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Berras sida
Vilken sommar!
Vi har fått njuta av sol och värme både på
land och i vatten, bortsett från ett par lite
ruggiga augustiveckor. Det känns ju här
ligt. Sedan kanske det inte är lika härligt
om vi tänker till lite mer. Vårt allt varmare
klimat har ju sina orsaker som vi just nu
kan njuta av, men balansen på planeten
är ju lite störd och det blir allt varmare
generellt. Om en tjugo år sådär kanske vi
får det klimatet som funnits runt Medel
havet och dom där nere får istället 40
grader under den varmaste perioden. Då
kanske vi i Sverige får turister från södra
Europa under högsommaren som flyr het
tan och vill uppleva det sommarklimat
dom själva hade som barn i sina hemlän
der. Vem vet – den som lever får se.

Många turister i år
Ja, denna sommar har det soliga Got
land dragit till sig många turister – det
har väl framförallt märkts på vägarna,
inne Visby och på de långa köerna till
Fårö-färjan. Men även vår camping har
satt besöksrekord och bykrogen har
också varit välbesökt trots ökad konkur
rens av näraliggande nyöppnade Got
landsvåfflan. Det blir spännande att följa
utvecklingen nästa år. Driver Benny sitt
Burgers & Waffles ett år till eller blir det
någon annan som tar över verksamhe
ten. Om några månader vet vi mer – sep
tember och oktober brukar var en tid för
utvärdering.

Försvaret och hamnen
Så har till slut alla turer runt Kappels
hamns Hamn landat i att Försvarsmak
ten genom Fortifikationsförvaltningen
tar över hamnen. Om det är sant att det

kommer investeras 80 miljoner i hamnen
som sas i en radiointervju, då kanske för
säljningspriset på två miljoner framstår
som en mera rimlig summa och inte som
ett bortslösande av gemensam kommu
nal egendom.

Fibern klar
Fiberprojektet höll tidsplanen och före 1
juli hade hela byn ljus i fibern. Den ide
ella ekonomiska föreningen Hangvar
Fiber kommer att omvandlas under hös
ten till en ekonomisk förening för dom
som valt gruppavtal med Com Hem.

Lyckade sommararrangemang
Sommarens arrangemang på byn har
som vanligt varit lyckade – alltifrån mid
sommarfirandet och Triathlon till klubb
mästerskapen. Liksom för övrigt andra
arrangemang på byn som Traktorträf
fen, Växelvägens öppna jättekräfskiva
och bykrogens musikaftnar. När nu inte
vårt stolta fotbollslag når så stora fram
gångar kan vi i alla fall glädjas åt att KIK
kan vara tillfreds med andra aktiviteter.
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Vi heter ju visserligen Kappelshamns
idrottsklubb, men enligt stadgarna ska vi
även vara lite av en bygdeförening. Och
jag hade knappast varit en så långvarig
ordförande om jag inte tyckte likadant.
Annars rullar väl det mesta på enligt
verksamhetsplanen. Nya garaget är på
plats – nu återstår att lyfta in vattenpump,
takplåt och få upp hyllor invändigt och
lite markarbeten utanför. Campingen har
öppet för höstgäster och bemanningen
sköts ideellt – receptionen har inga sta
diga öppettider utan vi tar emot gäster
via telefonkontakt. Intressant att se om
de senast årens trend med fler sensom
marbesökare håller i sig.

Tack till alla ideella krafter!
Återigen ett stort tack till alla som ser till
att verksamheten fungerar – flest oavlö
nade arbetstimmar har nog utan tvekan
Lillemor och Gunnel lagt ner under som
marens intensiva campingveckor.
BERRA SANDSTRÖM
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Fotboll
Lite upp och ner men tyvärr mest ner!
Vårt fotbollslag har inte skördat så stora
framgångar hittills i år. Men även i alla
förlustmatcher har det funnits positiva
saker att ta med sig. Alla matcher finns
noggrant redovisade på hemsidan www.
kappelshamnsik.se och här följer en kort
sammanfattning för matcherna under
sommarmånaderna.
9 juni Visby BoIS (hemma) 2–3 (0–1), 19
juni Levide (borta) 5–1 (1–1), 11 augusti
Visby BoIS (b) 1–8 (0–1), 22 augusti
Levide (h) 1–2 (0–1) och 28 augusti Fard
hem Garda (b) 1–9 (0–3)
Förlusten mot BoIS sved i skinnet. Vi
ägde matchen och ledde med 2-1 med
tre minuter kvar efter ett par jättebra
chanser att säkra segern genom fler
mål. Ett passivt försvarsarbete gjorde att
poängen försvann som en löning. Efter
passivitet vid en hörna kvitterade mot
ståndarna och sedan kom en totalt obe
griplig frispark med varning på snälle
40-åringen Macke Broberg – hans för
sta i fotbollskarriären – som gav 2–3 och
årets snöpligaste förlust var ett faktum.
Positivt att vi hade matchens bäste lirare
i nyförvärvet mittfältaren Simon Schmidt
från div 4-klubben Viksjö i Jakobsberg.
Hemmalagets målskyttar var Murtaza
Hassani och nyförvärvet Simon.
Simon var sedan en av anledningarna till
den klara trepoängaren mot Levide som
hade ett riktigt välmeriterat bra lag. Trots
tidigt underläge med 0–1 tog KIK över
spelet och kunde kvittera före halvtid

Håkan Sandström

Mattias Andersson
genom giftige Robin Melin. Efter pausen
slog måltjuven Robin till igen och fullbor
dade ett hattrick lite senare. Ett av målen
kom faktiskt i numerärt underläge efter
en KIK-utvisning tio minuter in på andra
halvlek. Sedan av bara farten gjorde en
annan duktig innebandykille Putte Jans
son 4–1 och femettan fullbordades av
Ali Haidari som gjorde sin bästa match
i KIK-tröjan. Vid våra två sista mål var
antalet spelare utjämnat då även Levide

Murre Hassani och Simon Schmidt

fick en utvisning med knappt tjugo minu
ter kvar. Sammantaget var nog denna
match den spelmässigt bästa jag sett på
väldigt länge i klubben.
Tyvärr innehöll nästa match årets säm
sta halvlek – en riktig plump i protokol
let. För motståndet stod inte alltför märk
värdiga Visby BoIS på Tingsbrovallens
hårda torra plan.

Mehdi Hassan – målskytt i
debuten
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Micke Lundin

Suveräne Rille

Med inte mindre än sex nya spelare
jämfört med våravslutningens femetta
i Levide räckte KIK helt enkelt inte till.
I halvtid stod det visserligen bara 1–0
till hemmalaget och då hade KIK:s spe
lare knappt sett bollen på grund en väl
digt lågt stående sol. Optimismen i halv
tid kom av sig efter slarvigt försvarsspel
som gav 0–4 efter dryga tio minuter.
Avbytarbänken hade i det läget tömts på
grund av skador och det blev inte bättre
av att Kappelshamn fick en onödig utvis
ning med 20 minuter kvar. Kul iallafall
att snart 43-årige veteranen Håkan Sand
ström snyggt kunde slå in en frispark
med vänsterfoten från 40 meter – hans
första mål i år och hans 75:e seriemål för
A-laget totalt genom åren.
Returmötet mot Levide var framflyttat då
suderlaget inte hade tillräckligt många
spelare tillgängliga det från början
utsatta datumet. De grönsvarta svarade
för en riktig bra första halvlek, men det
gjorde även bortalaget. Många målchan
ser skapades åt båda hållen. Två suve

Mehdi Hassanzadeh

räna målvakter såg till att det var mål
löst i halvtid. Under den andra halvleken
kom tre mål – först ett snabbt av Levide
och sedan en snygg väl avvägd kvittering
från Patrik Westerlund. Tyvärr kom ytter
ligare ett bortamål i matchminut 88. Inte
helt orättvist. KIK orkade inte hålla upp
spelet under andra halvlek och hemma
spelarna var kraftigt tillbakapressade. Vi
räddades helt enkelt från att åka på en
storförlust tack vare Rikard Holmströms
målvaktsarbete.
Bortamatchen i Hemse mot Fardhem
Garda den 28 augusti blev tuff. Tre avby
tare på förmiddagen samma dag blev
minus ett vid i matchstart. Då visade det
sig att två spelare glömt fotbollsskorna!
En lyckades låna ihop skor och först i
matchminut 37 får den andre tag i ett par
skor. I samma minut skadas en grönsvart
och KIK får alltså spela med en man kort
under hela matchen. Fram till slutet av
första halvlek stretar killarna emot bra
men orkar sedan inte, så förlustsiffrorna
springer iväg. Fyra mål i baken under

Kenneth Berg
Glädjande nog får klubben behålla sin
extra vaktmästarresurs Kenneth Berg
ytterligare drygt ett år. KIKaren passar på
och ställer några frågor till Kenneth om
hur han ser på vår verksamhet.
Vad är du mest nöjd med hittills under
dina två år på Snäckersvallen?
– Trevligt bemötande och en ren och ord
ningsam arbetsplats. Även tillgången på
resurser och material är bra.
Vad tycker du om klubben – var inte rädd
för att framföra kritik!
– Klubben är toppen – inte mycket som
är omöjligt. Den är verkligen navet i Kap
pelshamn.

Nu när gräsklippnings- och kritningsarbetet minskar vad har du för arbetsuppgifter
framöver?
– Ja, det finns att göra. Den nya materi
alboden/garaget ska fyllas och inredas.
Det löpande underhållet är rätt stort. Det
blir omfattande som ägare till äldre fast
igheter vet.

Kenneth kritar fotbollsplanen.

de sista tio minuterna talar sitt tydliga
språk. Kappelshamns tröstmål gjordes
av 17-årige debutanten Mehdi Hassan.
När du läser detta har vi förmodligen
hunnit avverka ytterligare en tuff match –
hemma på Snäckersvallen mot FC Copa
1 september. Hur det har gått där kan du
alltid läsa om kort på klubbens FB-sida
och utförligare på hemsidan.
Nya Palestino FC såg sig tvunget att dra
ur sitt lag beroende på bland annat spe
larbrist för att många spelare med bak
grund som ensamkommande flyktingar
tvingats flytta från ön. Orsaken är förstås
byråkratiska bestämmelser om asylbo
ende etcetera.
Så någon aktuell serietabell går inte att
publicera i denna KIKaren. Dessutom så
finns det några överklaganden inne hos
Fotbollförbundet om lag som använt icke
behöriga spelare i ett par matcher och då
kan poängen komma att räknas om.
BERRA SANDSTRÖM
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FöretagsKIKaren

Burgers and Waffles
Benny Tjelvling hälsar till alla läsare av
KIKaren och tackar gästerna på hans
B & W – som står för Hamburgare & Våff
lor – för en härlig men jobbig sommar.
Benny sysslar ju egentligen med import,
tillverkning och distribution av våffel
mix med tillbehör i Stockholm och han
hade ifjol en vagn med Gatukök & Våff
lor stående på hamnen. I år ville han
testa något annat eftersom han hört att
det fanns risk för att Kappelshamn skulle
stå utan restaurang denna sommar. Med
en begränsad egen krogerfarenhet löste
han det hela på ett bra sätt med hjälp
av några rutinerade anställda samt ung
domar från bygden – såväl bofasta som
sommargotlänningar. Och sist men inte
minst hela familjen – Marina, Ebba, Filip
och yngsta dottern Sofia.
Nu är det tid för utvärdering. Om Benny
kommer att bedriva någon sommarverk
samhet på byn nästa år igen och isåfall
i vilken form och var – det lämnar han
besked om kanske i oktober eller novem
ber. Han hälsar också att om det finns ett
tillräckligt intresse, kommer B & W vara
öppet för den årliga Halloweenfesten fre
dagen 4 november!
BERRA SANDSTRÖM
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FöretagsKIKaren

Gotlandsvåfflan
1 juli 2016 slog Magnus Friberg och
Christofer Strömberg upp portarna till
Gotlandsvåfflan för första gången i byns
södra delar en kilometer från Vikänden.
Sommaren 2014 var första gången som
Magnus berättade om att han funderade
på att öppna upp en lucka mot vägen i
den gamla tvättstugan på gården för att
servera korv eller glass som en rolig grej
under sommarmånaderna. Magnus –
som sedan barnsben hade upplevt lug
net och den vackra miljön vid Kappels
hamnsvikens ände – såg möjligheten att
skapa något hållbart och utvecklande på
sin gård genom Gotlandsvåfflan, skapa
en plats att dela med sig av denna under
bara miljö och gemenskap.
Året därpå när Magnus utvecklade sin
idé och började prata om belgiska våff
lor... då började den passionerade ådran
för mat och service växa hos Christofer.
Tankar och förslag sprutade mellan de
båda herrarna om att få dela med sig av
den härliga gårdsmiljön och samtidigt
servera vällagade våfflor med viken i en
glittrig solnedgång som utsikt. Då var
det helt enkelt inget som kunde stoppa
dom längre!
Våren 2016 togs de första spadtagen
och renovering av tvättstugan. Visio
nen var att under två sommarmånader
samma år att med de bästa råvarorna
laga genuin och hemlagad mat och
dessertvåfflor. Och att låta den fantas
tiska gotländska miljön inspirera i en
ständigt föränderlig meny för att skapa
gästens godaste semesterminne.
Efter denna första succésommar ska
Christer och Magnus sätta sig ner i höst
och planera något bra även för nästa som
mar. Ingenting är bestämt, men de hälsar
att det iallafall blir en fortsättning – kan
ske ungefär som i år eller mer omfattande.
Magnus som sedan barnsben upp
levt lugnet och den vackra miljön vid
Kappelshamnsvikens ände såg möjlighe
ten att skapa något hållbart och utveck
lande på sin gård genom Gotlandsvåfflan
skapa en plats att dela med sig av denna
underbara miljö och gemenskap. ”Efter
vår succéstart känns det som vi är på
helt rätt spår!”, säger han.
BERRA SANDSTRÖM
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En riktigt härlig midsommar
Även om regnet hängde lite i luften blev
det en härlig midsommarafton på vår
anläggning. Riset hämtades först som
vanligt i Vikänden med ett gäng på
sju, åtta entusiaster som laddade Jan
nes traktorflak med björkris som Rune
effektivt motorsågade av från björkarna.
Efter ett traditionellt stopp hos Curt och
Gunnel i byns sydligaste spets kom
många till majstångens fixande och res
ning innan det var dags för dansen runt
vår fina midsommarstång.
Sedan tog många av drygt hundratalet
närvarande varandra i handen och dan
sade. Bästa vädret på många år – det lilla
regnet störde inte utan var faktiskt befri
ande avsvalkande. Mångåriga sommar
kappelshamnaren Bettan Husberg spe
lade rutinerat de gamla visorna och hon
fick god hjälp med sången.
Tack alla som kom och förgyllde byns
midsommarfirande! Och förstås en extra
kram till de som hjälpte till med björkris
hämtning, majstångsklädning och sång.
Vi lär återkomma med denna tradition
många år framöver!

KÅT för tredje året på raken!
29 juli visade sig sommaren och Kappels
hamn från sin allra bästa sida. Ett ganska
stort antal människor började samlas
redan vid strax efter nio på morgonen för
att vara med på Kappelshamns Återkom
mande Triathlon. För tredje året på raken
arrangerat av Friskis & Svettis Visby och
KIK. Ett tillfälle för lust till rörelseglädje
snarare än en tävling.
När vi hade sorterat ut deltagare
från hejaklack stod vi med 38 perso
ner beredda att ge sig ut på första etap
pen, simning över Kappelshamnsviken.
Arbetsflotte/följebåt framförd av NIAB
och Per-Yngve Nygren till Storungs och
vips så var vi igång. Om det var kallt
förra året – 15,6 grader närmare bestämt
om ni som var med hade glömt – så var
det desto varmare i år. Båtens termome
ter sa 20,5 men ytvattnet hade nog sna
rare 22–23 grader. Detta i kombination
med svag vind gav optimala förutsätt
ningar! Efter att alla kommit över och
fått på sig torra kläder väntade cyklingen
på 1,5 mil. Också detta år över Kulls
hage och lite lagom skakiga grusvägar.
Avslutande löpning hade i år fått en lite
ny stäckning som gick förbi bland annat

Folkets Hus och delar av Gunggung. Om
vi räknade rätt var vi 38 som simmade,
40 som cyklade (exklusive liten sovande
filur i barnsits) och 38 som sprang. 37
stycken genomförde alla tre grenar och
vi vill då rikta lite extra uppmärksam
het till de äldsta och yngsta där vi hade
Rune Franzén med sina 66 år och Wille
Strehlenert och Leo Söderström på 12.
Ett stort tack till alla som deltog och alla
ni som var där för att heja på och stötta!
Ni gjorde alla att detta blev en härlig,
skön – om än svettig – och minnesvärd
dag sommaren 2016!
Med förhoppning om att vi syns nästa
år!
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 2016, men
som det ser ut i slutet augusti bör det bli
en ökning med drygt fem procent om vi
räknar gästnätter. Totalt sett ser det ut
en ökning med nästan 200 personnät
ter till preliminärt runt 3.200 när vi i höst
kan summera årets campingsäsong.
Detta trots att husvagnarna ersätts i allt
högre grad av husbilar. Husbilar stannar
oftast en, kanske två nätter, medan hus
vagnarna många gånger kan vara kvar
en vecka. Tältandet verkar också ha fått
en renässans. Campingen har haft fler
tältbesökare än de senaste åren. Dom
flesta månaderna ligger i nivå med förra
året utom augusti där det skett en klar
ökning. Mycket beroende på att under
den månaden kommer uppemot hälften
av gästerna från utlandet – flest tyskar,
men även många holländare och dans
kar.
Vi har haft bemanning med receptio
nen öppen fem timmar om dagen under
tio veckor med hjälp följande ungdomar
med anknytning till bygden: Zeb Averyd,
Calle Eklund, Gabriella Gräsman, Hanna
Lawyer, Alice Sedman, Hilda Sedman,
Wilma Wimnell och Elliot Åberg Fält.
Och så har som vanligt Gunnel och
Lillemor haft det övergripande ansvaret.

Dessa två har lagt ner hundratals ideella
timmar på extrastädning, inköp, sophan
tering, kassavstämning, kontanthante
ring med mera.
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 hälften
så många tycker motsatsen, dom vill ha
rutor och direktiv... Badbryggan uppskat
tas 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 kan
ske skulle bli bättre på att upplysa ljud
känsliga individer om att inte sätta upp
sina tält eller ställa sin husvagn/husbil
nära vägen. Det finns nästan alltid val
möjligheter. Sedan saknar en del gråvat
tentömning – något vi har svårt att lösa.
Andra har saknat WiFi – det problemet är
ju övergående. Precis som tidigare år har
fyra av tio campinggäster inget att klaga
på – ett osannolikt bra betyg!
BERRA SANDSTRÖM
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Smått & Gott
Ungdomsfotboll
Första matchen på vallen sedan seriespe
let i juni gick den 12 augusti mellan fast
ländska Boo IF P 13 och ett kombinerat
lag P 14 från FC Gute och Visby AIK inför
en hyfsat stor publik på nära 50 pers. De
gotländska killarna kan sträcka på sig då
de lite överraskande vann med hela 6–2.
Anmärkningsvärt var att planens yngste
spelare – elvaårige Jonathan de Flon –
gjorde visbylagets fem första mål.

Inomhusträning
I år tränar våra herrseniorer åter i Söder
värnshallen varje måndag 21–22.30 med
start månadsskiftet oktober–november.

Kustparkshallen
Som tidigare år har KIK tid i Kustparks
hallen på söndagar kl 19–20 för tvåmåls
fotboll. Alla åldrar är välkomna – tjejer och
killar, ungdomar, gummor och gubbar.

Välbesökt bastu trots
fint sommarväder
Normalt sett brukar antalet bastubadare
under sommarmånaderna vara lägre när
det är fint väder. Men så har det faktiskt
inte varit denna sommar. Till och med
augusti har vi haft lite fler bastubadare
än förra året. Det är plus på alla tider –
procentuellt mest på dam- och mixti
derna. En augustilördag var det till och
lika trångt på mixtiden som på en väl
besökt herrlördag. Inte mindre än 16–17
gäster kom – förutom några som bru
kar vara där och ett belgiskt campingpar
kom ett stort gäng miljöaktivister som
hade idkat friluftsliv i fjorton dagar i sko
garna vid Gräne i Stenkyrka. Det gick för
stås bra, även om det var ovanligt trångt
i duschen bland alla dam- och herrum
por … Visst är det skönt att sträcka ut sig
på lavarna när de är få besökare, men lite
kul är det också när det oväntat dräller in
mycket folk.

Storbildsteve

Senaste Fiber-nytt

Under hösten fortsätter vi att hålla klubb
stugan öppen för gemensamma teve
upplevelser. Vid den härliga OS-finalen
i augusti i Rio mellan Sverige och Tysk
land var vi 16–17 stycken – campinggäs
ter, bybor och ett tjejgäng sommargotlän
ningar från Slite.
Sverige inleder VM-kvalet mot Holland
hemma 6 september. Nästa match Lux
emburg borta är 7 oktober 20.45. Även
Sverige–Bulgarien på måndagen tre
dagar senare har samma klockslag för
avspark liksom Frankrike–Sverige freda
gen den 11 november. Vid önskemål är
bastun igång från kl 19 dessa kvällar.
Välkommen till en trevlig samvaro för att
titta på ett delvis nytt Sverige utan Zlatan
men med en intressant ny coach i Norr
köpings guldtränare Janne Andersson!

Vid ett välbesökt möte i klubbstugan
på Snäckersvallen den 25 augusti om
gruppavtal och Hangvar Fiberförenings
fortsatta framtid, beslutades att verka för
att ombilda Hangvar Fiber till en ekono
misk förening bestående av de som valt
att teckna gruppavtal med Com Hem.
Sex personer anmälde intresse för att
tillsammans med den tidigare styrelsen
i Hangvar Fiber ordna alla formaliteter
inför ombildandet till en ekonomisk för
ening under hösten. Dessa sex är Jan
Gustavsson, Ulla Carlén, Therese Carls
son, Jan Lindahl, Karin Mars och Anders
Pettersson. Gällande de som valt grupp
avtal med Boxer, kommer dessa att istäl
let bli medlemmar i Lärbro Fleringe Fiber.

Bada bastu på lördagar! 
Bastun är öppen lördagar kl 16–18 för herrar, 18–20 d
 amer och
20–22 blandat. Avgiften är 20 kr för v
 uxna 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.
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Folkets Hus-föreningen
Nu har den härliga sensommaren kom
mit och vi vill passa på att tacka alla som
putsat och fejat och sett till att sommar
gästerna i Folkets Hus har trivts. Uthyr
ningen är ett tacksamt tillskott i kassan
och alla gäster har varit nöjda.
Under hösten fortsätter vi med upp
rustning av utrymmena i Folkets Hus
och på tur står toaletterna. Vi kommer
återigen få besök av Länsteatern, preli
minärt datum blir den 23 november, en
onsdag.
Vi har fått mycket beröm för lokalite
terna redan nu – vid det senaste bröllo
pet den 20 augusti var brudparet Ingela
och Thomas Mann verkligen supernöjda
med den fina lokalen och den mysiga
belysningen. På bilden ser du deras bröl
lopsdukning.
Vill också passa på att påminna om att
Folkets Hus är perfekt för möten, fester,
studiecirklar med mera. Det finns kom
plett köksutrustning och porslin, ljudan
läggning, filmduk etcetera. Du kan välja
stora salen då ni är många och vill man
ha det lite mer ombonat så är ovanvå
ningen perfekt. Hör av dig till Ulf Lindahl
för kostnadsförslag 073-101 42 20
Håll utkik på Facebook där vi uppdate
rar vad som är på gång.
Ser nu fram emot en härlig höst.

Medlemsavgiften
Till slut en påminnelse om medlemsav
giften. Betala in 150 kr på bankgiro 56801582. Kom ihåg att skriva e-postadress
alternativt hemadress på talongen.
ANNIKA HÖÖK

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

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 k
 rona
får vald förening 10 poäng – i oktober 2015 förvandlas poängen till pengar. 50 mil
joner 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 kro
nor per hundralapp du spelar för.

2014-11-18 13:49
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Efter många turer fram och tillbaka offent
liggjordes i juni att vår hamn har bytt
ägare. Denna gång var det fem olika spe
kulanter med olika idéer om hur hamnen
ska utvecklas. Regionen bestämde sig
nog rätt tidigt för att sälja den till en stat
lig myndighet och från och med 1 okto
ber ägs Gotlands kanske bäst belägna
hamn av Fortifikationsförvaltningen som
i sin tur kommer att låta Försvarsmakten
använda den.
Exakt vilka planer som försvaret har
vet vi inte riktigt ännu – men enligt vad
deras representanter sagt i media så ska
80 miljoner kronor investeras i mudd
ringsarbete och utbyggnad så att ham

nen i framtiden också ska kunna utnytt
jas som reservhamn för färjetrafiken,
men också för eventuell färjetrafik framö
ver när det blir för trångt inne i hamnen
i Visby.
Fastighetsstrategen Karl-Martin Svärd
på Fort har lovat ett möte med represen
tanter för PUK och byns tre aktiva fören
ingar – KIK, Folkets Hus och Hamnför
eningen – i oktober efter det att hamnen
formellt bytt ägare. Han verkar öppen för
en dialog och vill ha ett samarbete med
bygdens folk. Vad det leder till vet vi för
stås inte, men förhoppnings kan vi alla
dra nytta av en upprustad hamn. Kan
ske rustas det sanitära upp så att även

småbåtshamnens gäster kan använda
dusch och toa. Folkets Hus kanske kan
få lite hyresintäkter för informations
möten och klubben kanske kan hyra ut
Snäckersvallen med bastun för olika
aktiviteter till försvarets personal. Av vad
vi förstått så kommer fartyg att angöra
hamnen främst under vinterhalvåret.
Vi kommer givetvis att argumentera för
att så lite stängsel som möjligt inringar
hamnområdet så att den största delen
blir tillgänglig och öppen för allmänhe
ten.

André – bygdens anonyme kändis
Bygden har inte bara en välkänd konst
när som Channah Bankier. Den 
killen
som gjort Guldbaggarna de senaste
två åren bor stora delar av året i Vikän
den – granne med den gamla festplatsen
Strandängen. Där kan du komma förbi
och kolla in hans tavlor – du är alltid
välkommen! Han heter André Zurawski
och har även fått förtroende att fixa årets
guldbaggar till den välkända Guldbagge
galan i höst. André är som många konst
närer en speciell, intressant och härlig
människa att tala med. Om du inte vill
prata om något allvarligare – kan du ju
alltid fråga om han som granne med den
gamla dansbanan har fått ta över insek
terna som i folkmun döpte Strandängen
till Myggängen.

BERRA SANDSTRÖM
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Rilles frågesport
Hur mycket hjälp behöver du?
Fråga

5

4

3

2

1

Artist

Född 15 mars 1981 i
Uppsala

Singeln Jag kommer är
framgångsrik

Har vunnit både
Grammis och Rockbjörn

Har tre förnamn.
Gjorde i augusti
Övriga två är Karin och konsert på Stockholms
Sandra
Stadion

Huvudstad

Oceaniens största
huvudstad

Huvudstad sedan 1865

Landets näst största
stad

Är belägen på nordön

Sagan om ringen
spelades in i detta land

Film

Kom ut 1979 byggd på
Ian Flemings roman

Elfte officiella Bondfilmen

Roger Moores fjärde
Bondfilm

Titelmelodin sjungs av
Shirley Bassey

Utspelar sig både på
jorden och i rymden

Seriefigur

Ursprungligen en
radioserie av Rune
Moberg

Varit med i fyra långfilmer

Fick egen serietidning
1960

Är kontorschef och
toffelhjälte

Arga frun heter Selma

Historisk händelse

Skulle brännas som
offer åt Athena

Byggdes av Eneus

Synonym med gåva
med dold förbannelse

Var avgörande inslag i
krigsvinst

Förekommer numera i
datorvärlden

Författare

Född 13 februari 1958
i Visby

Har skrivit manus till
Fantomen 2009

Främmande fågel har
filmatiserats

Skriver även barnböcker

Huvudperson är Maria
Wern

1, X eller 2?
I juni fick Sverige ett nytt helgon. Vad
heter hon?
1 Elisabeth Hesselblad
X Kristina Törnhage
2 Birgitta Levander
I juni väljs ny president på Island. Vem?
1 Làukur Kjertansson
X Steinar Trollasson
2 Guòni Johannesson

1 juli nytt ordförandeland i EU. Vilket?
1 Tjeckien
X Slovakien
2 Kroatien
I juli avgjordes EM i friidrott. I vilket
land?
1 Nederländerna
X Polen
2 Spanien

I augusti utses ny socialdemokratisk par
tisekreterare. Vem?
1 Andrea Törnestam
X Marita Ulvskog
2 Lena Baastad
I augusti arrangeras Crimetime på Got
land. Vem är festivalgeneral?
1 Cecilia Karlfeldt
X Carina Nunstedt
2 Carin Montelius

Vilken är den röda tråden?

Anna Olsson

Lars Frölander

Therese Alshammar

1. Veronica Maggio 2. Wellington3. Moonraker4. Lilla Fridolf 5. Trojanska hästen 6. Anna Jansson
12X 12X
Röd tråd – alla har varit fanbärare vid invigning av OS

Agneta Andersson
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Fem svarar
Varför är du medlem i KIK?
Vad betyder klubben för dig?
Ulla Carlén, Kappelshamn
Jag är medlem för att stödja klubben som
är viktig för Kappelshamn. Klubben blir
en liten samlingsplats och det är roligt
med campingen som ger lite liv i bygden.

Filip Tjelvling,
Stockholm och Kappelshamn

Lena Granstrand,
Stockholm och Kappelshamn

Jag gillar klubben som fixar bra enga
gemang för alla åldrar. Jag älskar fotboll
och att få vara med på bollkul under som
maren är det bästa, jag har dessutom lärt
känna många personer som jag inte hade
träffat annars. Bollkul-kvällarna är en av
anledningarna till varför det är kul att
komma ner till Gotland.

Vi har ett familjemedlemskap för att vi
vill stödja den lokala verksamheten. Hela
familjen är idrottsintresserad. Det är trev
ligt med evenemangen på sommaren då
man också träffar nya vänner. Det är all
tid lika roligt att få klubbladet och hålla
sig uppdaterad om vad som händer i
byn. Speciellt under vinterhalvåret då vi
inte lika ofta är här.

Daniel Stephansson,
Stockholm och Kappelshamn
Jag är med för att det är en bra organi
sation och jag gillar arrangemangen som
klubben ordnar. Till exempel fotboll på
bollkul.

Eva Magnusson,
Visby och Kappelshamn
Som sommarboende i Kappelshamn och
mamma till tre idrottande döttrar, inser
jag hur viktig en idrottsförening är för
sammanhållning och personlig utveck
ling. KIK är viktig för samhället, då den
ansvarar för många aktiviteter, som är till
glädje för både fast- och sommarboende.
Jag betalar med glädje min årsavgift.
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Klubbmästerskap
Nya boulemästare
Resultat

Per Granstrand och William Pettersson
heter KIK:s boulemästare 2016. I en bra
seniorfinal slog Peter uppstickaren Jen
nifer Stenström med 13–10. I ungdoms
klassen fick de enda två deltagarna spela
final direkt. Här vann Wille över Smilla
Sandström med 13–9. Totalt ställde 20
stycken upp i KIK:s tjugoförsta boule-KM
en het, varm lördagförmiddag. Många
goda kastinsatser gjordes på Snäckers
vallens banor.
I B-finalen vann Peter Ranke klart över
Jimmy Öhlund och därefter vann han
en spännande och bra fajt mot A-finals
vinnaren Per i Kullshage Trophy.
Det är något speciellt med upplägget i
detta klubbmästerskap. Vi har valt att alla
deltagare ska ha två chanser. Förlorar du
den inledande matchen kvalomgången
kan du alltid som vinnare i B-gruppen få
revansch i Kullhage Trophy. Peter Ranke
åkte på tufft motstånd och en klar förlust
mot Per Granstrand i kvalet. Men sedan
spottade han upp sig och vann B-grup
pen. Därefter fick han möta mästerska
pets guldmedaljör och sin egen sommar
granne Peter igen i Kullshage Trophy. Då
samlade han kraft tog revansch och vann
– rättvist om än bara med två kulors mar
ginal.
Intressant i övrigt att flera tidigare
guldmedaljörer och trofévinnare denna
gång hamnade utanför prispallen – som
Petter, Emil, Peter S, Håkan och Göran.
En annan exmästare – Roland – tog ial
lafall en bronsplats.
BERRASANDSTRÖM

Seniorer
A-final Per Granstrand–Jennifer Stenström 13–10
B-final Peter Ranke–Jimmy Öhlund 13–4
Kullshage Trophy Peter Ranke–Per Granstrand 13–11
1. Per Granstrand
2. Jennifer Stenström
3. Roland Pettersson
4. Petter Höök
5. Emil Söderberg
6. Peter Stade
7. Göran Sandström
8. William Pettersson
9. Agneta Stenström
10. Berra Sandström
11. Peter Ranke
12. Jimmy Öhlund
13. Tony Sevandersson
14. Helen Stade
15. Håkan Sandström
16. Karin Björklund
17. Janne Gustavsson
18. Lena Granstrand
19. Gunnel Söderberg
20. Smilla Sandström
Ungdomar
William Pettersson–Smilla Sandström
13–9
Seniorkval
Roland Pettersson–Jimmy Öhlund 13–5,
Peter–Stade–Janne Gustavsson 13–9, Jennifer–Stenström–Gunnel Söderberg 13–11,
Göran Sandström–Helene Stade 13–11,
Petter Höök–Håkan Sandström 13–11, Berra Sandström–Tony Sevandersson 13–2,
Per Granstrand–Peter Ranke 13–3, Emil
Söderberg–Karin Björklund 13–9, Agnetha
Lindelund–Lena Granstrand 13–5
A-gruppen
Roland Pettersson–Berra Sandström 13–4,
Jennifer Stenström–William Pettersson
13–9, Petter Höök–Agneta Lindelund 13–8,
Per Granstrand–Göran Sandström 13–12,
Emil Söderberg–Peter Stade 13–12
Semifinaler
Roland Pettersson–Jennifer Stenström
13–9 Per Granstrand–Petter Höök–Emil
Söderberg 13–9–6
B-gruppen
Helen Stade–Lena Granstrand 13–7, Tony
Sevandersson–Gunnel Söderberg 13–6,
Peter Ranke–Smilla Sandström 13–4, Håkan Sandström–Karin Björklund 13–11,
Jimmie Öhlund–Janne Gustavsson 13–8
Semifinaler
Peter Ranke–Helen Stade–Håkan Sandström 13–10–10, Jimmy Öhlund–Tony Sevandersson 13–10
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Klubbmästerskap
Niklas och Jocke nya varpamästare

Det var längesedan vi hade två helt nya
seniormästare i varpan – men i år var
det dags igen. Visserligen vann Niklas
Ringgren ungdomsklassen tre gånger
1979–81, men på seniorpallen har han
aldrig varit tidigare. Han tog inte bara
centimeterguld utan också silver i kul
kastningen. Joakim Stenström tog ung
domssilver 1997–99 och har varit nära en
seniormedalj några gånger under 2000talet. Den 16 juli i år blev det först brons i
cm och sedan guld i kula. Jocke var nära
guldet i cm också – han ledde efter två
omgångar, men fick se sig passerad av
såväl Niklas som av Bertil Pettersson
i de avgörande tolv kasten. Det var väl
digt jämnt mellan trion i toppen – Niklas
segermarginal 17 cm på 36 kast är egent
ligt försumbart eller en halv centimeter
bättre i genomsnitt per kast. Mellan trean
och fyran däremot skiljde det mer än
tre meter. Centimetertvåan Bertil tog ett
brons i kula för tio år sedan – han enda
medalj tidigare. Likaså var Birger Lind
qvists kulbrons hans första KM-medalj.
Birger missade förmiddagens obliga
toriska centimeter men fick dispens att
delta i eftermiddagens kulkastning utan
handikappoäng.
2016 års tävlingar började i kall vind och
moln under inledningen, men slutade

med solsken och lite mer värme under
finalerna. I år medverkade endast tio
deltagare – så till nästa år är målet en
femtioprocentig ökning. Det är realis
tiskt, då flera trogna deltagare inte fanns
på Snäckersvallens lagom mjuka banor
denna lördag.
Lite längre ner i resultatlistan hittar vi
Petter Höök med två fjärdeplatser – hans
sammantaget bästa varpainsats någon
sin. De två yngsta kastarna – Pettersson
bröderna Sebbe och Wille – får också
vara nöjda med att ha tagit sig till B-final
i kula.
Värt att notera – klubbmästerskapets fli
tigaste deltagare genom åren Rune Fran
zén är envis och valde att stå kvar på 20metermarkeringen istället för att kasta på
15 meter som han som pensionär har rätt
till. Tror att den gode Rune tänker om till
nästa år och skaffar en tyngre varpa för
15 meter – då kan han bli en medaljaspi
rant. Rune har sedan premiärvarpan 1976
endast missat fyra mästerskap!
Som vanligt fick alla deltagare pris –
prisbordet har kvalitetsmässigt höjts de
senaste tack vare den största bidragsgi
varen Dino och hans ICA Maxi.
BERRA SANDSTRÖM

Resultat
Resultat centimeter
Niklas Ringgren 1622 (368 + 657 + 597)
Bertil Pettersson 1639 (484 + 485 + 670)
Joakim Stenström 1706 (430 + 503 + 773)
Petter Höök 2010 (832 + 598 + 580)
Roland Pettersson 2092 (621 + 804 + 667)
Rune Franzén 2209 (768 + 654 + 787)
Mats Boman 2266 (535 + 618 + 1113)
Sebastian Pettersson 3024 (1038+1022 +
964)
William Pettersson 3066 (997 + 977 +
1091)
Resultat kula
A-final
Joakim Stenström 21 (12 + 9)
Niklas Ringgren 17 + 3 (5 + 12)
Birger Lindqvist 17 + 2 (9 + 8)
Petter Höök 13 (7 + 6)
B-final
Mats Boman 12
Sebastian Pettersson 5
William Pettersson 3
C-final
Bertil Pettersson 22 + 2 (12 + 10)
Rune Franzén 22 + 1 (10 + 12)
Roland Pettersson 7 (4 + 3)
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Snäckersvallen
Garaget börjar bli klart!
Många turer fram och tillbaka – så kan
det bli med ideella krafter. Men kanske
något försenat med en lite väl optimistisk
tidsplan har nu klubbens senast nybygge
kommit ganska långt.
Efter det att Per-Axel Smolka fixat
grunden och Leif Bertwig ordnat cement
plattan tog Anders Littorin och Rune
Franzén över. De två har med hjälp av
klubbmedlemmar – bybor som Jonas
Axén och Roland Pettersson och som
margotlänningar som Dan Brewitz – fått
det mesta på plats.
Sedan i höst får vår eminente vaktmäs
tare Kenneth Berg se till att inredningen
blir bra. Men vi måste givetvis ha fort
sätt hjälp av folk med grävmaskiner som
Lennart Carlén när vi ska flytta in bevatt
ningspumpen. Eller om vi kanske ska
köpa en ny. Det har vi inte bestämt ännu.
Lite roligt är det med vår bevattning –
trots några rader i juninumret av KIKaren
plus affischinfo så hör en och annan av
sig till Regionen och undrar varför vi kan
vattna fotbollsplan. Än en gång – KIK gör
en miljöinsats som tar vatten från Träsk
myr och åkrar som annars skulle rinna ut
i viken. Det vattnet bidrar annars bara till
övergödningen av Östersjön. Vi använ
der alltså inget kommunalt vatten eller
grundvatten, utan Lennart har grävt en
damm som vi pumpar ur vattnet ifrån.
BERRA SANDSTRÖM

Lennart kan inte bara gräva
damm utan har också snyggat till vid badbryggan.

Medlemsavgiften 2016: 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).

