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Kappelshamns Camping drivs vidare – sidan 8 

Om hundra dagar är vår 
fina sandstrand välbesökt – 
något att se framemot!
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Berras sida

Hej!
Goda nyheter i början av året!

Först kan vi meddela att Kappelshamns 
Camping kommer att drivas vidare i pri-
vat regi av Inga Britt Adriansson och 
Peter Ranke. Extra kul att dom satsar 
på att förlänga säsongen och att ha året-
runt-öppet. Det är helt i linje med besöks-
näringens långsiktiga mål. Lycka till! På 
sidan sex kan du läsa mer om deras pla-
ner.

För någon vecka sedan meddelas att 
Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen 
planerar att skapa en vandringsled längs 
kusten från Visby till Kappelshamn via 
Sveriges vackraste plats Hallshuk. Plan-
eringsarbetet beräknas vara klart under 
slutet av nästa år. Sedan kan till bli en 
fortsättning längs hela Kappelshamns-
viken ända ut till Bläse. Positivt att 
Regionen står för halva kostnaden – för 
en gångs skull satsas några kronor på 
landsbygden utanför Visby.

Tiderna förändras
Åldersbegreppet har verkligen föränd-
rats. Om jag på tidigt 1960-tal som 
13-åring blev stämplad som barn blev jag 
riktigt förbannad. På den tiden var folk 
över 20-25 år mossiga och gamla, enligt 
vad vi då ganska fördomsfulla ungdomar 
tyckte. 1973 var vi ett gäng killar runt 20, 
25 år som ville starta en förening med 
ett fotbollslag. Men vi insåg att vi borde 
ha någon äldre med och då valdes en 
42-åring som fotbollsledare och ordfö-
rande. Idag är vi glada att vi har någon 
styrelseledamot som är runt 40.

Hur tänker man i Borlänge?
Efter en riktig rekordklättring i seriesys-
temet blev Dalkurd klara för Allsvenskan 
i fotboll 2018. Klubben har svarat för en 
makalös prestation och det skulle inte 
förvåna om dom blev nästa Östersund 
som framgångsrikt nytt svenskt lag. Då 
helt obegripligt blir dom mer eller min-
dre utslängda från sin hemkommun Bor-
länge och får söka sig österut till Uppsala 
och Gävle. I dagsläget är det bestämt att 
den allsvenska nykomlingen har Upp-
sala som ny hemort och laget kommer 
tillsvidare att spela sina hemmamatcher 
på Gavlevallen i Gävle.

Ny väg
Om hundra dagar är det bara någon 
vecka kvar till midsommar! Vi kan alltså 
se fram emot en förhoppningsvis allt 
varmare tid. Men även vinterhalvåret 
kan bjuda på många fina dagar. Som 
i februari när det varit långa perioder 
med lagom lite snö som lyst upp vinter-
mörkret. Att soliga, vindstilla dagar få 

njuta av vår vackra bygd går vilken års-
tid som helst. Bilden ovan visar det fina 
gångstråket Ny väg mellan Snäckersvä-
gen och Flenvike väg. Tack Rune Fran-
zén och Rolle Pettersson för att ni vårdar 
och underhåller denna vägpärla mitt i 
byn.

Årsmötet
Alltid lika överraskande när många 
intresserade medlemmar kommer och 
bevistar klubbens årsmöten. Det kan 
bero på många saker – som bra stäm-
ning, bra info – särskilt i år om nya cam-
pingen – och kanske också god mat sam-
varo och våra lite speciella lotterier.

Nästa klubbtidning planeras komma ut i 
början av juni.

Till dess – må gott!

BERRA SANDSTRÖM
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Fotboll

Lagom till Futsal-seriens start i novem-
ber fick Masood Secho huvudansvaret 
för Kappelshamns seniorlag i fotboll. 
Han har under vinterhalvåret hållit i trä-
ningarna, tagit ut laget och varit match-
coach, förutom att han fått hoppa in 
några matcher som målvakt eller back.

Berätta lite om din bakgrund.
– Jag har bott på Gotland sen 2010. 

Är väldigt sportintresserad och jag har 
själv spelat mycket fotboll och handboll 
i yngre år. Jag har arbetat en hel del 
med flyktingar – både med familjer och 
ensamkommande barn och ungdomar. 
När jag anslöt mig till KIK såg jag att det 
fattades spelare för att kunna delta i en 
fotbollsserie. Då bestämde jag mig för att 
fylla på med nya ensamkommande poj-
kar och män som är potentiella fotbolls-
spelare och såg till att det blev tillräckligt 
många spelare för ha att ett lag som kan 
spela många matcher. Det har varit käm-
pigt att se till att dom blir kvar. Jag har 
varit tolk på alla möjliga språk för många 
behärskar inte svenska språket så väl.

Inomhussäsongen gav inte några större 
resultatmässiga framgångar, men det 
finns förhoppningsvis en hel del positiva 
saker ändå att ta med sig inför utomhus-
spelet 2018 – vilka?

– Jag tycker att vi har utvecklats som 
lag. Vi vann en match första gången först 
i slutet av serien. Sen tog vi hem ytterli-
gare en vinst och två oavgjorda matcher i 
GA cup. Det gjorde mig väldigt stolt över 
mina killar. Dom har kämpat väldigt hårt 
för att växa som ett lag och som indi-
viduella fotbollsspelare. När det gäller 
seriespelet utomhus, tror jag att vi kan ge 
många lag en god match om det fortsät-
ter i samma takt och anda som det gjort 
i Futsal. Jag håller på med att ta in några 
nyförvärv och tror att dom tillsammans 
med mina tidigare spelare kan klara av 
hårt motstånd på gräsplanerna under 
sommarhalvåret.

Vad har du för förväntningar och målsätt-
ningar inför kommande säsong?

– Min målsättning är att Kappels-
hamn inte ska hamna sist i tabellen när 
säsongen är över. Jag har förväntningar 
på att skapa ett bra lag med mycket skratt 
och bra, sevärd fotboll.

Har du några speciella önskemål, förutom 
att fotbollsutskottet jobbar för att laget ska 
få flera ledare så du kan bli lite avlastad?

– Ja, jag vill se fin och ren fotboll på 
planen och att alla som tillhör KIK är 
nöjda med ledarna och föreningen. Hop-
pas att klubbens ekonomi kan tillåta att 
ordna träningskläder och annan utrust-
ning eftersom de ensamkommande inte 
har särskilt god ekonomi.

BERRA SANDSTRÖM

Fyra hemma-
matcher i maj! 
Seriestarten i årets div 6 äger rum 
på bortaplan mot Visby BoIS på 
eftermiddagen den 28 april. Hem-
mamatcherna är definitivt fast-
ställda och fyra av dom går på 
tisdagar i maj. 1 maj möter KIK 
Väskinde kl 18.00 och den 8 maj tar 
vi emot Dalhem på Snäckersvallen 
kl 19.00 Sedan har vi två matcher 
till samma tid på våra hemmaplan 
– den 22 maj svarar Visby AIK för 
motståndet och den 29 kommer 
Visby BoIS och hälsar på.

Masood Secho ny tränare 
sedan i höstas 
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Fotboll

I senaste KIKaren kunde en trist inled-
ning redovisas med sex raka förluster 
nu har våra fotbollskillar spelat vinterns 
sista matcher i Futsalserien och det 
dröjde till den elfte seriematchen innan 
den första vinsten kom. De avslutande 
8 matcherna gav följande resultat: 6 dec 
Fardhem Garda 0–11; 10 dec Fårösund 
4–8; 17 dec Hangvar 2–11; 19 dec Sten-
kyrka 3–10; 7 jan Klintehamn 3–2; 14 jan 
Väskinde 2–13; 17 jan Visby AIK B 0–3; 20 
jan Fardhem Garda 3–7.

Mer detaljerade matchrapporter finns 
som alltid på klubbens hemsida. Vi får 
gotta oss åt segern mot Klintehamn i 
Solklintshallen. Verkligen efterläng-
tad. Det var första vinsten på tretton 
månader – ett bottenrekord som vi verkli-
gen får hoppas aldrig slås på nytt. Ali 
Faizi gjorde det första och Mohamed 
Nour de två andra målen i matchen och 
skyttekungen Zaire Tahiri fick nöja sig 

Efter vinterhalvårets svaga resultat i 
Futsal-serien var förväntningarna inte 
så högt ställda för Kappelshamns båda 
lag i GA Cup. Lag 1 fick inte helt ovän-
tat det svårt på eftermiddagen den 27 
januari, men inledde bra mot Stenkyrka. 
Matchen slutade visserligen 0–1, men 
KIK-spelarna var minst värda en poäng.  
Sen gav två sämre insatser två ytterligare 
förluster – 1–4 mot Fårösund och 0–5 mot 
Hangvar. Behållningen från Slite var en 
lysande debut av 19-årige debutanten 
Johan Dahl från Staple. En riktigt suve-
rän prestation som back – Johan är bäst 
på plan i sina två första matcher. I övrigt 
medverkade följande killar:

Masood Secho målvakt, Mohamed 
Nour, Abdullah Osman, Johan Dahl, 
Ahmed Ismail Issa Zeki Issa, Haider 
Syed, Sadegh Azizi, Oudrat Shafani och 
Ali Issa som gjorde lagets enda mål.

Lag 2 i herrar C svarade för en överras-
kande positiv insats i Sävehallen påföl-
jande natt. Fyra matcher gav en vinst, 
två oavgjorda och en förlust. Lag 2 bör-
jade med 3-3 mot Visby BoIS. Det finns 
goda möjligheter till ett fjärde mål och 

med två assister. Hela laget gjorde en bra 
insats i segermatchen.

Totalt medverkade 24 olika spelare i 
de 14 Futsal-matcherna. Här följer alla 
namn, antal matcher och mål:

Zaid Tahiri 12 matcher 10 mål, Reza 
Heidari 12/0, Mohamed Nour 11/2, 
Jamal Mamand 10/0, Abdulbasit Ramzi 
9/3, Ahmed Ismail 9/0, Arif Naseri 8/2, 
Emil Lundberg 7/1, Abdullah Osman 
6/0, Masood Secho 5/0, Mustafa Moha-
madi 4/1, Mustafa Amiri 4/0, Murtaza 
Hassani 3/2, Mehdi Hassanzadeh 3/0, 
Ali Issa 3/0, Issa Zeki Issa 3/0, Akbar 
Rahimi 3/0, Sahky Abbasi 2/1, Ali Faizi 
2/1, Mahmod Ahmadi 2/0, Hamse Omar 
2/0, Yasir Ahmadi 1/0, Rikard Holmström 
1/0, Nacer Outelha 1/0

BERRA SANDSTRÖM

Första vinsten kom efter elva matcher

Ett mål fattades för final i GA Cup
även till fler i uddamålsförlusten 1–2 mot 
Vais. Mot Klinte kom en uddamålsvinst 
med 2–1 innan laget avslutade med en 
pinne mot Hemse – som lika gärna skulle 
kunna varit tre. Där ledde de grönsvarta 
med 2–0 med fem minuter kvar, men en 
kombination av orutin, oflyt och tvek-
samma domslut gjorde att matchen slu-
tade 2–2.

Problemet denna natt är att de gröns-
varta lirarna bara har en målskytt – Zaid 
Tahiri som svarade alla åtta målen. Om 
någon annan spelare hade kunnat få 
in bollen vid något tillfälle hade Kap-
pelshamn gått till final.

Givetvis är Zaid Tahiri värd stort beröm 
för sina insatser. Och så vill tränaren 
Masood Secho hylla Reza Haidaris mål-
vaktsspel och beröm till hela laget. I laget 
spelade förutom dom två nämnda:

Emil Lundberg Abdulbasit Ramzi, 
Mustafa Mohammadi, Mehdi Hassan-
zadeh, Ali Faizi, Arif Naseri, Jamal 
Mamand och Mustafa Amiri. Tabellen 
visar hur jämn serien var och i en tät final 
vann Väskinde över Visby BoIS med 2–1

BERRA SANDSTRÖM

Skyttekungen Zaid

Segerlaget 19 dagar senare

Laget mot Stenkyrka 19 december
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FöretagsKIKaren

För att citera hemsidan så är Engårdens 
Islandshästar inriktat mot  avel och för-
säljning av islandshästar. Gunilla Ster-
ner har bedrivit kvalitetsavel med topp-
hingstar och bedömda ston i mer än 20 
år. Verksamheten har varit förlagt i Norra 
Sorunda i Sörmland fram till för ett drygt 
år sedan då Gunilla köpte den fastighet 
vid 149:an som är nordlig granne till Got-
landsvåfflan.

Berätta lite mer om företaget – som exem-
pelvis hur många djur du har och hur 
många säljer du om året?

– Just nu har jag åtta egna och en 
inackorderad häst hemma. Jag har också 
en unghäst på Island. Jag har två första-
klasston och två högt bedömda andra-
klasston för aveln samt tre unghästar. 
I år blir det två föl. Förra året sålde jag 
två hästar och i år blir det troligtvis det-
samma. Företagsidén är att föda upp, 
rida in och sälja bra ridhästar för tävling 
och avel. Om det finns efterfrågan kan 
det också bli lite barnridning och prova 
på turer framöver.

Hur kom du på idén flytta från Sörmland 
till Gotland?

– En vän till mig som bor i Fleringe 
bidrog till flytten. Vi brukade hjälpas åt 
med unghästarna i Sorunda för länge 
sedan innan hon flyttade hit. Jag tyckte 
hennes gård här var så fin och sedan föll 
jag pladask för den gård jag nu köpt. Jag 
tänkte att miljön här på Gotland är bra 

för hästavel, det blåser friskt och är inte 
så lerigt, och att det skulle gå att göra om 
gården för djur igen. Så jag sålde gården 
på fastlandet och flyttade hit med alla 
hästar, hundar och katter.

Berätta om din bakgrund och vad du gjort 
tidigare i livet förutom att du sysslat med 
hästavel!

– Jag är född i Limhamn i Malmö och 
uppväxt i närheten av Jägersro där jag 
lärde mig rida. Efter universitetsstudier i 
Lund flyttade jag till Stockholm för att få 
jobb på 70-talet. Där har jag nu fyra barn 
och två barnbarn. Jobbade inom statsför-
valtningen, nu senast på Länsstyrelsen 
i Stockholm. Från början med arbets-
marknadsfrågor men på slutet med jäm-
ställdhet. Jag köpte gård på 90-talet och 
började med hästavel vid sidan om.

Varför blev det just hästavel?
– Från början var det för att barnen 

red och tävlade och behövde bra hästar. 
Sedan fick jag fram bra uppfödningar 
som jag själv gillade att rida och som 
var efterfrågade. Har alltid varit en pas-
sionerad hästtjej. Livet med hästar och 
ridning är ett bra sätt att hålla sig frisk, 
både mentalt och fysiskt.

Hur vill du beskriva dig själv som män-
niska?

– En ganska snäll människa säger 
mina barn. Jag gillar projekt och har 
visioner och är tillräckligt envis och tål-

modig för att genomföra dem. Mer kre-
ativ än noggrann. Positivt lagd med en 
demokratisk grundsyn. Kan vara glömsk 
ibland men försöker ha koll. Gillar inte 
stress eller människor som försöker 
trycka ned andra.

Efter att ha bott här i ett år – vad tycker du 
om Kappelshamn och bygden, både plus 
och minus. Och vad saknar du från livet 
på fastlandet?

– Jag trivs jättebra här och älskar mitt 
hem. Kappelshamn är trivsamt året om, 
en avstressad oas med vänliga männ-
iskor som hjälper varandra. Tycker om 
naturen, ridvägarna. havet, lugnet. Det 
finns ju massor att göra här på vintern, 
yoga, bastu, dans, film, ridning, körsång. 
Om det ska vara något minus är det väl 
bara trafiken och hastigheten på vägen 
samt turistträngseln sommartid. Det 
enda jag riktigt saknar från fastlandet 
är det hö jag själv brukade skörda. Samt 
grannen som tog hand om min gödsel. 
Hoppas hitta någon här som vill ha häst-
gödsel.

 
Minns du vad du hade för framtidsplaner 
som tonåring?

– Veterinär eller modetecknerska.

Något du vill tillägga?
– Bastun är toppen!

BERRA SANDSTRÖM

Ännu ett småföretag etablerar sig på 
byn – Engårdens Islandshästar
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100-klubben

När Göran var två år, flyttade han med 
föräldrar och syskon från Visby till Kap-
pelshamn. Som mäkta fotbollsintresse-
rad och född 1976, blev han aktiv i flera 
av föreningens pojklag när ungdoms-
verksamheten på fotbollssidan utveckla-
des under 80-talet. Redan några veckor 
före sin sju-årsdag fick han debutera 
som målvakt i KIK:s P 73-lag, i dåvarande 
Domus Cup, idag GA Cup.

Göran hann sedan spela hela 581 
serie- och cupmatcher för klubbens olika 
pojklag samt drygt tjugo juniormatcher, 
innan han som 14-åring fick debutera 
i A-laget. Med en halvtimme kvar byt-
tes han in i bortamatchen mot Hansa/
Hoburg i augusti 1990. Året därpå vann 
han klubbens interna skytteliga, innan 
han blev bortvärvad till Gute och tillsam-
mans med sin äldre bror Håkan anslöt till 
deras satsning på ett U-19-lag i fastlands-
spel.

Hösten 1996 kom han tillbaka i den 
grönsvarta dräkten och gjorde under den 
säsongen 39 mål, innan fastlandsstudier 
inte gav honom så mycket utrymme att 
delta under följande säsonger. Efter åter-
flytten till ön 1999 bidrog han i hög grad 
till KIK:s avancemang till div 4 och var 
en stabil kugge under klubbens första 
säsong i den högsta gotlandsdivisionen.

Göran utvecklade tidigt ett skarpt mål-
sinne och gjorde som pojklagsspelare 
276 mål och i A-laget blev det till slut 103 
mål på 106 seriematcher.

Man kan väl inte begära att du minns din 
första match som sexåring i Domus Cup, 
men du har säkert andra tidiga minnen av 
pojklagstiden i klubben. Berätta!

– Nä, haha, från Domus Cup 1983 
minns jag inte jättemycket. Kommer ihåg 
att jag var väldigt, väldigt kort, typ tre fot-
bollar hög vilket inte var optimalt, men 
hade förmånen att vara orädd och hade 
en ”patenterad” fint som jag använde lite 
för ofta när jag kastade ut bollen. Minns 
att det gick rätt bra! Från pojklagstiden 
har jag ju annars oändligt många posi-
tiva minnen, allt från vinterns intensiva 
inomhusturneringar med knäckebröds-
mellanmål i aluminiumfolie, gruspremiä-

rerna på den snökantade och stenhårda 
planen i Othem under Cementa Cup 
och P-76:ornas ständiga kamp om serie-
segern med Visby AIK, till invignings-
matchen på fantastiska Snäckersvallen 
i knallande solsken och sommarhetta, 
med ombyte i den orangefärgade cirkus-
vagnen. Det var liksom fotboll året runt 
och nästan varje dag och jag älskade det.

Andra speciella minnen från din tid i KIK?
– Jodå, det finns ju faktiskt hur många 

som helst, men för att börja med en av 
de mer humoristiska, så är det nog den 
utskällning jag som femtonåring fick av 
dåvarande tränaren under en tränings-
match på Slites grusplan en iskall febru-
arihelg. Jag rörde mig nog inte tillräckligt 
aktivt varpå tränaren, Svempa Gustafs-
son, hysteriskt utbrast ”Men för helvete 
Sandström, har du skitit på dig?”, vilket 
redan då kändes som en klassiker.

Mitt absolut bästa fotbollsminne med 
Kappelshamn är definitivt segern i öpp-
ningsmatchen av div 4-serien år 2000. På 
bortaplan i Hangvar mötte vi våra erfarna 
”storebröder” i deras hemmaborg Skogs-
gläntan. Visst, vi hade ett förhållandevis 
bra lag med rutinerade och bollskickliga 
veteraner som Christer Gräsman, Conny 
Östergren och Håkan Berlin, bolltrollare 
som Håkan Sandström, Moqi Trolin och 
Ahmad Al-Wahah och stabila, kämpande 
urkappelshamnare som Jonny Hillblom 
och Håkan Gustafsson, men vi var helt 
klart nederlagstippade mot våra etable-
rade sockenrivaler. Hangvar hade dess-
utom rättvist kvitterat vår ledning med 
2–1 direkt efter paus och hade ett såväl 
psykologiskt som spelmässigt övertag. 
En bit in i andra halvlek driver jag in på 
de gulrödas planhalva. Snubblande, efter 
en hård duell med min barndomskam-
rat Mattias Hillblom, reser jag mig och 
får på en kalasträff med vänsterfoten. 
Efter en kullerbytta kan jag knästående 
se hur bollen trycker sig upp i nätmas-
korna. Gräs satte en stensäker straff och 
jag lyckades kämpa in ytterligare en vän-
sterspark innan slutsignalen. Tror inte vi 
vann så mycket mer det året, men det var 
liksom inte längre så viktigt – 5–2 i serie-

premiären mot Hangvar räckte för hela 
säsongen.

Du har gått i skola först i Hangvar, sen i 
Slite och så i Visby. Efter studenten 1994 
blev du kvar på ön i några år, vad gjorde 
du då?

– Efter studenten jobbade jag ett halvår 
i en klädbutik inne i Visby innan jag 
gjorde värnplikten på Artilleriregemen-
tet, A7. Kan inte påstå att jag initialt hade 
som ambition att stanna där särskilt 
länge, men insåg att jag trivdes väldigt 
bra där och blev kvar i Försvarsmakten i 
fem år. Två av dessa år utbildade jag mig 
på Officershögskola på fastlandet, men 
behöll min bas på Gotland och arbetade 
sedan som officer på just A7 innan för-
bandet lades ner år 2000. Då fick jag för 
mig att driva igång den tidigare nedlagda 
livsmedelsaffären här på byn, vilket med 
facit i hand kanske inte var fullt så lukra-
tivt som jag hade hoppats på, haha! Det 
blev tyvärr bara en sommar, men även 
om det blev en ekonomisk förlustaffär 
lärde jag mig fantastiskt mycket under de 
nästan sex månader jag ägnade all min 
vakna tid till Kappelshamns Livs.

Göran Sandström –  
en i 100-klubben
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2000-talet har du tillbringat på fastlandet 
skaffat familj, jobbat på IKEA och bor nu 
sedan många år i Segeltorp. Idag jobbar 
du hos Gudrun Sjödén Design för att få fler 
färgstarka kvinnor i världen! Men sexton 
år på IKEA, då träffade du kanske Ingvar 
Kamprad någon gång? Vad fick du för 
intryck av denne nyss bortgångne mytom-
spunne entreprenör?

– Jo, jag hade förmånen att få träffa 
Ingvar några gånger. Jag har till och med 
fått bjuda honom på snus, haha! Han var 
ju en helt fantastisk entreprenör och även 
om han hann bli en bit över nittio, så är 
det såklart ledsamt att han inte finns 
med oss längre. Han var en fin farbror 
och en superinspirerande visionär, men 
även en krävande och tydlig ledare med 
koll på detaljerna. Jag har nog aldrig lärt 
mig så mycket om försäljning som under 
en heldags varuhusrunda med Ingvar. 
Men för mig ligger hans storhet inte bara 
i det, eller ens i allt han bidragit med för 
Sverige som land eller de många män-
niskorna som han gett möjlighet att få 
råd att inreda sina hem. För mig är det 
framförallt det sätt på vilket han skapat 
sitt globala företag som är imponerande. 
Hur han medvetet arbetat med en före-
tagskultur som sätter människorna i 
fokus och hur han lyckats skapa ett så 
genuint engagemang hos de som arbetar 
på IKEA.

När du ser tillbaka på din uppväxt på ön, 
vad är dina bästa minnen och finns det 
något nu med perspektiv på det hela som 
var särskilt bra eller dåligt med att växa 
upp i lilla Kappelshamn?

– Jag kan inte se något som helst nega-
tivt med min uppväxt som kan kopplas 
till det faktum att jag vuxit upp i Kappel-
shamn. Tvärtom så känner jag mig privi-
ligierad och stolt över att ha fått möjlig-
heten att växa upp här. Det finns väldigt 
mycket som jag ser som positivt med 
att växa upp i ett mindre samhälle och 
i ett så levande och naturnära samhälle 
som Kappelshamn. På 80-talet, då jag 
var barn här i byn fanns det dessutom 
en salig blandning av olika intressanta 
individer i hyfsat nära ålder att leka med, 
ungdomsverksamheten i klubben var 
gedigen och man hade både affär, biblio-
tek och Millans Café, förutom närheten 
till både hav och skog som man kunde 
njuta av oavsett årstid. Så det finns gott 
om fina minnen!

Som vuxen är jag som storstadsbo lite 
avundsjuk på de som valt och lyckats 
skapa sig möjlighet att bo där. Jag hop-
pas att alla kappelshamnsbor fortsätter 
att njuta av det troligtvis mer rofyllda och 
hälsosamma livet och tillsammans håller 
igång idrottsklubben och andra för byg-
den viktiga sociala sammanhang på ett 
sätt som gör att ni alla kan njuta av livet!

BERRA SANDSTRÖM
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Kappelshamns Camping

Efter beskedet i förra KIKaren om att 
klubben inte mäktar med att driva Kap-
pelshamns Camping har vi fått besvikna 
reaktioner men ändå stor förståelse för 
KIK:s beslut. Efter det att vi fått en för-
frågan från Peter och Ingabritt i decem-
ber om att få arrendera campingen tog vi 
snabbt tag i frågan genom ett möte med 
Region Gotlands Kultur & Fritid, de två 
intresserade samt kassören och ordfö-
rande i klubben. Vid mötet gav Regionen 
lite överraskande klartecken för klubben 
att hyra/arrendera ut campingen.

Efter det har vi jobbat fram ett avtal 
på hyres- och arrendeavgift plus vad 
som ska ingå och ansvarsfördelning. 
Campingen kommer fortsätta att heta 
Kappelshamns Camping, men den kom-
mer att drivas av arrendatorernas företag 
Yacht Concept Sweden AB. Vi kan alltså 
konstatera att Kappelshamns Camping 
kommer att vara öppen 2018. Klubbens 
blänkare på Facebook om att campin-
gen fortsätter har rönt ett stort positivt 
intresse – närmare arton hundra indi-
vider har sett den informationen.

Däremot kommer det givetvis att bli 
vissa förändringar när campingen drivs 
privat. Om det ställer KIKaren några 
frågor till Peter och Ingabritt. Vi börjar 
med att dom får presentera sig själva.

Berätta lite om er bakgrund, vad ni sysslar 
med till vardags och hur det kommer sig 
att ni köpte ett hus i Kappelshamn för fem 
år sedan?

– Ingabritt: Jag har jobbat som 
kostymör och maskör för film och teater 
som frilans. Dessutom som skräd-
dare och gästlärare på Filmlinjen vid 
Fårösunds Folkhögskola. Jag är utbil-
dad till skräddare och ett av mina första 
jobb var att tillsammans med två andra 
sy ABBA:s kläder till två världsturnéer. 
Efter det har jag jobbat med film och tea-
terprojekt som Fanny och Alexander i två 
år, med kostym till fyra av Lasse Åbergs 
filmer – Sällskapsresan, Snowroller, Häl-
soresan och Stig Helmer story plus lite 
Jönssonligan och ett 30-tal andra fil-

Ingabritt Adriansson och  
Peter Ranke hyr campingen

mer. På teater har jag bland annat gjort 
kostym till Sound of Music med Carola 
och Tommy Körberg.

Just nu är jag till och från gästlärare 
uppe i Fårösund på folkhögskolans film-
linje Workshops i kostym och smink.

Sminkar varje sommar för SVT på 
Almedalsveckan, rycker in de veckor 
som Maria Wern är på ön. Hoppas på fler 
filmer på Gotland framöver.

– Peter: Jag har den stora glädjen av att 
jag inte behövde vara med och fatta beslut 
kring just det beslutet. Ingabritts och min 
historia börjar ungefär sex månader efter 

att Ingabritt köpt huset. Jag tror att hon 
föll för platsen och närheten till havet.

Jag är egen företagare sedan mer än 
25 år tillbaka inom många olika näringar. 
Dock skall väl nämnas att jag de senaste, 
nästan 20 åren varit agent för Nautors 
SWAN – ett premiumvarumärke inom 
fritidsbåtsbranschen med en ibland rätt 
stor eventverksamhet. Företaget har vid 
olika tillfällen hanterat event med över tre 
hundra deltagare.

Vi har väl ända sen vi blev ett par fun-
derat på verksamheter i Kappelshamn, 
försökt hyra och köpa hamnen av 
regionen, som exempel.
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Medlemsavgiften 2018: 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).

När kommer verksamheten att sätta 
igång?

– Nu, vi startar per omgående och har 
gäster inbokade redan den 20 mars.

Ännu är kanske inte alla detaljer om verk-
samheten klara, men kan ni berätta om 
vilka dom största förändringar blir för 
campinggästerna?

– Vi förändrar så lite som möjligt så att 
vi får känna in lite vad vi tror behövs. En 
sak dock, vi kommer att märka ut alla 
platser för att göra det så enkelt som 
möjligt för gästerna att hitta sin plats. 
Agneta med sitt Hembaket har visat 
intresse av att leverera färskt bröd på 
morgon. Vi vill arbeta för att marknads-
föra hela Kappelshamn.

Vad ser ni som dom största utmaning-
arna?

– Att förlänga säsongen! Annars fråga 
oss i höst, nu förväntar vi oss bara att det 
ska bli roligt.

Hur kom ni på idén att vilja driva cam-
pingen och vad är det som lockar mest?

– Vi har två lägenheter i vårt hus som 
vi hyr ut vilket gör att vi är lite låsta under 
sommaren – förutom att det är just då 
man vill vara i Kappelshamn. Så då sa vi 
att varför inte fylla dagarna med lite mer 
och fler gäster.

Vi har letat efter sysselsättning som 
vi skulle tycka vara kul. Men som måste 
vara på ön.

Har ni fått några reaktioner ännu på ert 
beslut att ta över campingen? 

– Många och bara positiva. Vi är väldigt 
glada och tacksamma över responsen 
från byn och dess innevånare, vill verkli-
gen tacka, hoppas att vi gör ett gott jobb 
och att ni blir nöjda. 

Hur ser förväntningarna ut och när räknar 
ni med att kunna ta beslut på om detta är 
en engångsföreteelse eller om det blir en 
fortsättning?

– Vi ser fram emot en spännande, 
händelserik och fin sommar och tror att 
vi senare under säsongen kommer att 
förstå och kunna fatta nästa beslut.

Avslutningsvis, vad ni tycker om bygden 
– Ingabritt som här bor hela året och Peter 
halva?

– Vi älskar ön och Kappelshamn, säger 
Ingabritt och Peter tillägger: Jag gillar 
verkligen den otroliga sammanhållning 
som finns i byn och hoppas vi kan sätta 
Kappelshamn ännu tydligare på kartan.

BERRA SANDSTRÖM 

Bara tre månader efter det att förra årets 
sista campinggäster Yonella, Gheorghe, 
Valentin och Maria åkte hem till Rumä-
nien kommer 2018 års första gäster från 
Tyskland. Så trenden med alltfler utländ-
ska besökare verkar hålla i sig.

Kappelshamns Camping Snäckersvallen 
info@kappelshamnscamping.se, 070-255 23 06 
www.kappelshamnscamping.se
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Mixtiden sist på lördagkvällen har fått ett stort uppsving bland annat tack vare 
långväga gäster från Visby och Hangvar. På bilden syns ett gäng var på besök 16 
december. Majoriteten vågade ta sig ner till badbryggan för att svalka av sig i det 
femgradiga vattnet.

1.264 besökare blev det i byabastun 
förra året – den näst bästa besökssiffran 
någonsin. Bara 2012 har haft fler besö-
kare – 1.289 – och det berodde på rekord-
många extrabokningar. Det stor ökning 
av mixtiden som ligger bakom den höga 
besöksfrekvensen, Men herrtiden är fort-
farande klart populärast. Vår fina bastu 
fortsätter även i år att locka alltfler. Års-
kortsinnehavare ser ut att bli de flesta hit-
tills 2018. Under årets första åtta lördagar 
är ökningen på damtiden inte mindre än 
45 procent.

Klubben fick den överblivna kassan 
1980 på 1.620 kronor och 69 öre av den 
sista kassören Tore Carlén från byns 
tidigare idrottsförening Kappelshamns 
SK som la ner sin verksamhet på 1950-
talet. Det var villkorat med att det skulle 

Snäckersvallen

Bastun fortsatt poppis!

Bastuvärdar efterlyses! Vi har 
varit nio bastuvärdar som turats om att 
städa och ställa fram saker i vår bya-
bastu. Några av dem har hållit i flera 
år och börjar komma upp i åldern. Vi 
behöver sannolikt inom en inte alltför 
avlägsen framtid fylla på med ett par 
nya krafter. Därför vädjar klubben till 
i första hand våra frekventare bastu-

badare att anmäla sig som bastuvär-
dar framöver. När vi är så pass många 
som nio värdar är inte den ideella 
insatsen särskilt betungande. Drygt 
någon timme fem, sex gånger om året 
tar det att städa, ta fram dryck, bastu-
liggare, med mera. Och sen på max 
en halvtimme klarar du av att plocka 
in grejerna efteråt, tömma pappers-

korgarna och låsa. Har du inte tid att 
gå ner på lördagkvällen efter mix-
tiden kan du be någon sen besökare 
att låsa  – det funkar i nio fall av tio. 
Inga problem att byta tid om du är bor-
trest. Alla bastuvärdar är flexibla till 
det. Man kan också göra som Siv och 
Thomas – dom är två som delar på ett 
bastuvärdskap.

Bastulyrik
30 december
Till 2017 vi säger hej då!
Och önskar att alla ett bra 2018 kan få.

2 december 
Önskar er alla en fin första advent.
Lämna ytterdörr på glänt
Så att tomten kan komma in och kolla om 
vi är snälla mot varann.

12 december 
Så fint med marschaller i bastukväll
Tack för det vår ”Pellepell”
Bastudamernas julfest med mycket gott.
Sådan tur att vi alla fått.
Lyckan att bo här i vår fina by.
Välkommen till Kappelshamn gammal 
som ny.

24 februari
Äntligen vinter här på vår ö
så ljuvligt med gnistrande snö
Om änglarna vill få de sjunga för oss
om någon vågat sig ut där förstås.

vara en grundplåt till en bastu. 
Sedan dröjde ett tiotal år 
innan det blev en verklighet. 
Först måste en lämplig lokal 
fixas och det fick bli den på 
sent 80-tal uppbyggda klubb-
lokalen vid Snäckersvallen. 
1992 var det arbetet färdigt 
och första året besöktes bas-
tun av 400 badare och det var vi 
på den tiden väldigt nöjda med. 
Efter det har en speciell bastukul-
tur  byggts upp, men att byabas-
tun sedan skulle bli så populär som den 
blivit idag, hade nog ingen räknat med.

Som vanligt kan KIKaren presentera 
några rimmade rader ur bastuliggaren:

BERRA SANDSTRÖM



Resultat
Herrar
Finalgrupp
Danne Gardelin–Rolle Ringwall 11–5, 
11–1
Lennart Bertwig–Danne Gardelin 
9–11, 11–9, 6–12
Rolle Ringwall–Lennart Bertwig 11–
9, 4–11, 6–11
Matcher om 4–6 plats
Thomas Johansson–Bertil Petters-
son 11–7, 11–9
Peter Ranke–Thomas Johansson 
7–11, 4–11
Bertil Pettersson–Peter Ranke 11–6, 
11–3
Matcher om 7–9 plats
Magnus Sjögren–Emil Söderberg 
9–11, 9–11
Petter Höök–Magnus Sjögren 9–11, 
11–13
Emil Söderberg–Petter Höök 11–6, 
11–3
Match om 10–11 plats
William Pettersson–Rasmus Hellen-
berg 11–7, 11–3

Damfinal
Anita Goffe–Johanna Hellenberg 
11–6, 11–3
Dambrons: Annica Höök

Ungdomar
Amanda Hellenberg–Jennifer Hellen-
berg 11–7, 11–1
Rasmus Hellenberg–Amanda Hellen-
berg 11–6, 11–5
Jennifer Hellenberg–Rasmus Hellen-
berg 9–11, 12–10, 8–11
1. Rasmus Hellenberg
2. Amanda Hellenberg
3. Jennifer Hellenberg

Bada  
bastu!
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. Års-
kort 500 kr för vuxna och 250 kr 
för 7–15 år. Under april–september 
senareläggs tiderna en timme.
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Klubbmästerskap

Ett mer välbesökt klubbmästerskap än 
de senaste åren inledde klubbens idrotts-
liga verksamhet 2018 den 6 januari.

Som alltid avgjordes ungdomsklas-
sen först och här var det en total hellen-
bergdominans. Rasmus lyckades återta 
det ungdomsguld han tog 2015 och sil-
vermedaljören Amanda har som bäst 
ett brons tidigare från samma år. För lil-
lasyster Jennifer blev det medalj för för-
sta gången.

En nyhet för året var att både damer 
och herrar lottades mot varandra i seni-
orernas gruppspel för att tjejerna skulle 
få spela fler matcher. Sedan gick dom två 
tjejer som vunnit flest matcher och haft 
bäst genomsnittspoäng per set vidare 
till en damfinal. Där vann Anita Goffe 
över Johanna Hellenberg. Anita återtog 
den mästartitel hon senast hade 2016. 
Johanna kom tvåa även förra året. Den 
tredje deltagande tjejen Annica Höök 

fick bronsmedaljen – som hon också 
erövrade 2014.

På herrsidan hade Danne Gardelin den 
bästa dagsformen och återtog det guld 
han senast erövrade 2015. Men i finalen 
mot titelförsvarande Lennart Bertwig 
fick han slita för segern. Deras inbördes 
möte kunde först avgöras efter skiljeset. 
Några överraskningar hände i gruppspe-
let. Rolle Ringwall sopade borden rena 
mot sina motståndare – bland annat mot 
den flerfaldige mästaren Emil Söderberg. 
Även Thomas ”Blekinge” Johansson fick 
extra inspiration efter sin första seger 
någonsin mot Emil och han lyckas till 
slut ta en fjärdeplats före Bertil Petters-
son och Peter Ranke. Även tävlingsleda-
ren Magnus Sjögren svarade för en bra 
avslutning och landade på en åttonde 
plats efter Emil.

BERRA SANDSTRÖM

Tre nygamla pingismästare!

Luciaevenemanget den 9 december blev 
som vanligt traditionellt, trivsamt men 
ändå kreativt. Ungdomarna med lucian 
Elvira Lundin i spetsen framförde sina 
sånger med klara stämmor i Folkets Hus. 
24 priser delades ut i de fyra lotterierna 
och klubben tackar Oil & Vinegar, ICA 
Maxi och Bungehallen för att prisbor-
det blev bra.  Tack Camilla Stuxberg och 
Isa Ewert för en välrepeterad lucia-tablå. 
Goda saffransbullar och kakor hade Lil-
lemor Ringvall och Gunnel Söderberg 
fixat. Dessa två och Laila Gustavsson 
skötte serveringen också. Som avslut-
ning bjöds alla på glass skänkt av Jocke 
Langer. Även i år var det fina smycket en 
gåva från Annika Gustavsson Jewellery.

En tradition som fortsätter – KIK-lucian
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Hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Huvudstad Ligger vid floden 
Moldau

Har äldsta universitetet 
i Centraleuropa

Sedan 1992 med på 
Unescos världsarvs-
lista

Karl är ett viktigt namn 
i staden

Speciell vår inträffade 
1968

Aktuell Film Regisserad av Steven 
Spielberg

Nominerad i sex 
Golden Globe-kate-
gorier

Handlar om The 
Pentagon Papers

Biopremiär i Sverige 26 
januari 2018

Tom Hanks och Meryl 
Streep medverkar

Historisk händelse Gick av stapeln på Max 
Yasgurs ägor

Största folkmassan 
som samlats för ett 
annat syfte än krig

Ägde rum 15-17 
augusti 1969

Janis Joplin och Joe 
Cocker deltog

En höjdpunkt inom 
hippieeran

Författare Född 4 september 1962 
i Solna

Styrelsemedlem i 
svenska PEN

Två av tre förnamn är 
Gunnar och Fransiscus

Debuterade 1997 med 
bok om Göran Kropp

Har skrivit boken ”Jag 
är Zlatan”

Artist Född 1950 i Gainsville 
USA

2002 invald i Rock’n 
Roll Hall of Fame

Har varit medlem i 
Travelling Wilburys

Avliden 2 oktober 2017 
i Malibu, USA

Har krossat många 
hjärtan

Seriefigur Skapad 1939 av Bob 
Kane och Bill Finger Är vanligtvis miljardär Betjänt spelar stor roll Michael Keaton har 

gestaltat figuren
Utspelar sig i Gotham 
City

Rätt svar Prag, The Post, Woodstockfestivalen, David Lagercrantz; Tom Petty, Batman/Läderlappen
Rätt rad 21X; 1X1
Röd tråd – alla avled under 2017

1. I december 2017 utsågs årets socken 
på Gotland 2018. Vilken?

1 Fardhem
X Fide
2 Fröjel

2. I december 2017 gavs klartecken för 
byggande av Nordens högsta byggnad. 
Vilken?

1 Karlatornet
X Hansatornet
2 Götatornet

3. I januari 2018 avlider Ingvar Kamprad. 
Vilket år grundade han IKEA?

1 1942
X 1943
2 1944

4. I januari 2018 avgörs världens största 
travlopp Prix d’Amerique. Vilken kusk 
vann?

1 Björn Goop
X Erik Adielsson
2 Åke Svanstedt

5. I februari 2018 invigdes vinter-OS. Vem 
bar den svenska fanan?

1 Charlotte Kalla
X Niklas Edin
2 Frida Hansdotter

6. I februari 2018 får Sydafrika ny presi-
dent, vem?

1 Cyril Ramaphosa
X Merryl Pramarosa
2 Clayton Kentamosa

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Fats Domino Malcolm Young Chuck Berry Sven-Erik Magnusson

Rilles frågesport
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Smått & Gott

Gotlandsvåfflan
”Några nyheter för kommande säsong 
är att vi kommer att öppna redan 1 juni 
och ha öppet med all säkerhet tills sista 
augusti, det kan vara så att vi kommer ha 
öppet sex dagar i veckan under juni men 
juli-augusti blir varje dag som vanligt. 

Som några redan säkert sett så är ren-
overingen igång av den gamla ladan och 
någon form utav inne servering kommer 
vara klar tills vi öppnar. 

Om vi får utskänkningstillståndet 
eller inte Vi jobbar nu tillsammans med 
regionen, brandkår och polis för att få till 
det. Det kommer då bli lite ”köttigare” 
kvällsmeny med till exempel Wamburger 
gjord på högrev samt sverigepremiär på 
vår egen komponerade våffelpizza!

Givetvis finns det en hel del till över-
raskningar som kommer till sommaren.

Vi hoppas verkligen att vi får lite stöd 
från de lokala byborna under juni då det 
kanske inte är så mycket turister på öjn, 
men vi vill ändå prova att köra.”

MAGNUS FRIBERG

Utbildningsdag
Den 9 december samlades tio personer 
till en hel dagsutbildning i svensk kultur 
med inriktning på idrott i allmänhet och 
fotboll i synnerhet. Kursen arrangerades 
av Gotlands Idrottsförbund. Medver-
kande KIK-killar hade tillsammans med 
Lotta Sandström och Emma Gustafsson 
väldigt bra inledande teoripass innan 
Gute-tränaren Gustaf Hansson höll ett 
glatt och uppsluppet men väldigt lärorikt 
och givande träningspass i Södervärns-
hallen.

Vid utvärderingen efteråt tyckte alla att 
detta var en riktigt givande dag. Emma 
och Lotta från GI var så belåtna att dom 
vill ha uppföljningsutbildning kom-
mande år och göra detta till en modell 
att användas mot andra föreningar på 
ön med många ensamkommande. Den 
här utbildningen kanske till och med kan 
bilda modell för integrationsutbildning 
även på fastlandet. Gustaf Hansson var 
intresserad av att hålla några uppföl-
jande träningspass med Kappelshamns 
spelare under 2018.

Kappelshamnsdagen
Vid klubbens årsmöte framförde Uffe 
Lindahl ett förslag som föll i god jord. 
När Traktordagen i sommar firar tioår-
sjubileum planerar Uffe och ett gäng runt 
honom för en stor Kappelshamnsdag 
med dagsaktiviteter som utgår från ham-
nen och med en kvällsavslutning med 
mat i Folkets Hus.

KPAB:s stopp 
Stoppet rullar på enligt planerna infor-
merar Marc Lindahl vid Kalk-
produktion på Storugns. 
Företagets tidigare-
lagda stopp för ren-
göring och, reparatio-
ner och underhållsar-
bete går som planerat 
och bör vara klart någon 
vecka in i mars. Eventuella 
olägenheter som buller nattetid kommer 
därefter att försvinna. Har du några frå-
gor och ring driftcentralen 010-476 26 89 
eller hör av dig direkt till Marc: marc.lin-
dahl@kpab.nu eller 010- 476 26 82

Uppdaterad kappelshamnsinfo
Hemsidan www.kappelshamn.se beskri-
ver sevärdheter i bygden och visar alla 
företag och föreningar som finns här. Gå 
gärna in och titta på denna uppdaterade 
utmärkta information om Kappelshamn 
med omgivningar.

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 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 Gräs-
roten på vår hemsida www.kappelshamnsik.se. Då får vi ytterligare några kronor per 

hundralapp du spelar för.

Bli 
förenings-

fadder!
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 2014-11-18   13:49

På bilden ses alla medverkande. Från 
vänster Abdullah Osman, Jamal 
Mamand, Hamze Omar, Emma Gus-
tafsson, Lotta Sandström, Zaid Tahiri, 
Masood Secho och Mohamed Nour.

Köldeffekt
Ingvar Andersson kom förbi med en 
tabell som visar att det inte bara är inbill-
ning att vi tycker det är väldigt kallt 
ute även om termometern inte visar så 
många minusgrader. Det är den så kall-
lade köldeffekten. När nordan blåste som 
värst i februari var den egentliga upp-
levda temperaturen uppemot 20 grader 
kallare än den uppmätta.
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Folkets Hus-föreningen

Kappelshamns Folket Hus höll årsmöte 
fredagen 23 februari med tjugo närva-
rande medlemmar. Verksamhetsberät-
telsen 2017 beskrev vad som hänt under 
året med bland annat invigningen av 
den nya dansbanan i juli då sånggrup-
pen Glimra framförde ett mycket upp-
skattat program. Byns fina samlingslo-
kal var uthyrd vid 135 olika tillfällen för 
seniordans, sånggrupper, föreningsmö-
ten, bröllop, årsdagsfester, yoga, retreat, 
pingis och veckuthyrning under somma-
ren. Antalet betalande medlemmar har 
varit 104 och två sponsorer – ICA Maxi 
och Nordkalk – har bidragit till intäkterna 
på ett positivt sätt. 149 tkr kronor in och 
169 tkr ut gav ett underskott på 20 tkr, till 
största del beroende på 13 tkr kronors 
högre kostnader för pellets än 2016  – 
och den kostnaden beror på periodise-

ringseffekt. Ekonomin är visserligen lite 
ansträngd, men det finns ännu 28 tkr i 
tillgångar i kassa och bank.

En bra, lagom optimistisk verksam-
hetsplan för 2018 presenterades också 
som bland annat handlar om att Folkets 
Hus-föreningen ska jobba för att få fler 
sponsorer, föreläsare ska bjudas in, det 
ska satsas lite på filmvisning och samar-
bete med bygdens övriga föreningar.

Lillemor Ringvall avgick efter ett antal 
års arbete först som kassör och sedan 
som uthyrningsansvarig. Tidigare supp-
leanten Karin Johansson valdes som ny 
ordinarie ledamot.

Därmed kommer Folket Hus-styrelsen 
fram till årsmötet 2019 att ha följande 
sammansättning:

Ordförande Uffe Lindahl, sekreterare 
Mary Andersson, kassör Siv Larsson 

samt ledamöterna Lennart Carlén, Ste-
fan Lundgren, Karin Johansson, Jonas 
Techel. Någon av ledamöterna ska utses 
till vice ordförande vid kommande kon-
stituerande styrelsemöte. Suppleanter är 
Kjell och Ulla Carlén.

Efter mötets avslutande serverades 
matiga goda smörgåsar producerade av 
nyvalda Karin. Sedan var det lotteridrag-
ning med priser skänkta av ICA Maxi.

Därefter tog Ingvar Andersson över 
och visade historiska bilder från tidigt 
1900-tal och framåt på bland annat affä-
rer, postkontor, hamnar och bostads-
hus från Kappelshamn och omgivande 
byar som Storugns och Hangvar. Sedan 
visade han även nytagna bilder. Tack 
Ingvar för en intressant bildvisning!

BERRA SANDSTRÖM  
LILLEMOR RINGVALL

Folkets Hus-årsmöte  
med bilder från förr 

Stötta Folkets Hus-föreningen – betala in medlemsavgiften! 
Betala in årsavgiften på 150 kronor till bankgiro 5680-1582. Glöm inte att skriva 
e-postadress alternativt hemadress. Tack!
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Varför är du medlem i KIK? 
Vad betyder klubben för dig? 

Fem svarar

Jonna Gustafsson, Sollentuna
Jag är medlem i klubben eftersom att jag 
tycker om alla roliga evenemang som 
klubben ordnar, exempelvis midsommar-
firande, lammgrillning och triathlon. Jag 
är själv inte med på triathlon, men gillar 
att kolla på och känner en stor gemen-
skap.

Mahmod Ahmadi, Visby
Jag tränar med KIK eftersom jag kän-
ner mig trygg i klubben och känner dom 
flesta spelarna sen tidigare. Jag har allt 
gillat att spela fotboll, men har inte varit 
delaktig i någon fotbollsförening tidigare, 
utan KIK blev den första. Känner värme 
gentemot spelarna och ledarna. Det är 
anledningen till jag fortfarande spelar i 
klubben.

Bertil Lindqvist, Visby
Är gammal kappelshamnsbo som trivs 
jättebra här. Jag är medlem för att stödja 
verksamheten. Tycker det är kul att få 
möjlighet att träffa gamla vänner och få 
prata lite skit. Kommer alltid och tittar 
på varpamästerskapet på Snäckersvallen 
och hejar på killarna samt är trogen gäst 
på Lucia-evenemanget i Folkets Hus. 

Åsa Techel, Kappelshamn
Som kappelshamnsbo känns det som 
en självklarhet att vara medlem i KIK. 
Kan inte säga att jag är en aktiv med-
lem, men hjälper till med det jag kan 
och hinner. Jag tycker grillfesterna som 
anordnas vartannat år är ett härligt sett 
att träffa ”hela Kappelshamn”. KIK bety-
der gemenskap i samhället. Som Kap-
pelshamnsbo tycker jag det ingår att 
vara medlem i KIK. Jag kan inte säga att 
jag är aktiv medlem men stöttar gärna 
med det jag kan när tid finns. Det är en 
härlig gemenskap på de uppskattade 
grillfesterna som anordnas varannan 
sommar.

Kerstin Rock, Järfälla  
och Kappels hamn.
Jag (och min man Bosse) anser att det är 
viktigt att stödja den lokala idrotts- och 
ungdomsverksamheten. Vi är ju dess-
utom grannar till fotbollsplanen så med-
lemskapet är en självklarhet. Personligen 
uppskattar jag mest mina dagliga mor-
gondopp från klubbens brygga.
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Årsmötet 2018

Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se

Nyvald Avgår

”Fortsatt god ekonomi trots stora investe-
ringar”. Så löd rubriken på årsmötesrap-
porten i klubbtidningen för ett år sedan. 
Den rubriken skulle även kunna använ-
das i år. Trots att utgifterna ökade till 
rekordhöga 560 tkr så matchades det gott 
och väl av ett riktigt intäktsrekord på 656 
tkr. Dessa höga siffror lär inte komma 
upp ingen inom överskådlig tid med 
tanke på att campingen är utarrenderad 
och att vi gjort en hel del kostsamma 
investeringar under 2017.

Den 9 februari samlades inte mindre än 
35 medlemmar till ett informationsrikt 
årsmöte. Under slutet av årsmöteshand-
lingarna svarade våra campingarrenda-
torer Inga-Britt och Peter på frågor om 
vad dom har för planer med sin verksam-
het i år.

Under genomgången av Verksamhets-
berättelsen 2017 redogjorde kassören 
Henrik på ett överskådligt sätt för vad 
som ligger bakom fjolårets höga omsätt-
ning – förutom ett rekordår för cam-
pingen statliga och kommunal bidrag, 
till stor del beroende på att klubben fått 
ett investeringsbidrag för utegym med 
mera.  Dessutom har KIK en ersättning 
för integrationsarbete med fotbollsspe-
lare. På utgiftssidan sticker vissa poster 
ut som till exempel inköpet av stationer 
till utegymmet för närmare ett sexsiffrigt 
tal samt inköp av nya träckdäck och bas-
tulavar. Det är saker som ska färdigstäl-
las 2018, men som vi i god tid köpt in.

Från verksamhetsberättelsen informera-
des också om årets arrangemang som 
klubbmästerskap, storbildsteve midsom-
mar- och luciafirande samt triathlon, om 
anläggningsarbetet, fotbollen, klubbens 
informationsarbete och bastun.

Ur verksamhetsplanen  
för 2018 kan följande noteras:

 » I år blir det Triathlon fredag 29 juli.
 » Datum för sommaren klubbmäster-
skap är den 16 juli för varpan och den 
30 juli för boulen.

 » Styrelsen har i uppdrag att prioritera 
att få utegymmet på plats, liksom 
ett nytt och förlängt trädäck utanför 
gamla klubbstugan samt nya bastu-
lavar. De nyinköpta begagnade större 
avbytarhytterna ska ställas på plats 
och fräschas upp. Dessutom arbetet 
med översyn och målning av klubbstu-
gornas samtliga fönster avslutas.

 » Kostnaderna för ovanstående och ute-
blivna campingintäkter gör att 2018 
beräknas gå med ett underskott på 50 
tkr. Målet är att intäkterna ska över-
stiga 400 tkr.

 » Några tillägg vid årsmötet: Petter Höök 
vill få igång cykling med utgångspunkt 
från Snäckersvallen och Isa Ewert vill 
ordna pysselkvällar för ungdomar på 
byn som kan utvecklas till mer fysiska 
aktiviteter.

Lillemor Ringvall avgick efter totalt 
tretton år som styrelseledamot i olika 
omgångar från 1995. Hon har under den 

perioden varit både kiosk- och camping-
ansvarig, kassör och sekreterare. Tack 
Lillemor för ett väldigt gediget ideellt 
arbete under många år och hoppas klub-
ben kan räkna med arbetsinsatser av dig 
även framöver som bastvärd och delta-
gare vid arbetsdagar.

Valberedningen med sammankallande 
Rune Franzén, Lotta Axén och Ingela 
Carlén lanserade Anders Littorin som 
ny ordinarie ledamot och Bertil Petters-
son som ny suppleant efter honom. Han 
blir som 45 år näst yngst i styrelsen. Den 
till byn återvändande Fiskaren och klub-
bmästerskapsdeltagaren gör comeback i 
den styrelse han lämnade 2011.

Rune avsade sig sedan fortsatt val-
beredningsarbete och ersattes av Roland 
Pettersson.

Avslutningsvis bjöds det på smör gås-
tårta med dryck. Och vid elvatiden gick 
det sista gänget hem från ett som det ver-
kar uppskattat, informativt årsmöte.

I det traditionella medlemslotteriet 
vann Ahmed Ismail ett presentkort på 
ICA Maxi för 250 kr och Sebastian Pet-
tersson ett på samma ställe för 150 kr. 
Isak Öhlund vann en kökshandduk.

I närvarolotteriet delades följande 
priser ut. Presentkort 150 kr ICA Maxi till 
Anders Sjögren, en varm pläd till  Gunilla 
Sterner samt Oil & Vinegar-prylar till 
Agge Stenström, Laila Gustafsson Mag-
nus Sjögren och Rune Franzén.

BERRA SANDSTRÖM

All time high på både intäkts- och utgiftssidan


