
Nr 148 mars 2017

Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se



2 ● KIKaren nr 148 mars 2017 

KIKaren Nr 148 mars 2017
Copyright: Kappelshamns IK

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

Skribenter & fotografer i detta nummer: 
Ingvar Andersson, Åke Broberg, Rikard Holmström, 
Thomas Johansson, Lillemor Ringvall, Magnus    
Sjögren, Anne-Marie Sköld 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.

Berras sida

Hej!
Livet

När jag börjar komma upp i åren – inte 
ens ett år kvar till 70, hemska tanke 
– så känner jag mig ändå fortfarande 
som 25 i knoppen. Det tror jag inte är 
särskilt ovanligt. Vid 25 är du ju klart 
vuxen och har väl landat i en personlig-
het. Vissa mentala skillnader är väl mer 
tydliga som att det var mycket lättare 
att se allting i svart och vitt förr. Nu är 
det många fler nyanser – inte lika lätt att 
ha en oåterkallelig bestämd åsikt. Sam-
tidigt var det rätt skönt att verkligen till 
hundra procent känna för en idé eller 
att lätt kunna ta ställning för eller emot. 
Det brukar kallas att människan mognar 
med åren och visst ligger det en del i det. 
Ens grundvärderingar brukar däremot 
inte rubbas utan vidare. Och visst har 
min inställning i exempelvis HBTQ-frå-
gor ändrats en hel del. Men jag vet inte 
om det beror på att jag mognat eller om 
det bara är tidsandan som mognat eller 
förändrats. Och jag retar mig minst lika 
mycket idag på den typ av ”heder” som 
gör att killar fortfarande snackar skit eller 
bestraffar tjejer och kvinnor som väljer 
att vara sexuellt aktiva på ett historiskt 
manligt sätt. Och inte blir det bättre av 
att föraktfullhet och ojämställdhet kläs i 
religiösa skepnader.

Slöjfrågan
Med all rätt diskuteras om kvinnliga 
ministrar och andra ska anpassa sig till 
inhemsk lagstiftning och bära slöja vid 
statsbesök i Iran. Om en feministisk 
regering inte vill bryta mot lagen borde 
väl ändå någon tydlig markering göras. 
Ett sätt vore att även de manliga minist-

rarna och tjänstemännen satte på sig en 
slöja för att visa svensk jämställdhet. En 
tydlig markering som säkert skulle väcka 
uppmärksamhet.

Hamnen
KIKaren hade hoppats kunna informera 
om planerna för Kappelshamns hamn i 
detta nummer. Men Försvarsmakten vet 
ännu inte riktigt hur planerna ser ut, så 
det får bli i någon kommande klubbtid-
ning. Intressant att läsa tidningsuppgif-
ter om att det ligger bud på Fårösunds 
hamn på över 80 miljoner kronor. Verk-
ligen tur att Region Gotland inte gav bort 
Kappelshamnns hamn för en spottstyver 
till ett kommersiellt bolag. Den betingar 
ett klart högre värde med sitt djup och 
skyddade läge. 

 
Mycket historia

Häromdagen blev det klart med ny kraft 
som ska driva restaurangen mitt i byn, 
så en intervju med den nye arrendatorn 
av restaurangfastigheten Joakim Langer 
kommer förhoppningsvis i juninum-
ret. Förutom lite info från Nordkalk om 
damm, PUK:s skrivelse om byns vatten-
försörjning och en intervju med klubbens 
nye tränare Linkan är det mycket historia 
i detta nummer. Dels berättar Åke Bro-

berg om föreningslivet förr på byn och 
så har vi en tillbakablick om händelser 
i Kappelshamn 10, 20, 30 och 40 år till-
baka. Sedan finns som alltid årsmötes-
rapporter, Rilles frågesport, fotbollshän-
delser och en del om arrangemang som 
Lucia och pingis-KM.

Mer sol framöver!
Den 21 december gick solen upp 8.28 
och ner 14.58. Numera går det att enkelt 
hämta hem uppgifter från alla orter i Sve-
rige genom att googla. Då visar det sig 
att vintersolståndet här på byn gör att 
vårt kortaste dygn är fyra minuter kortare 
än det mer sydliga Visby. Men det tar vi 
igen vid sommarsolståndet den 21 juni. 
Då går solen upp 3.43 och ner 21.50. Det 
kan vi glädjas åt! När sommartiden bör-
jar 26 mars går solen upp 6.30 och ner 
19.12 här i Kappelshamn – det är verk-
ligen något att längta efter som inträffar 
snart!

Nu håller vi tummarna för ett bra 2017 för 
byn och för världen!

BERRA SANDSTRÖM

Om någon undrar över bilden på förstasi-
dan så är den tagen i januari vid hamnen 
när isformationen var som häftigast.
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Fotboll

Veteranerna mis-
sade finalen med 
ett ynka mål!
Kappelshamns H 35-lag vann två av fyra 
matcher och förlorade bara en. Trots det 
missades finalplatsen i GA Cup på mål-
skillnad. Visby BoIS gick förbi i grup-
pens sista match när laget gjorde mål 
på Levide tre minuter före full tid. Grymt! 
Kappelshamn var det enda laget som tog 
poäng mot cupmästarna FC Copa. 

Överlag bra spelarinsatser – framförallt 
av en grönsvarting. Johan Lindberg var 
bäst på plan i princip i alla matcher. 
Detta trots att den gode Limpan sträckte 
sig en bit in på första matchen, men bet 
ihop och lirade på kylspray resten av tur-
neringen. Helt osannolikt!

Broberg. Målvakt-Rilles suveräna insats 
i matchen mot Copa var också något att 
minnas. 

KIK:s mönstrade följande H 35-lag: 
Rikard Holmström i mål; backar Håkan 
Sandström (2 mål), Marcus Broberg och 
Håkan Lindqvist; anfallare Johan Lind-
berg (4 mål och Matchens Spelare mot 
Levide), Danial Boman, Mattias Anders-
son (3 mål och Matchens Spelare mot 
VAIK) och Tony Lindström (1 mål). 

KIK:s matcher: Visby BoIS 2–4, Levide 
2–0, Visby AIK 5–1, Copa 1–1. I finalen 
vann Copa med 1–0 över Visby BoIS.

Två vinster och två 
förluster för senio-
rerna
Efter en skral inledning – stillastående 
och ofta felpositionerade spelare i för-
svarsarbetet – som gav en oväntat stor 
förlust mot ett lag med flyt i sina avslut-
ningar. Sedan en klar uppryckning och 

en femetta mot gruppsegrarna Palestino 
FC. Därefter tyvärr åter slarv i det defen-
siva jobbet och förlust, innan det blev en 
ny trepoängare i avslutningsmatchen. 

Bra att ta med sig: KIK fick ordning 
på offensiven efter första matchen och 
gjorde nio mål på avslutande tre. Extra 
kul att se vårt senast nyförvärv Dacer 
Outelha som gjorde 4 mål sin första turn-
ering för klubben. Han stod också för ett 
par målpass och var oftast en värdefull 
bollvinnare. En klart lovande  KIK-debut 
av en 28-åring med meriter från  Marockos 
J-landslag för tio år sedan!

Kul också att Danial Shafai fortsät-
ter att leverera mål. Han skapar mycket 
oreda för motståndarna genom sin 
kreativitet. Khalid Omar visade att hans 
fotbollsframgångar förra året inte var en 
tillfällighet. Och ett stort tack till Rille och 
Danne som ställde upp och dubblerade 
med matcher i klubbens båda lag. 

KIK:s matcher: Visby BoIS 0–5; Palestino 
FC 5–1; Väskinde AIS 2–5; IFK Visby 2–0. 

BERRA SANDSTRÖM

KIK:s seniorer mönstrade följande lag: Rikard Holmström i mål; backar Emil Lund-
berg, Akbar Rahimi (1 mål), Daniel Boman och Khalid Omar (1 mål); anfallare Daniel 
Shafai (2 mål), Nacer Outelha (4 mål och Matchens Spelare mot Palestino), Murtaza 
Hassani, Naim Fajzi (1 mål).

Limpan och Macke.

Håkan och Danne

I övrigt måste tremålsskytten Mat-
tias Andersson nämnas för kvällens 
snyggaste mål – ett läckert volleyskott 
från svår vinkel när det återstod femton 
sekunder av matchen mot VAIK. Plus 
också till pånyttfödde offensive backen 
Håkan Sandström som var riktigt vass 
denna kväll, liksom hans kollega Macke 
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Efter en svag inledning i den nya Futsal-
serien fortsatte Kappelshamn att under-
prestera under i stort sett alla matcher. 
Sex poäng totalt på sexton matcher är 
förstås inte vad vi förväntat oss, men så 
blev det ändå.  

I den senaste klubbtidningen finns 
de fyra första matcharena rapporterade. 
I de övriga tolv blev resultatet följande: 
Visby AIK 1–3, Dalhem 3–8, Levide 0–4, 
Väskinde 5–3, Visby AIK 0–7, Dalhem 
0–23, Hansa/Hoburg 3–8, Stenkyrka 7–9, 
Levide 0–3, Väskinde 0–3, Visby BoIS 1–5 
och Fårösund 2–4.

Det riktiga bottennappet var förstås 
storförlusten 14 januari 0–23 mot Dal-
hem. Bakgrunden var att KIK fick ha 
utespelare i mål och spela med endast 
en avbytare. Det håller inte i två gånger 
tjugo minuter direkt efter en lika lång 
match tidigare samma morgon mot 
seriens bästa lag.

Ett annat bottennapp var att laget tap-
pade en ledning med 5–1 i halvtid till för-
lust med 7–9 den 4 februari. Orsaken var 
bland annat en olycklig frilägesutvisning 
av KIK–målvakten.

Mest positivt är förstås segermatchen 
den 11 december mot Väskinde med 5–3. 

A-laget spelar i div 6 

Fotboll

Nye tränaren Håkan Lindqvist får matcha 
A-laget i div 6 detta år. Han kan glädjas 
åt några nyförvärv som i Futsalserien 
visade god bolltalang. 

Den slutgiltiga spelartruppen kommer 
att finslipas under den första vårmåna-
den och vi hoppas att kontakter ska ge 
ytterligare några nyförvärv lagom till 
DM-spelet som startar 12 mars på Räv-
hagens konstgräs mot Hansa/Hoburg. 
Sedan spelar KIK de tre följande sönda-
gar ytterligare tre matcher mot Fardhem 
Garda, Väskinde och Levide. 

Under april blir det troligen ett par trä-
ningsmatcher innan seriestarten tisda-
gen den 2 maj borta mot Levide. 

Sedan följer fyra matcher under kom-
mande tisdagar denna vårmånad – mot 
Stenkyrka (hemma). Visby BoIS (borta), 
FC Copa (hemma) och Visby AIK 

Nyförvärven Nacer Outelha och Danial Shafai samt Reza Ibrahimi.

Mehdi bästa målskytt i Futsal

Men då ställde vi nog upp med säsong-
ens bästa laguppställning. Det visar 
ändå att det finns kapacitet i spelartrup-
pen, men tyvärr har inte alla lirare varit 
tillgängliga samtidigt.

Ett genomgående mönster är att laget 
spelat bra periodvis under matcher 
sedan slarvat framförallt i arbetet hemåt. 
Och väldigt ofta har en bra första halvlek 
följts av en dålig andra. Så om det blir 
någon fortsättning på Futsalserien nästa 
vinterhalvår måste killarna träna på att 
vara koncentrerade en hel match. 

Sammantaget har trion Mehdi Has-
sanzadeh, Akbar Rahimi och Danial 
Shafai medverkat i flest  inomhus matcher 
eller tolv stycken. Mehdi vann skytteligan 
på sju mål före Danial som gjorde sex. 
Akbar vann assistligan med fyra mål-
pass. På hemsidan finns en förteckning 
över samtliga 22 spelare som används i 
serien.

KIK har alltså spelar klart i serien slu-
tar åtta eller nia i serien – några matcher 
återstår innan serietabellen är definitiv.

BERRA SANDSTRÖM

Inga framgångar i inomhusserien

(hemma). Sedan möter vi dessa lag två 
gånger till innan seriespelet avslutas den 
19 september. 

Utomhusträningen på Rävhagens 
konstgräs startade nyligen vecka 9 med 
ett pass på tisdag- och ett på torsdag-
kvällen. 

BERRA SANDSTRÖM
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Äntligen har klubben lyckats knyta en 
tränare till fotbollen. De senaste åren har 
vi haft några av de äldre killarna som har 
delat på sysslan och som gjort ett bra 
jobb, men med en huvudansvarig meri-
terad tränare kommer vi få mer struk-
tur och förhoppningsvis kan spelarna 
utvecklas och vinna fler matcher än de 
senaste åren.

Slite-bon Håkan Lindqvist heter KIK:s 
nye tränare. 51-årige Linkan har ett för-
flutet som spelare i Graip, Fårösund och 
Kappelshamn och han har haft olika 
tränaruppdrag i Graip. Håkan spelade 
63 A-lagsmatcher för KIK under sju 
säsonger – den senaste 2006 och 71 
seriematcher för veteranlaget under åtta 
säsonger, den senaste 2008. Hans van-
ligaste spelposition var på det centrala 
mittfältet. KIKaren passar på och interv-
juar vår färske tränare.

Hur kommer det sig att du tog på det upp-
draget som tränare för KIK?
– Åren med Kappelshamn var fotbolls-
mässigt en rolig period, fick tillbaka spel-
glädjen med bland annat gubblaget. Vill 
därför betala tillbaka lite till klubben och 
kanske främst till Berra.

Vem är Håkan Lindqvist?
– Anses nog som snäll men också lite 
envis, har lärt mig att välja mina strider, 
var mera stridbar när jag var ung, med 
uppdrag i facklig och politiskt verksam-
het. Sen jag skaffade familj två barn, som 
nu är vuxna, har jag lugnat ner mig. Men 
värderingar om allas lika värde och rätt-
visa gäller ännu. Arbetar på Cementa 
AB Slite på Underhållsavdelningen med 
förebyggande underhåll. Bor tillsam-
mans med min fru Charlotte i ett hus i 
Slite sedan 18 år. 

Du har ju varit engagerad ideellt inom 
idrotten. Berätta!
– Har haft allt från uppdrag för ungdo-
mar till damlag, herrlag, ungdomslag, 
var delaktig i anordnande av Slitecupen 
(tidigare Cementa Cup) ochsåvidare. 

Var med i begynnelsen med inne-
bandy på Gotland, då hette laget Othem 
IF, sedan gick jag till Vallstena och IK 
Graip. I takt med att de yngre blev snab-

bare eller jag blev långsammare la jag 
av. Dock fortsätter jag med spontaninne-
bandy varje tisdag i Cementahallen.

Har också hållit mig igång med löp-
ning bland annat tre Marathon och andra 
mindre lopp.

Du har varit med på några matcher och 
träningar. Hur är ditt förstahandsintryck?
– Ett skönt gäng med många tekniska kil-
lar. Vad vi behöver är lite struktur, pass-
ningsspel kan alltid utvecklas samt att 
undvika onödiga varningar/utvisningar.

Vad har du för målsättning för ditt trä-
narår i KIK?
– Spela som Barcelona :-). Ett bra pass-
ningsspel på marken med tekniska spe-
lare fram, ett aggressivt försvarsspel där 
vi vill ta tillbaka bollen så fort som möj-
ligt och med stabila mogna spelare i för-
svarslinjen. För att lyckas med detta så 
krävs träning så utmaningen är att hitta 
på roliga övningar med variation så spe-

Fotboll

Linkan ny tränare!

larna kommer på träningarna. Kan utlova 
att 99 procent av övningarna ska vara 
med boll.

KIKaren har ju en hyfsad spridning. Är det 
något budskap du vill förmedla, nu när du 
har chansen?
– Eldsjälar behövs (som Berra) och jag 
hoppas jag kan bidra något till det fina 
samhället och goda sammanhållningen i 
Kappelshamn.

Globalt sett ser det kanske inte så 
ljust ut men hoppas folk kommer till 
besinning och väljer de tråkiga, trygga 
alternativen istället för de så kallade 
”missnöjespartierna” där vad som helst 
kan hända. Tänk på att en negativ spiral 
alltid leder neråt.

”Mänsklighetens dumhet har inte 
blivit större under tidens lopp, men dess 
möjlighet att ge uttryck åt sin dumhet har 
allt blivit större” Frans G. Bengtsson

BERRA SANDSTRÖM
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Åke Broberg berättar

Vid den här tiden var Kappelshamn 
en tätort i Hangvar kommun med en 
befolkning på 345 personer. Ser man till 
åldersfördelningen så var det en ganska 
ungdomlig befolkning med 95 personer 
0–16 år. 48 personer hade uppnått pen-
sionsåldern och de övriga var 17–67 år, 
vilket ger en medelålder på 36. Uppgif-
terna är framtagna av Mantalslängd för 
Hangvar 1938, men äger giltighet för hela 
30-talet. Med Kappelshamn avses perso-
ner bosatta på fastigheterna Flenvike, 
Snäckers, Kullshage och Skälstäde. 

I Kappelshamn bildades under 1930-
talet ett tiotal föreningar, fyra var ekono-
miska och resten ideella – alla med kopp-
ling till arbetarrörelsen eller fiskets fören-
ingsrörelse. De ekonomiska före ningarna 
var: Folkets Hus Byggnadsfö rening 1931, 
Fiskförsäljningslaget 1934, Konsumför-
eningen 1935 och Fiskhamnsföreningen 
1938. 

I föreningsregistret beskrivs eko-
nomiska föreningars syften ofta väl-
digt kortfattat. Dock inte när det gäller 
 Konsum. Där får man en god bild av hur 
man tänkte sig att verksamheten skulle 
bedrivas. ”Den 23/7 1935 antogs stad-
gar för Kappelshamns Kooperativa han-
delsförening u p a som har till ändamål 
att främja medlemmarnas hushållning 
genom att i samverkan med Kooperativa 
förbundet (KF) anskaffa och åt medlem-
marna mot kontant betalning till ortens 
gängse pris tillhandahålla sunda och 
oförfalskade livsmedel och andra för-
brukningsartiklar.”

Som vi vet kom inte någon Konsum-
butik till stånd. Trots att Konsumsfören-
ingen hade bildats och tomtmark hade 
införskaffats ställde inte KF upp på före-
taget. KF:s negativa inställning kan tro-
ligtvis förklaras av att här fanns sedan 
tidigare två handelsbodar.

Övriga föreningar som bildades under 
decenniet var: Arbetarkommunen 1930, 
NOV (nykterhetsorganisation) 1931, 
SDUK (bytte senare namn till SSU) 1931, 
Fiskarföreningen 1932, Kooperativa Kvin-
nogillet 1934 och Framtidsförbundet 
(delade ut sjukpenning) 1936.

Kappelshamn var troligtvis vid den här 
tiden den föreningstätaste orten på Got-
land. Sedan tidigare fanns idrottsfören-
ingen och Ulse Dulse förvaltade en fest-
plats belägen vid nuvarande Snäckers-
vägen 500 meter från Folkets Hus. Varför 
bildades då så många föreningar under 
30-talet? Svaret på denna fråga är natur-
ligtvis flera. En av de främsta orsakerna 
är att det handlade om solidaritet. Man 
förstod att gå samman och kollektivet 
gav den svage styrka. En annan bidra-
gande orsak var tron på ett rättvisare 
samhälle och en bättre värld samt tron 
på socialismens idéer. Den starkt fram-
växande arbetarrörelsen började ge infly-
tande över samhällsutvecklingen. Men 
viktigast av allt var tillkomsten av Folkets 
Hus. Här kunde föreningarna hålla sina 
möten och samkväm. Man kan nästan 
känna medlemmarnas stolthet över att 
ha en lokal som fritt kunde disponeras.

Initiativtagare till Folkets Hus var 
Arbetarkommunen som vid ett möte den 
9 juni 1930 inrättade en fond och valde 
en byggnadskommitté. Tomtmark och 

virke köptes in till bygget. För att få lån 
från LO:s Folkets Husfond måste en eko-
nomisk förening bildas, vilket skedde 
den 18 juli 1931. Vid Arbetarkommunens 
möte ett halvår senare beslöts att över-
föra ägande och tomt till Folkets Hus 
Byggnadsförening. När byggnaden stod 
klar och invigd den 21 januari 1934 var 
Kappelshamns Folkets Hus det tredje på 
ön efter Rute och Hellvi. Folkets Hus var 
motorn i byns föreningsliv. För att finan-
siera drift, underhåll och avskrivningar 
av lån bedrevs uthyrning och danser i 
egen regi. Danserna utgjorde den mest 
inkomstbringande delen. Efter femton år 
var lånet helt betalt och man var skuldfri. 
Den totala kostnaden för bygget uppgick 
till 17.000 kr, vilket motsvarade tio års 
stenarbetarlöner.

SDUK, NOV och Fiskarföreningen 
hyrde Folkets Hus men oftast parken utan-
för för att anordna danser och där intäk-
terna användes för finansiering av den 
egna verksamheten. När fiskehamnen 
anlades 1939 fick medlemmarna i hamn-
föreningen stå för tio procent av byggkost-

Föreningslivet i Kappelshamn 
 under 1930-talet

Fiskehamnen från slutet av 1930-talet
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Åke Broberg berättar

naderna – något som delvis finansierades 
av dansintäkterna. När offentliga danser 
anordnades var hyran tio procent av net-
tointäkterna. Musikgrupper och teater-
sällskap – både lokala förmågor och mer 
riksbekanta – uppträdde i Folkets Hus. 
Från 1937 började film visas. En flitig gäst 
var Frälsningsarmén. Under åren 1935–39 
hade de frireligiösa sammanlagt 23 möten 
i denna samlingslokal. Kappelshamns-
bornas behov av kultur blev således väl 
tillgodosedda.

På orten bildades inte någon fackfö-
rening förutom tidigare stenhuggarna. 
Stuveriarbetarna hade långt framskridna 
planer på att bilda en avdelning av 
Transportarbetarförbundet, men det stöp 
på att det blev för få medlemmar.

De flesta som var i arbetsför ålder 
bosatta i och runt byn bedrev fiske vin-
tertid. Övriga delar av året var stenar-
bete sysselsättning. Bland stenarbetarna 
var fackföreningsanslutningen hundra-
procentig. De var anslutna till Grov och 
Fabriks avdelningar i Bläse, Storugns 
eller Klinthagen. Fackföreningarnas pro-
tokollsböcker ger en god bild av den fack-
liga och politiska kampen som fördes för 
att uppnå bättre anställningsförhållan-
den, ett drägligare liv och ett rättvisare 
samhälle. 

Jag vill påstå att stenarbetarna i mångt 
och mycket la grunden till och var ryggra-
den i öns arbetarrörelse. Den förenings-
vana som inhämtades kom väl till pass 
vid bildande av andra föreningar. Utöver 
styrelseuppdrag i de många lokala för-
eningarna deltog arbetarna dessutom 
i kommunalpolitiken som fullmäktige- 
eller nämndsledamöter. 

Hangvar kommun införde fullmäktige 
1936. Vid det första valet förelåg två lis-
tor – Arbetarpartiets lista samlade 179 
och de borgeliga 135 röster, vilket gav 9 

Nyfödde artikelförfattaren Åke Broberg med sin  
farfar Otto och hästen Dockan på Storugns 1940

respektive 6 mandat. Stenhuggaren Tyko 
Lehrberg, ordförande i Folkets Hus, val-
des till ordförande av fullmäktige, en post 
han innehade fram till 1952. Samma år 
uppgick kommunen i Lärbro storkom-
mun. Han var även ledamot av Lands-
tingsfullmäktige. 

Sammanfattningsvis kan sägas att 
30-talet präglades av optimism och fram-
åtanda – något som kom till uttryck i den 
omfattande föreningsverksamheten.

En faktor som bidrog till att många 
föreningar bildades var fiskets positiva 
utveckling. Under detta decennium kom 
Kappelshamn att bli det största fiskelä-
get på ön. Det var främst det omfattande 
vinterfisket efter strömming som bidrog 
till detta. Vissa år landade kappels-
hamnsfiskarna på tre vintermånader på 
20 procent av den gotländska årsfång-
sten av strömming. 

”Kappelshamn är förbundets största och starkaste förening. En mönster-
förening i många avseenden. Förbundets vice ordförande har här hand 
om klubben. Sammanhållningen är god och intresset stort.”

Det var först vid 30-talets början som 
fiskets föreningsverksamhet fick styrka 
och stabilitet. När Gotlands Fiskarför-
bund bildades 1931 var de första lokalav-
delningar som anslöt sig belägna på den 
nordvästra kusten. Först ut var Fårö och 
därefter Kappelshamn. 

Jag vill avsluta med att citera Fiskar-
förbundets ordförande fiskeriinstruktör 
Torsten Gustavsson, där han i en skri-
velse från februari 1934 betygsätter de 
femton lokalavdelningarna runt om på 
ön. ”Kappelshamn är förbundets största 
och starkaste förening. En mönsterfören-
ing i många avseenden. Förbundets vice 
ordförande har här hand om klubben. 
Sammanhållningen är god och intresset 
stort”.

ÅKE BROBERG 

Stötta Folkets Hus-föreningen! Snälla, hjälp oss med renoveringen genom 
att betala in er medlemsavgift på bankgiro 5680-1582. Glöm inte att skriva e-postadress 
alternativt hemadress. Tack!



Resultat
Herrar
Semifinaler
Lennart Bertwig–Danne Gardelin 11–9, 
11–8
Adam Bertwig–Peter Stade 11–6, 11–5
Final 
Lennart Bertwig–Adam Bertwig 11–6, 11–7
Bronsmatch
Danne Gardelin–Peter Stade 11–5, 11–5
Match om 5–6 plats
Roland Ringwall–Thomas Johansson 
11–4, 11–4
Matcher om 7–9 plats
Magnus Sjögren–Berra Sandström 11–8, 
11–8
Magnus Sjögren–Ola Larsson 11–8, 11–9
Ola Larsson–Berra Sandström 12–10, 4–11, 
11–9

1. Lennart Bertwig
2. Adam Bertwig
3. Danne Gardelin
4. Peter Stade
5. Roland Ringwall
6. Thomas Johansson
7. Magnus Sjögren
8. Ola Larsson
9. Berra Sandström 

Damer
Johanna Hellenberg–Wanthanee Sripa 
11–5, 10–12, 11–9
Anna Larsson–Wanthanee Sripa 11–6, 
11–4
Anna Larsson–Johanna Hellenberg 13–11, 
11–5
1. Anna Larsson
2. Johanna Hellenberg
3. Wanthanee Sripa

Ungdomar
Amanda Hellenberg–Jennifer Hellenberg 
11–1, 11–4
Anna Larsson–Rasmus Hellenberg 11–9, 
11–4
Natalie Techel–Amanda Hellenberg 12–10, 
11–7
Rasmus Hellenberg–Jennifer Hellenberg 
11–2, 11–7
Anna Larsson–Natalie Techel 11–2, 11–5
Rasmus Hellenberg–Amanda Hellenberg 
11–4, 11–9
Natalie Techel–Jennifer Hellenberg 11–6, 
11–3
Anna Larsson–Amanda Hellenberg 11–1, 
11–4
Rasmus Hellenberg–Natalie Techel 11–6, 
11–9
Anna Larsson–Jennifer Hellenberg 11–2, 
11–1
1. Anna Larsson
2. Rasmus Hellenberg
3. Natalie Techel
4. Amanda Hellenberg
5. Jennifer Hellenberg
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Klubbmästerskap

Klubbmästerskapet spelades traditions-
enligt i Folkets Hus under årets första 
lördag. För andra året i rad blev Anna 
Larsson ungdomsmästare och Lennart 
Bertwig herrmästare. Det var endast 
damtiteln som bytte ägare då Anna även 
vann den klassen. Varken i ungdoms- 
eller i damklassen tappade hon ett enda 
set. Lennart förvarade sitt guld i herr-
klassen på samma sätt som föregående 
år när han besegrade sin son Adam i en 
välspelad final. 

Tävlingsledaren Magnus Sjögren 
kunde räkna in fem deltagare i ungdoms-
klassen och fjorton vuxna, varav tre 
damer. Herrklassen blev nästan identisk 
med förra årets mästerskap – åtta delta-
gare fick samma placering som 2016!

Även ungdomsklassen blev så när 
som på Natalie Techels brons identisk 

Anna och Lennart 
årets pingismästare

med föregående år. Rasmus Hellenberg 
fick även denna gång nöja sig med en 
silvermedalj. 

2017 och 2016 års bronsmedaljör i 
herrklassen Danne Gardelin är för övrigt 
klubbens mesta mästare med sina sex 
guld på 2000-talet – det första år 2000 
och det senaste 2015. Sedan 1979 har 
det arrangerats klubbmästerskap i bord-
tennis varje år med ett undantag, 1981. 
Oftast har det var tre klasser – herrar 
damer och ungdomar. 1984 fanns ingen 
damklass, men istället inte mindre än 
fyra ungdomsklasser. Flest medaljer har 
Emil Söderberg tagit – inte mindre än 
tretton stycken, varav tre av den ädlaste 
valören. 

BERRA SANDSTRÖM

Adam slog Lennart i herrfinalen.

Anna vann damfinalen. Deltagarna i ungdomsklassen.
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Evenemang

Medlemsavgiften 2017: 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).

Ännu en fin luciahög-
tid i Folkets Hus
Stämningsfyllt, välbesökt och nyska-
pande – alltså som det brukar var på 
KIK-lucian. 

Arrangörstrion Camilla Stuxberg, 
Johanna Hellenberg och Jennifer Sten-
ström stod för ett kreativt jobb med bland 
annat ny inledningssång med två vuxna 
tomtar som sjöng ”Hej tomtegubbar”. 
Sedan kom lucian Natalie Techel in med 
sju tärnor och en stjärngosse.

Efter själva luciaakten var det som 
lotteridragningar med bra priser en del 
skänkta av bland andra ICA Maxi och Oil 
& Vinegar. Annika Gustavsson Jewellery 
hade skänkt det fina Lucia-smycket som 
årets lucia fick.

I Skåne har några luciaevenemang fått 
ställas in på grund av att ingen velat vara 
den som bär kronan. Men några sådana 
tendenser har vi ännu inte sett. Så vi 
återkommer säkert nästa år! Närmare 
100 samlades till denna tradition, den 44 
i ordningen.

På hemsidan finns namnen på alla klub-
bens lucior sedan premiären 1973.
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PUK informerar

Nordkalks miljöchef Gabriella Hammarskjöld om 
dammolnet som svepte in på över Kappelshamn för en 
månad sedan…
”Nordkalk beklagar damningsproblemet som uppstod tidigare vecka. Orsaken 
bedöms vara långvarig kyla och extremt torr väderlek i kombination med förhål-
landevis ovanliga och kraftiga kastvind västerut, som spred damningspartiklar 
från Storugns sorteringsverk över Kappelshamnsviken till Kappelshamns sam-
hälle. Nu har ordentligt med både regn och snö kommit sedan dess, som har 
minskat mängden stoft avsevärt då nederbörden binder dammet effektivt och 
förebygger denna typ av fenomen.”

Vatten till Kappelshamn
PUK fick ett snabbt svar från majoritets-
styret – miljöpartiets Daniel Heilborn 
skrev: ”Som ni hört så pågår en diskus-
sion med Nordkalk om vattnet i Klintha-
gen, vi får se var det landar. Vi väntar 
information i Tekniska nämnden om 
detta under våren och jag följer ärendet 
noga. Det är helt klart en intressant vat-
tentillgång som ligger ganska bra till i 
förhållande till befintlig VA-infrastruktur. 
Skall lyfta er fråga om Kappelshamn och 
utvecklingen där som kommer behöva 
bra tillgång till vatten.”

Några timmar senare kom snabbt svar 
nummer två från oppositionens mode-
rate ledamot Bo Ekelund: ”Projektet med 
vattenförsörjningen pågår, men just nu 
så saknas vattendom för området, vilket 
innebär att det saknas juridiskt underlag 
för att köra igång. Vattengruppen startar 
upp så fort som möjligt. Vattenfrågan för 
hela Gotland, främst Sudret, är proble-
matisk och stora resurser sätts in för att 
lösa det akuta problemet där. Det gör att 
det är svårt att säga när Kappelshamns-
området kan få vattenförsörjningen ord-
nad. Jag ska arbeta för att Norr skall få 
en bra vattenförsörjning.”

Det tredje snabbaste kom strax efter från 
tekniska nämndens vice ordförande Per 
Edman (V): ”Hej och tack för brev! Ange-
läget och bra initiativ, vi återkommer.”

Och från ansvariga avdelningschefen på 
Regionen Susanne Bjergegaard Petters-
son kom detta svar: ”På uppdrag från 
tekniska nämnden ser vi över VA plane-
ringen med fokus på norra Gotland. Vi 
kan bekräfta att vi för diskussion med 
Nordkalk och att mera vatten till Kappels-
hamn ingår i diskussionen. Det är pro-
cesser som kräver sin tid, varför vi vill få 
be och återkomma i frågan.”

Det som sas i Radio Gotlands nyhets-
sändningar den 28 februari om att de tre 
största partierna (C, M och S) på ön upp-
manar till en dialog med Cementa och 
Nordkalk för att undersöka möjligheterna 
att använda kalkbrott till vattenförsörj-
ning lät också positivt. Så nu kanske vi 
kan hoppas på en tryggad vattentillgång 
i framtiden. Men det är bråttom!

Förfrågan angående  
vatten till Kappelshamn 
Till ansvariga politiker och tjänstemän  
 
Sedan våren 2016 har vi som bor på Gotland förstått att alla måste spara på vatten, 
men också försöka hitta nya sätt att lösa problemet med vattenhushållning. Här i 
Kappelshamn märker vi av att knapp vattentillgång hämmar utvecklingen. Därför blev 
vi i PUK hoppfulla då vi fick information från Nordkalk om Klinthagen, där finns det 
väldigt mycket vatten som spolas ut i havet! 
Vi har förstått att diskussioner förts med Nordkalk om eventuellt nyttjande av denna 
tillgång vilket gläder oss; vi vill då uppmana till att verkligen se Kappelshamns behov. 
Kappelshamn står i en utvecklingsfas med stugbyar, tomter och verksamheter och har 
förstås känt av vattenbristen redan. Det har förts samtal med Regionen om utveckling 
på ett nytt fritidshusområde (2015/01) där man då gav klartecken på VA-frågan. 
Fortifikationsverket har ju även köpt hamnen, vilket bör leda till någon utveckling 
även där. 
Vi ber därför ansvariga inom Region Gotland att agera och tillvara ta detta vatten som 
annars rinner ut i havet. PUK föreslår ett möte med berörda och vill även gärna se att 
Nordkalk bjuds in.  
 
Optimistiska Hälsningar 
 
Kappelshamn 27 februari 2017 
 
PUK – Projektgruppen Utveckla Kappelshamn 
Stefan Lundgren, Berra Sandström,  
Katarina Skoglind, Åsa Stenström och Leif Söderström  
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Goda idéer går alltid att inspireras av. 
Gotlands Tidningar hur under några 
år haft tillbakablickar jämna tiotalet år 
tillbaka och nu prövar KIKaren samma 
metod. Här följer lite kort om händelser 
och aktiviteter på byn och runt klubben 
1977, 1987, 1997 och 2007. Det mesta av 
materialet är hämtat från KIKaren. Allt 
som har med fotboll att göra har jag inte 
tagit med denna gång. Det får bli i ett 
senare nummer.

Tillbakablick

1987
Trots den värsta vargavintern sedan 1942 
hade klubben många vinteraktiviteter. 
Inte mindre än fyra olika pojklag spelade 
i inomhusturneringar. I rinkbandy deltog 
KIK både med herr- och mixlag och inte 
mindre än 37 stora och små åkte skidor 
för klubben i 24-timmarsloppet vid VOK-
stugan.

Årsmötet hölls på Snäckers Gästgiveri 
mitt emot hamnen – nu var medlemsav-
giften 50 kr för 18 år och äldre, 20 yngre 
och 120 för familj. 

Den numera avlidna tidningsskriben-
ten med mera Henry Lindqvist hade 
författat följande kappelshamnslimerick 
som prydde KIKarens julinummer:
En sjömansflicka från Kappelshamn,
stod på kajen med längtande famn,
efter en snabb process var hon nu i grocess, 
men hade glömt att notera hans namn.

Medlemsantalet kommer upp i impo-
nerande 200. Omsättningen hade gått 
upp till all time high eller knappt 58 tkr.

1997
Under detta år hade vi tre flitiga gäst-
skribenter i KIKaren – Lars ”Gurra” 
Grunde mark var krönikor under rubriken 
Forum För Fåntrattar, Gustaf Ekström 
berättade om egna upplevda händelser 
från 1900-talets första hälft och Lillemor 
Ringvall hade sin Hälsotipsetspalt med 
allt ifrån huskurer med vitlök till motion 
och avslappning. 

Ett välbesökt årsmöte hölls i klubb-
stugan, där trubaduren Stefan Larsson 
underhöll. 

Helgen 8–11 maj var byn med på flera 
sätt i evenemanget Öppet Gotland Norr. 
ICA Kappelshamn hade extra söndags-
öppet, bypuben Strandskrapet i Folkets 
Hus öppnade hela fredagkvällen, 10–15 
på lördagen var det pryltorg i Folkets Hus 
och Kappelshamns Fritidsby hade Bed & 
Breakfast hela helgen med ett specialpris 
om 100 kr per dygn. Och klubbstugan var 
öppen som café alla dagar 8–20.

Den 12 juli var det en välbesökt latina-
merikansk afton på Snäckersvallens gräs 
med dans- och musikuppvisning med 
bland annat några av klubbens chilenska 
fotbollsspelare

Omsättningen detta år blev 306 tkr 
och antalet medlemmar noteras till 176. 
Under 1997 noterades 441 besökare i den 
fem år gamla bastun, andelen kvinnor 18 
procent.

2007
33 medlemmar deltog i årsmötet i klubb-
stugan.

I klubbtidningen så har Gurra övergått 
från krönikör till frågesportsförfattare – 
hans frågor har han döpt till ”Innehållet 
i en Soptunna”. I övrigt har Janne Lin-
dahl skrivit en artikel om den nyuppsatta 
gamla milstolpen mitt i byn vid hamnen.

Kappelshamns Camping har så här tio 
år efter starten kommit igång rejält med 
1.700 gästnätter.

Klubbens omsättning för tio år sedan 
var 247 tkr och antalet medlemmar 182. 
810 besökte bastun – varav en fjärdedel 
kvinnor.

BERRA SANDSTRÖM

10, 20, 30 och 40 år tillbaka

1977
KIK arrangerade julgransskakning i Fol-
kets Hus i januari med inte mindre än 50 
barn närvarande. I samma lokal var det 
sedan årsmöte i februari – förutom Berra 
som ordförande valdes Stig Stenström 
som vice, Monica Flodman (då Petters-
son) som sekreterare, Agne Söderstrand 
som kassör och suppleanter blev Åke 
Hellenberg och Helge Sjögren. Två tred-
jedelar av styrelsen var alltså under 30 
år. Medlemsavgiften var 10 kr för de små 
och 20 för det stora.

Lennart Bergh – känd från radion – var 
gästförfattare i klubbtidningen och berät-
tade Kappelshamnshistoria fram till 1901 
från 1448 då en svensk invasionsstyrka 
på 2.000 man steg i land i Kappelshamn 
för ett misslyckat försök att invadera 
Visby och erövra Gotland ifrån Danmark.

Klubben hade 102 medlemmar och 
omsättningen låg runt 10 tkr. Prisutdelning KM i boule 2007
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Hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Artist Född 17 oktober 1951 
som Johansson

Har varit med i filmen 
Gossip

Har vunnit Melodifesti-
valen två gånger

Ledde kör i Körslaget 
2009

Gick inte vidarei 2017 
års Melodifestival

Huvudstad Officiell huvudstad 1 
december 1800

Här finns planet Spirit 
of S:t Louis

Potomacfloden rinner 
genom staden

House of Sweden finns 
i staden Tillhör ingen delstat

Seriefigur Skapades 1930 av Max 
Fleischer

Hette först Nancy Lee 
och Nan McGrew

Filmatiserades mellan 
1932 och 1939 

Spelar mycket på 
sexighet

Hade en roll i filmen 
vem satte dit Roger 
Rabbit

Historisk händelse Upptäcktes av en 
slump 1928

Upptäckaren fick 
Nobelpriset 1945

Började användas på 
människor 1941

Framställs ur mögel-
svampar

Upptäckaren är Alex-
ander Flemming

Välkänd svensk film Biopremiär i Sverige 
december 1981 Har fått två uppföljare En förmögen arab vill 

köpa båtar
Ihärdig kronofogde 
ingår i handlingen

Janne ”Loffe” Carlsson 
har en huvudroll

Författare Född 21 juli 1899 i Oak 
Park i Illinois

Död 2 juli 1961 i 
Ketchum i Idaho genom 
självmord

Var gift fyra gånger. 
Hade två barn

Nobelpris i litteratur 
1954

Känt verk är Den gamle 
och havet

Roger Pontare, Washington, Betty Boop, upptäckten av penicillinet, Göta Kanal, Ernest Hemingway
1X2 2XX
Röda tråden: Alla har vunnit Mästarnas Mästare

1. 19 december skadar sig Anna Holm-
lund. I vilken sport?

1 Ski-cross
X Half-pipe
2 Freestyle

2. 10 december 2017 delades Nobelpris 
ut. När gjordes det första gången?

1 1899
X 1901
2 1903

3. I januari 2017 fick FN ny generalsekre-
terare. Från vilket land kommer han?

1 Argentina
X Indien
2 Portugal

4. I januari 2017 uppdagas korruption i 
Statens Fastighetsverk. Vem är general-
direktör?

1 Niklas Svensson
X Anders Johansson
2 Björn Andersson

5. I februari 2017 avgörs afrikanska mäs-
terskapen i fotboll. Vem vann?

1 Egypten
X Kamerun
2 Ghana

6. I februari 2017 mördas Nordkoreas 
diktators halvbror. I vilket land?

1 Vietnam
X Malaysia
2 Indonesien

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Peter Forsberg Jörgen Jönsson Thomas Ravelli Ingmar Stenmark

Rilles frågesport
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Smått & Gott

Aktuell tabell Futsal div 2 Gotland
Dalhems IF 14 13 0 1 111–24 39
Visby AIK 14 11 1 2 65–33 34
Visby BoIS 14 8 3 3 62–40 27
IF Hansa/Hoburg 14 8 2 4 41–30 26
Levide IF 14 6 2 6 43–37 20
Väskinde AIS 15 6 0 9 47–65 18
Stenkyrka IF 12 3 0 9 32–66 9
Kappelshamns IK 16 2 0 14 29–92 6
Fårösunds GoIK 13 1 2 10 17–60 5

Bastu-nytt
Förrå årets blev det tredje bästa året i 
byabastuns 25-åriga historia avseende 
antalet besökare. 1.232 besökare kom 
fördelat på 624 på herrarnas tid, 290 
på damernas, 172 på mixen och 134 på 
extrabokningar. För dam- och mixtiden 
var det all time high. Herrarna domine-
rar fortfarande, men utgör nu 67 procent 
av badarna, till skillnad från premiäråret 
1992 då de utgjorde 88 procent.

26 november
Glögg och choklader
Maria gör en glader
När vi firar advent
Kallvattendusch men ljuset tänt
Som vanligt mycket prat
och som vanligt så klart så pratar vi mat

28 januari
Stjärnklart fast disigt och iskallt vatten.
Ikväll ska själen hinna i fatt en.

Dagen efter årsmötet skrev damerna så här: 
Tack för maten KIK
Smakar bra i dagar två

Den 25 februari skrev bastuvärden Petter följande uppmaning:
Idag borde det vara krav
att alla hoppar i stilla hav!
Hur många som antog uppmaningen – det vet vi inte.

Patrik invald i 
förbundsstyrelsen
Vid Gotlands Fotbollförbunds årsmöte 
den 2 mars invaldes KIK-spelaren Patrik 
Vesterlund in som ledamot i styrelsen. 
Han blir en värdefull tillgång värdefull i 
förbundsstyrelsen med sin erfarenhet. 
Patrik har under de senaste åren varit 
chef på Kultur- och fritidsförvaltningen 
och har en gedigen bakgrund som 
hockey spelare i Roma och fotbollslirare.

Det är första gången på många år som 
KIK har en representant med i styrelsen. 
Patrik har den senaste tio säsongerna 
spelat inte mindre än 129 seriematcher 
för Kappelshamns A-lag.

Pokergänget håller igång
Den 11 februari samlades pokergänget 
i klubbstugan för tolfte gången sedan 
pokerstarten 2013. Det har under åren 
korats många olika vinnare denna gång 
var det Ola Larsson som hade bäst giv, 
var smartast och drog det längsta strået 
i finalen. 

Landslagsfotboll  
på storbildsteve!
2017 spelar herrlandslaget i fotboll inte 
mindre än sex kvalmatcher till VM-
slutspelet nästa år i Ryssland med bör-
jan i mars och avslutning i oktober. KIK 
kopplar upp storbildsteven för alla att 
komma och titta i trevlig samvaro. Första 
matchen äger rum lördagen den 25 mars 
mot Vitryssland kl 18.00 och då är  bastun 
igång som vanligt. Dom flesta matcherna 
börjar annars 20.45. Finns det efterfrågan 
för bastu innan dom matcherna sätter vi 
självklart igång den då också.

Den 17 juli inleder damlandslaget EM-
slutspelet mot Tyskland och i bästa fall 
blir det finalspel 6 augusti. Tjejernas 
matcher kan du givetvis också se på stor-
bildsteve i klubbstugan. 

Bastutjejrnas snöstjärna
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Folkets Hus-föreningen

Bada bastu på lördagar! 
Bastun är öppen lördagar kl 15–17 för herrar, 17–
19  damer och 19–21  blandat. Avgiften är 20 kr för 
 vuxna och 10 kr för 7–15 år. Årskort 500 kr för vux-
na och 250 kr för 7–15 år. Under april–september 
senareläggs tiderna en timme.

Det går bra att bada även andra tider, men då tar vi 
en minimiavgift på 40 kr, om en klubbmedlem bo-
kar. För icke medlemmar är avgiften 80 kr.

Folket Hus Kappelshamn hade sitt års-
möte på fredagen 24 februari. Inte så 
värst välbesökt i dessa förkylningstider 
– 13 personer. Sedvanliga mötesförhand-
lingar där ett axplock ur verksamhetsbe-
rättelsen 2016 följer här.

Valborgsmässorännet med efterföl-
jande brasa och After eld.

Bakluckeloppis på parkeringen utan-
för Folkets hus i början av sommaren.

Sommaruthyrning under sju veckor.
Uthyrning till bland andra Region Got-

land och Försvarsmakten.
Hall/Hangvar PRO har haft sång och 

danskvällar.
Lotta Paulsson Axén har haft Yoga en 

kväll i veckan under både vår och höst 
2016.

Sist men inte minst renovering av toa-
letter på bottenvåningen.

Antal betalande medlemmar ca 100 
(fortfarande kommer det in avgifter för 
2016 efter ett påminnelsebrev som gått 
ut).

Den ekonomiska rapporten visade att 
fjolårets underskott vänts till ett blyg-
samt överskott för 2016.

Annika Höök avgick som ledamot och 
ersattes av Siv Larsson. Karin Johansson 
valdes in som en extra suppleant. Inge-
mar Andersson kvarstår som revisor till-
sammans med den nyvalde Peter Ranke.

Årsmötesrapport Folkets Hus

Medlemsavgiften ligger kvar på 
samma nivå som tidigare – 150 kronor 
per person.

Efter att mötet avslutats blev det kaffe 
med hembakade semlor producerade av 
Karin Johansson.

Lotterier med priser skänkta av ICA 
Maxi avslutade kvällen.

Vårens aktiviteter som After Eld med 
mera kommer att utannonseras via 
anslag, facebook och djungeltelegrafen. 
Och glöm inte betala in årsavgiften på 
bankgiro 5680-1582.

LILLEMOR RINGVALL

Folket Hus-styrelsen har fram till 
årsmötet 2018 följande samman-
sättning: Ordförande Uffe Lindahl, 
sekreterare Mary Andersson, kas-
sör Siv Larsson samt ledamöterna 
Lennart Carlén, Stefan Lundgren, 
Lillemor Ringvall, Jonas Techel. 
Någon av ledamöterna utses till 
vice ordförande vid kommande 
konstituerande styrelsemöte. 
Suppleanter är Kjell Carlén, Ulla 
Carlén och Karin Johansson.
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Varför är du medlem i KIK? 
Vad betyder klubben för dig? 

Fem svarar

Ingabritt Adriansson,  
Kappelshamn
Jag badar bastu varje lördag och då 
känns det naturligt att vara medlem. 
Genom KIK:s alla evenemang har jag lärt 
känna många kappelshamnare.

Annika Höök,  
Visby och Kappelshamn
Jag är med i KIK för att det är en själv-
klarhet. Klubben har aktiviteter för gam-
mal som ung och man känner sig alltid 
välkommen. Det är en skön stämning. 
För mig betyder klubben gemenskap, 
den har gett våra barn sina första som-
marjobb på campingen. KIK förenar 
människor, alla får vara med. Sist men 
inte minst så får jag inte glömma lamm-
grillningarna som alla ser fram emot 
vartannat år.

Göran Sandström, Segeltorp
Egentligen skulle jag nog kunna skriva 
en hel uppsats om all den gemenskap, 
glädje och alla fantastiska minnen jag 
har från min uppväxt och min tid som 
aktiv idrottsutövare i klubben. KIK var i 
många år en stor och naturlig del av mitt 
liv, så det är med en självklar känsla av 
tacksamhet jag är medlem. Idag är jag 
av geografiska skäl inte lika närvarande 
i klubbens verksamhet, men när jag har 
möjlighet bidrar jag gärna, med mer 
glädje än kvalitet, i deltagarlistan på ett 
klubbmästerskap i till exempel boule. 
För mig är det bästa med KIK att klub-
ben, trots sin utsatta position på lands-
bygden, är så levande. Den har många 
engagerade medlemmar, som aktivt och 
ideellt, tillsammans verkar för att genom 
olika aktiviteter, för olika åldrar, skapa en 
naturlig social samlingspunkt i byn.

Stefan Ringqvist, Kappelshamn
“Jag vill inte vara med i en förening som 
kan tänka sig att ha en sådan som mig 
som medlem”. Ungefär så lär Groucho 
Marx ha uttryckt sig en gång i tiden. Jag 
är medlem i KIK för att stödja alla eldsjä-
lar, som ser till att hålla byn levande och 
dessutom ordnar trevliga partyn då och 
då. Hur mycket klubben betyder inser jag 
nog bäst, den dag den ej längre existe-
rar. Må det dröja länge, länge, innan den 
dagen gryr!

Lina Larsson, Vikers Lärbro
Jag är medlem i KIK för att min pappa är engagerad, och för 
att de olika aktiviteter som arrangeras är otroligt roliga att 
delta i. Jag har som liten tittat mycket på fotboll, umgåtts 
med andra medlemmar, varit med i luciatåget och deltagit i 
de olika aktiviteterna vilket gör att klubben betyder mycket 
för mig. Man mår alltid bra av att vara vid klubbstugan, 
oavsett vilket sammanhang det gäller.
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Årsmötet 2017

Som vanligt ägde klubbens årsmöte rum 
den första fredagen i februari i klubb-
stugan. Inledningen blev lite ovanlig då 
styrelsen endast representerades av ord-
föranden Berra och ledamoten Magnus 
när årsmötesförhandlingarna inleddes. 
Flera insjuknade ledamöter och en del 
andra försenade av olika anledningar var 
bakgrunden. Efter hand blev det ändå 
fem på plats från styrelsen och totalt 29 
närvarande. 

Vidare nya rekordsiffror för campingen, 
om anläggningsinvesteringarna, fotbol-
len och bastun. Dessutom berättas om 
hur klubbens information och organisa-
tion med styrelse och utskott fungerar.

Ur verksamhetsplanen  
för 2017 kan följande noteras:

 » I år blir det Triathlon fredag 28 juli och 
stor grillfest lördag 5 augusti.

 » Datum för sommaren klubbmäster-
skap är den 15 juli för varpan och den 
29 juli för boulen.

 » Styrelsen har i uppdrag att prioritera ett 
antal investering efter vad ekonomin 
tillåter – som trädäck framför recep-
tionen, utbyggnad av utomhusköket, 
inköp av underhållsfria moderna avby-
tarhytter, utegym, gatubelysning vid 
nerfarten till parkeringen och kost-
nadskalkyl för eventuellt anläggande 
av tennisplan. Hälften av detta kanske 
kan genomföras.

 » Campingen siktar på samma inkom-
ster som föregående år och minst 
3.000 besöksnätter.

 » Då delar av tidigare års överskott ska 
återinvesteras i verksamheten och 
anläggningen kommer ekonomin pre-
liminärt att budgeteras med runt 50 tkr 
i underskott.

Valberedningen med sammankallande 
Rune Franzén, Lotta Axén och Ingela 
Carlén hade lyckats med konststycket av 
få samtliga i styrelseledamöter och revi-
sorer omvalda. Det resulterade inte ovän-
tat i att hela årsmötet valde om den trion.

I de traditionella medlems- och närvaro-
lotterierna drogs i år inte mindre än elva 
vinnare. Förstapriset i medlemsnum-
merlotteriet gick till Lars-Göran Ekberg 
i Knivsta och förstavinsten i närvarolot-
teriet gick till Lotta Axén. Som vanligt 
bjöd klubben på mat och lite dryck efter 
själva årsmötesförhandlingarna. Detta år 
var maten inhandlad vid ICA Maxi och 
bestod av antipasti med bland annat 
melon och skinka plus mer mättande 
bröd och potatissallad. I år var inga natt-
suddare på plats så de sista gästerna 
gick hem före klockan halv elva.

BERRA SANDSTRÖM

Klubbstyrelsen har fram till årsmö-
tet 2018 följande sammansättning: 
Ordförande Berra Sandström, vice 
ordförande Petter Höök, kassör 
Henrik Sedman, sekreterare Agneta 
Stenström, campingansvariga 
Lillemor Ringvall, campingansva-
riga Gunnel Söderberg, ledamot 
Magnus Sjögren samt supplean-
terna Anders Littorin och Camilla 
Stuxberg.

Fortsatt god ekonomi  
trots stora investeringar

Själva årsmötesförhandlingarna gick 
rekordsnabbt på tre kvart. Mötesord-
föranden Berra fick i kassören Henriks 
frånvaro även dra den ekonomiska rap-
porten förutom verksamhetsberättelse 
och verksamhetsplan. 

Ekonomin är fortsatt stark. Ett budge-
terat underskott på 25 tkr blev istället 
överskott på 45 tkr, trots tunga investe-
ringar  – garagebygget, fiberanslutning 
samt nya golv och väggar i duschrum-
men för campare och hemmalagets fot-
bollsspelare. Orsaken till dessa siffror är 
rekordstora campingintäkter och med-
lemsavgifter samt höga intäkter för såväl 
sponsring som olika bidrag. Sammanta-
get var det 577 tkr in och 533 kr ut.

Från verksamhetsberättelsen informera-
des också om årets arrangemang som 
klubbmästerskap, storbildsteve, mid-
sommar- och luciafirande samt triathlon. 

Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se


