna året. Sedvanliga val
av ledamöter och suppleanter till styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2016 klubbades. Mest omval förutom
ett nyval – Jonas Techel valdes in som
ledamot.
Därefter var det dags för fika. Tack
Monica Techel, Annika Höök och inte
minst Carin Johansson för hembakade
semlor! Sen blev det dragning på lotteriet. Många fina priser skänkta av ICA
Maxi (Dino Larsson) fördelades mellan
deltagarna. Eftersom det blev många
semlor över så lottades även dessa ut
och vi var många som gick hem med
både två och tre semlor.

Uthyrning

Medlemsavgiften

Det ser väldigt bra ut med sommaruthyrningen. Sju veckor är inbokade, 26–32.
Fortfarande finns möjlighet att boka
övriga sommarveckor. Åtta bäddar och
tillgång till hela huset för 6 000/vecka.
Välkommen att boka!

Dags att betala in på bankgiro 5680-1582.
Glöm inte att skriva e-postadress alternativt hemadress på talongen!
LILLEMOR RINGVALL, KASSÖR

Bastun fortsatt poppis
Nu har vi inte bara långväga gäster från
Visby som kommer till lördagsbastun lite
då och då. Även ett ungt par från Stånga
har hittat vår fina byabastu och det gläder oss och vi har även haft besök lite
emellanåt från mer näraliggande ställen som Slite, Othem och Stenkyrka. Så
förra årets besöksantal på 1 216 ska vi väl
kunna matcha även detta år.
Två av Oil & Vinegars stormsäkra
paraplyer lottades ut bland bastubesökarna den 6 februari. Rättvist drog de
trogna välfrekventa badarna Rune Franzén och Monica Sjögren vinstlotterna.
Långväga bastugäster Jennifer, Peter, Thomas och Susanna

Bastupoesi 16 januari
Synd att man inte är en hare
När det på snön har blivit skare
Det hade varit så mycket lättare då
Att viktlös hoppa ovanpå

Bastupoesi 23 januari
Skulle ta med en krönika ida’
Som jag läste och som var så bra
Vilket dilemma
Glömde den hemma
Så vi får väl vara egna krönikörer, vi
Vem vet vad det kan bli …
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Fem svarar
Varför är du medlem i KIK?
Vad betyder klubben för dig?

Elvira och Alice Björklund, Malmö
Vi är två tjejer från Skåne. Vi är alltid i
Kappelshamn några veckor på sommaren. Idrottsklubben ordnar med massor
av roliga och olika aktiviteter där man
träffar nya kompisar. Finns även en kiosk
som vi handlar i varje dag. Ses till sommaren!

Lotta Paulsson Axén, Kappelshamn

Benny Svensson, Slite

Jag är medlem i KIK för att jag vill stödja
idrotten, så att gammal som ung ska
kunna ha nytta av idrottsplatsen. Min
önskan är att aktiviteterna ska göra att –
framför allt de yngre – använder datorn
mindre. Idrotten fostrar – så det är otroligt viktigt att stödja KIK!
Klubben för samman människor av
alla sorter – man dömer inte, alla är välkomna. Den betyder mycket för Kappelshamn med alla sina aktiviteter. Även om
jag inte är med på allt, hänger man med
ändå. Lammgrillningen är en kul fest
som för byn samman. Ni är många som
fixar och ordnar runt idrottsplatsen och
utan er blir det inget. Alla som håller
på gör ett otroligt jobb. Det finns ju riktiga fantaster – bland andra Gunnel och
Berra och alla ni andra vill jag ge en
eloge.

Jag har spelat i klubben sedan början
av 90-talet i veteranlaget och slutade att
spela 2005. Därefter har jag fortsatt att
vara medlem i klubben. Det är kul att läsa
KIKaren för där finns intressant, aktuell
information. Jag tycker det är en väldigt
välskött och bra fungerande klubb, bra
sammanhållning och många aktiviteter,
samt gillar fotbollsplanens läge.

Thomas Lundmark, Visby
Tycker det är väldigt viktigt i dagens
tider att det finns en klubb som Kappels
hamns IK med både anor och visioner.
En klassik idrottsklubb med allt vad det
innebär och som är öppen för möten
över alla åldrar och nationaliteter! Härligt
även med en klubbtidning i pappersformat!
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Årsmötet 2016
Årsmötet – rekordstora intäkter
ger möjlighet till nyinvesteringar
Den 5 februari ägde klubbens årsmöte
rum i klubbstugan. Även i år serverades
smörgåstårta till de 27 närvarande efter
sedvanliga formaliter och information.
Som vanligt en trivsam tillställning där
de sista deltagarna lämnade klubblokalen runt midnatt.
Henric redogjorde för de ekonomiska
transaktionerna under 2015 och kunde
nöjt konstatera att intäkterna var rekordstora – 618 tkr – och utgifterna landade
på 530 tkr. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet på rekommendation av revisorerna. Vid de obligatoriska valen blev det
genomgående omval på aktuella poster
förutom att Lotta Axén tog Mocca Axéns
plats i valberedningen.
I de traditionella medlems- och närvarolotterierna drogs i år hela elva vinnare. Murtaza Hassani vann förstapriset i
medlemslotteriet – presentkort på 300 kr
hos ICA Maxi och i närvarolotteriet drog
Alice Sedman högsta vinsten – hon valde
också presentkort. Övriga vinster – gåvor
från Nordkalk, Svenska Spel, Oil & Vinegar – och vinnare hittar du på klubbens
hemsida www.kappelshamnsik.se.

Det blev genomgående omval på aktuella poster förutom att Lotta Axén (till vänster i
bild) tog en plats i valberedningen.

Verksamhetsberättelsen
och ekonomiska rapporten

Kiosken inbringade 36 tkr och köpte in
varor för 35 tkr – ett klart lägre netto än
förväntat.
30 sponsorer har bidrag till rekordstora
intäkter på 123 tkr, till viss del beroende
på extra bidrag för Hjärtstartaren.
Andra större intäkter kommer från
kommunala och statliga bidrag, arrangemang och bastun.
Fotbollen har kostat 75 tkr för domare,
anmälningsavgifter med mera.

Styrelsens ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen som visar bredden
i KIK – allt från fotboll, bastu, camping,
bollkulaktiviteter, klubbmästerskap, triathlon, lucia och midsommar. De rekordstora inkomsterna bäddade för det
rekordstora överskottet på 88 tkr.
Ett axplock:
Klubben har för tredje året i rad haft
fler än 300 betalande medlemmar – en
osannolikt hög siffra.
Medlems- och licensavgifter inbringade 58 tkr.
Spel och lotterier gav ett tillskott i kassan på 10 tkr.
Campingen gav brutto 130 tkr i bruttointäkter. Kostnaderna är knappt hälften
av den summan.
De sammanlagda kostnaden för el, VA
och sophantering landade på drygt 62 tkr.
Investeringar, reparation och underhåll av fastigheten är sammantaget den
största utgiftsposten – 127 tkr.

Ur verksamhetsplanen för 2016 kan följande noteras:
Det blir Triathlon även i år den 29 juli.
För första gången på många år har
klubbens endast ett lag med i seriesystemet.
Duschutrymmet för campinggäster
och hemmalaget kommer att få nya golvoch väggmattor.
Vi har lagt in om byggnadstillstånd för
uppförande av fristående nytt garage/förråd. Detta bygge hoppas vi kunna få klart
under det första halvåret.
Campingen siktar på samma inkomster som föregående år och minst 3.000
besöksnätter.
Ett mål framöver för klubbens medlemsantal är runt 300 betalande. Vi räknar i stort sett med samma organisation
med kommittéer som tidigare, förutom
att informationskommittén försvinner.

Verksamhetsplanen

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, Agneta Stenström sekreterare, Gunnel Söderberg, kiosk- och
campingansvarig, Lillemor Ringvall
ledamot, Magnus Sjögren ledamot
samt suppleanterna Camilla Stuxberg och Anders Littorin. Agge har
alltså tagit över sekreterararrollen
från Lillemor. Lillemor står kvar
som medlemsansvarig och fortsätter att avlasta kassören med bastu-,
camping- och kioskkassorna. Revisorer är Siv Larsson och Ingemar
Andersson. Valberedningen består
av sammankallande Rune Franzén, Lotta Axén och Ingela Carlén.
På hemsidan hittar du alla namnen
på ledamöterna i klubbens fyra olika
utskott.

