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Berras sida

Hej!
Efter en sen kommen och utdragen vin-
ter kom försommaren tidigt och en var-
mare  – och torrare – maj kan väl ingen 
minnas. Rekordvärmen gav ju också en 
fullständig explosion nästan samtidigt 
av lövsprickning, vårblommor och syren-
prakt. Förhoppningsvis får vi se mer 
prakt även i sommar med blåeld, vallmo 
och annat som brukar ge oss lite ögon-
godis.

Byns ungdomar
Även om byns tonåringar inte är så 
många, finns det ändå några stycken 
som bor här. KIK har inte möjlighet att 
erbjuda dom avancerade, återkommande 
sportsliga idrottsaktiviteter på grund av 
att ung-domarna är för få. Men KIKaren 
presenterar på sidan sex en framgångs-
rika ridtjej på byn, Natali Techel.

Ologiskt?
Många höjer säkert ögonbrynen över att 
Donald Trump av alla fått till stånd ett 
möte med Nordkoreas Kim Jong-Un. När 
detta skrivs vet jag inte hur mötet slu-
tade, men bara att det blivit av är smått 
otroligt. Det är nog så att dom minst smi-
diga och verbalt aggressiva amerikanska 
presidenterna är dom som lyckas bäst 
med samtal med regimer som västvärl-
den upplevt som hotfulla.  Richard Nixon 
ansågs som en riktig hök. Han lyckades 
som förste amerikanske president 1972 
besöka ärkefienderna Kina och Sovjet – 
det resulterade i två nedrustningsavtal. 
Under återvalskampanjen 1972 greps 
fem inbrotts-tjuvar i det demokratiska 
partiets högkvarter, det som var grunden 
för den omtalade Watergate-skandalen. 
1974 tvingades han avgå efter Watergate-

skandalen, sedan han ställts inför Riks-
rätt för att ha legat bakom en utbetalning 
av pengar till republikanska inbrotts-
tjuvar. Om Trump också kommer att få 
avsluta sin presidentkarriär med Riksrätt 
är osagt – men det skulle inte vara helt 
oväntat.

Smaklösa
2004 arrangerade KIK en konsert på 
hamnen med det publikdragande bandet 
Smaklösa. Över 800 pers var på plats på 
hamnplan. Någon har fortfarande kvar 
t-shirten med Smaklösas rubrik ”Det 
regnar kor i Kappelshamn”. Torsdagen 
den 19 juli kommer bandet tillbaka igen – 
nu med en konsert på Snäckersvallen. 
Ska vi hoppas på lika mycket publik om 
vädergudarna är med oss?

Evenemanget gör klubben i samarbete 
med Folkets Hus. Tanken var först att 
Smaklösa skulle uppträda utanför Fol-
kets Hus. Eftersom det skulle kollidera 
med uthyrningsverksamheten där tog 
Uffe Lindahl kontakt med KIK. Vi kom 
snabbt fram till att Snäckersvallen blir 
en perfekt arena för en konsert som kan 
dra stor publik. Läs mer på Folkets Hus-
sidan längre fram i KIKaren.

Sightseeing med helikopter
Under två onsdagseftermiddagar i mitten 
av juli kommer den som vill se Kappels-
hamn med omnejd från helikopterper-
spektiv att kunna göra det.

Flygtiden är 4–5 minuter och det ska 
räcka mer än väl för att se omgivningen 
från luften, enligt företaget Anders Heli-
kopter. Priset för detta är 300 kr per per-
son – samma pris för såväl vuxna som 
barn. Fotografering från luften är tillå-

ten och helikoptern tar fyra passagerare. 
Med utgångspunkt från Snäcker-svallen 
åker helikoptern så många turer som 
efterfrågas från kl 16 den 11 och 18 juli.

Hamnen
På Smått & Gott-sidan informerar Fortifi-
kationsverket kort att inget nytt finns att 
rapportera om Kappelshamns Hamn. 
Sedan det meddelandet kom i mitten av 
maj så har vi läst i tidningen igen om 
Destinations Gotlands önskemål om 
reservhamn i Kappelshamn. Kan det 
vara så att det pågår hemliga förhand-
lingar om det mellan Gotlandsbolaget 
och Försvaret och att det är en anledning 
till att ingen info ges kan för tillfället?

På förstasidan ser du Anders Littorin 
vid en av utegymmets nio stationer. Det 
återstår arbete med förankring och mark-
justering. Planen är att utegymmet ska 
kunna invigas under juni. Vi hoppas att 
den tidsplanen håller.

Det ser ut att bli en fartfylld sommar i 
bygden och vi håller tummarna för att 
Kappelshamns Camping i ny regi med 
Ingabritt och Peter fortsätter att dra folk 
till byn.

BERRA SANDSTRÖM
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Fotboll

Khodadad Rahimi – mittbacken som ofta 
varit planens bäste spelare och som ald-
rig gör en dålig match.

Noor Omar – hittills främste målskytt 
med fyra nätrassel på de fyra matcher 
han spelat.

Zaid Tahiri – förra årets skyttekung är 
bra framåt även i år.

Tränaren Masood 
om vårens träning-
ar och spel

KIKaren ställer några frå-
gor till klubbens trä-
nare och matchcoach 
Masood Secho. I mars-
numret av KIKaren 
berättade han om sin 

bakgrund, inomhussä-
songen och målsättningen 

för årets seriespel – bättre pla-
cering än förra året. Nu gör KIKaren en 
uppföljning efter utomhussäsongens 
start och fyra inledande seriematcher.

Du sa i mars att du var stolt över killarnas 
avslutning av inomhusspelet med bland 
annat nära finalspel i GA Cup och var 
optimistisk inför utomhusspelet. Premiä-
ren var väl inte så bra, men sen har det 
kommit tre segrar i följd. Du var ju med 
lite på bänken och som spelare förra året – 
varför går det så mycket bättre nu mot då?

– Anledningen är att jag har värvat nya 
spelare och ändrat spelstil. Sedan lyss-
nar jag mycket på vad spelarna vill och 
vad dom har för idéer, eftersom att vi 
måste jobba som ett lag. 

Jag har även haft möjlighet att styra 
hela laget själv och inte haft någon som 
lagt sig i mitt tankesätt och det är också 
en stark anledning. 

När jag tog över laget under Futsal-
serien fick jag inte styra laget till fullo. 
Eftersom vi hade ett avtal med Visby 
Star fick jag inte möjligheten att förbättra 
laget på det sätt jag ville. Jag har styrt 
laget själv sen i slutet av november och 
det har bara gått framåt sedan dess.

Ni har gått upp till tre träningar i veckan. 
Har det påverkat träningsnärvaron eller är 
det lika många som kommer mot tidigare?

– Nej, faktiskt inte.

Är det några spelare som du tycker har 
betytt extra mycket för lagets positiva 
utveckling och isåfall på vilket sätt?

– Alla betyder oerhört mycket för laget.

Är det något annat positivt du vill berätta 
om?

– Allt är positivt just nu.

Vad tycker du fungerar mindre bra och bör 
förbättras?

– Samspelet vill jag förbättra. Eftersom 
det är många nya spelare så behöver vi 
lära känna varandras spelsätt bättre.

Efter ett önskemål från dig har klubben 
lyckats fixa träningskläder till spelarna 
för ett bra subventionerat pris med hjälp 
av Gotlands Idrottsförbund och Intersport. 
Finns det något annat på din önskelista?

– Jo då det finns en hel del. Jag skulle 
vilja hitta på roliga aktiviteter med kil-
larna som inte har med fotboll att göra 
för att få en bättre sammanhållning mel-
lan spelarna och mig.

BERRA SANDSTRÖM
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Fotboll

Aktuell serietabell div 6 Gotland
Väskinde AIS B 6 6 0 0 25–4 18
Kappelshamns IK 7 4 0 3 12–16 12
Visby BoIS B 6 2 0 4 12–13 6
Dalhem IF 6 2 0 4 8–19 6
Klintehamns IK 5 1 0 4 9–14 3

Andraplats är godkänt!

Det historiska laget 8 maj som fixade första segern på 20 månader. Stående från vän-
ster: Mehdi Hassanzadeh, Hussein Khavari, Ali Faizi, Ali Öztep, Abdulbasit Ramzi, 
Sahky Abbasi, Murtaza Hassani, Alireza Elaysi, Abdullah Osman och matchcoachen 
Masood Secho. Knästående Morteza Karemi, Khodadad Rahimi, Jamal Mamand, 
Manhal Al Mohamad och Zaid Tahiri. Längst fram målvakten Kimmy Andersson.

Maraton listor 
på hemsidan
Numera har klubben endast ett 
fotbollslag i seriespel. Men under 
delar av 80- 0ch 90-talet fanns 
vissa år inte mindre än sju olika 
kappelshamnslag i cup- och serie-
spel alltifrån pojklag till veteraner. 
Sedan april finns historiska mara-
tonlistor på hemsidan uppdaterade 
till och med 2017 för alla klubbens 
lag genom åren utlagda. Gå in och 
leta under fliken Om KIK. Längst 
ner på den sidan kan du klicka dig 
vidare till rätt lag.

Några axplock
450 spelare har representerat Kap-
pelshamns A-lag, av dom är 210 
även målgörare. 417 KIK-licensie-
rade har medverkat i reservlagens 
seriespel – 237 av dom har note-
rats som målskyttar. Minst 150 
spelare från samarbetsklubbar har 
också spelat i grönsvart när vi haft 
gemensamma B-lag. Under åren 
1995–98 hade klubben två reserv-
lag, Kappelshamn B respektive 
Kappelshamn U.

Som enda förening på ön deltog 
KIK i juniorserien sex år på raken 
1990–95.

Veteranlaget spelade 1992–2010 
med stora framgångar – Gotlands-
mästare vid sex tillfällen, sju 
gånger blev det en andraplats och 
tre gånger kom KIK trea.

Det mest framgångsrika av 
klubbens olika pojklag på 80- och 
90-talet var P 78-laget som blev 
gotlandsmästare vid sex tillfällen 
av sju möjliga i 1987–93.

Efter premiärförlusten hemma mot Vais 
blev det fyra raka vinster för vårt stolta 
fotbollslag. Att laget vunnit fyra serie-
matcher på raken har inte hänt sedan 
2013. Sedan blev det tyvärr en ny förlust 
mot Vais i bortamötet.

Det är bara att berömma Masood för 
ett gediget ledarjobb med ett stort socialt 
engagemang. Av de 25 spelare som hit-
tills medverkat i de inledande seriemat-
cherna är inte mindre än 12 debutanter i 
den grönsvarta matchtröjan. Med tanke 
på det har Masood lyckats riktigt bra 
med att spela ihop alla nya och gamla 
lirare.

KIK ligger tvåa i serien – längesen det 
hände – och lite anmärkningsvärt är att 
Väskinde – det lag som leder serien – inte 
har känts som det bästa motståndet, mer 
som att Kappelshamn underpresterade 
i de matcherna. Men visst, Vais har ett 

storväxt, hårt spelande och rutinerat lag 
som är smarta och effektiva. Det är väl 
där dom är obesegrade.

Här följer lite matchfakta med Kap-
pelshamns siffror först: Väskinde 
AIS (hemma) 1 maj: 1–5 (0–4)  – mål-
skytt Kimmy Andersson. Dalhem (h) 8 
maj: 2–0 (0–0) – målskyttar Khodadad 
Rahimi, och Abdulbasit Ramzi. Visby 
BoIS (borta) 17 maj: 4–1 (4–0) – målskyt-
tar Noor Omar 2 samt Zaid Tahiri och 
Alima Ayman 1 var. Klintehamn (b) 19 
maj: 2–1 (0–1) – målskyttar Ali Faizi och 
Noor Omar. 

Visby BoIS(b) 29 maj: 1–0 (1–0) – mål-
skytt Noor Omar. Väskinde AIS (b) 5 juni: 
1–5 (1–3) – målskytt Jean Mugisha. Dal-
hems IF (b) 12 juni 1–4 (0–0) – målskytt 
Ali Ayman.

BERRA SANDSTRÖM
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Klubbens SWOT-analys 1999
Jag hittade i mina gömmor häromveckan 
ett protokoll från november 1999, då ett 
antal klubbmedlemmar samlades på 
dåvarande Mavens restaurang i hamnter-
minalen för ett idémöte med en SWOT-
analys. Hade faktiskt glömt att KIK var så 
tidigt ute med att göra en sån grej.

SWOT är ursprungligen en engelsk för-
kortkortning av S som i Strength (styrka), 
W Weaknes (svaghet), O Opportunities 
(möjligheter) och T Threats (hot).

Så här nitton år senare kan vi se att alla 
de styrkor klubben hade då har vi kvar 
idag – som anläggningen, läget med 
närheten till stranden, samhörighets-
känslan, personliga engagemanget och 
denna klubbtidning.

Svagheterna finns också till en del kvar – 
få ungdomar, för lite tjejaktiviteter, ledar-
rekryteringen på fotbollssidan, låga 
publiksiffror, dåliga kommunikationer 
och ingen dagligvaruhandel på byn.

Möjligheterna – som vi såg då – har vi 
till stor del utvecklat. Läget – nära till 
dopp i viken – har utnyttjats alltmer av 
såväl bastubadare som campare. Dom 
gympingplaner som diskuterades då 
har nu snart äntligen resulterat i ett ute-
gym. Hemsidan har tack vare professio-
nell hjälp av den till byn inflyttade Roine 
Andersson blivit riktigt välbesökt.

Hoten – som vi såg dem denna kulna 
höstdag – var andra klubbar, minskat 

stöd av stat, kommun och sponsorer, eld-
själar som försvinner och avfolkningen. 
Hotet från andra klubbar har vi istället 
vänt till en styrka. Utan samarbete på fot-
bollsfronten med först Visby IBK sedan 
Hangvar, Fårösund och Gute och senast 
förra året med Visby Star/Palestino hade 
fotbollslaget förmodligen fått läggas ner. 
Sponsringsintäkterna ligger på en dub-
belt så hög nivå idag som vid millennie-
skiftet. Statens, Regionens och Gotlands 
Idrottsförbunds bidrag ligger också 
högre än tidigare – en stor del av det för-
klaras av integrationsstöd och våra nyan-
ländas medverkan i aktivitetsstödsberät-
tigade träningar och matcher. Även om 
flera eldsjälar som Kjell Sedman, Mocca 
Axén, Curt Söderberg och Rune Franzén 
försvunnit samt Gurra Grundemark som 
flyttat så har andra tillkommit och utgör 
idag en majoritet i klubbstyrelse, anlägg-
ningskommitté, evenemangsgrupp och 
fotbollsutskott. Ingen nämnd och ingen 
glömd.

Nitton stycken var närvarande vid detta 
möte – Ingvar Andersson, Rune Fran-
zén, Sif Gustafsson, Annika Gustavs-
son, Håkan Gustavsson, Janne Gus-
tavsson, Laila Gustavsson, Annika 
Höök, Karin Johansson, Linda Lars-
son, Britta Olofsson, Sune Olofs-
son, Stefan Ringqvist, Kjell Sedman, 
Pelle Skoglind, Sirkka Stenlund, Joa-
kim Stenström, Gunnel Söderberg samt 
undertecknad.

BERRA SANDSTRÖM

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).

Medlemsinformation

Stöd KIK – spela 
på Svenska Spel
Det gäller att samla så många poäng 
som möjligt. Poängen får vi när du 
spelar med Spelkortet och har valt 
Kappelshamns IK som favoritklubb. 
För varje  krona får vald förening 10 
poäng  – i oktober 2015 förvandlas 
poängen till pengar. 50 miljoner kro-
nor skall fördelas ut då.

Du måste ha spelkort och du måste 
registrera dig – i spelbutiken, på 
svenskaspel.se/svea eller genom att 
ringa Svenska Spels kundservice på 
0770-111 111.

Det som gynnar KIK mest är när du 
 klickar på symbolen till höger där det 
står Gräsroten på vår hemsida www.
kappelshamnsik.se. Då får vi ytterli-
gare 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
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FöretagsKIKaren

Mycket nytt på Gotlandsvåfflan
Bygget på gården rullar på enligt plan. 
Vi hoppas att vi ska bli klara med det 
mest vitala i tid för att få verksamheten 
att fungera.

Vi har slagit upp portarna och smugit 
i gång och då med den glada nyheten 
att vi fått tillstånd att servera alkoholhal-
tiga drycker i form av öl, vin och några 
utvalda whisky- & rom-sorter till vår 
breddade meny som kommer att presen-
teras i samband med öppningen.

Det är ännu inte helt spikat vilka 
öppettider vi kommer ha på kvällarna. 
Men det kommer att framgå på Facebook 
och skyltar.

Arbetet med serveringen och ladan 
kommer att pågå parallellt med att verk-
samheten är igång – men inte så att det 
kommer att störa gästerna.

Det är en chansning vi gjorde när vi 
öppnade redan 1 juni och hoppas upp-
slutning från lokalborna och tidiga turis-
ter. Vi har även köpt in licenspaket för att 
få visa fotbolls-VM under juni och juli på 
storbildsteve.

Vi kommer även att köra lite evene-
mang i år med grillkvällar, trubadur och 
eventuellt någon karaokekväll.

Gotlandsvåfflan har redan fått förfråg-
ningar om större bokningar och födelse-

dagskalas – så det är oxå något vi kom-
mer att göra i år.

Det största bekymret vi har är trafiken 
på gården. Eftersom vi har små barn och 
hund som vill vara ute på dagarna blir 
det riktigt jobbigt med all biltrafik runt 
och kring huset och en ständig oro för 
att de små ska skada sig. Vi har sett över 
parkeringsmöjligheterna på gården, då 
investerings- och arrendekostnader blev 

Langers öppnar 17 juni
Dagen innan Sverige inleder gruppspe-
let i fotbolls-VM meddelar Jocke Langer 
att han öppnar krogen mitt i byn. Alltså 
den 17 juni. Sedan är det öppet fram till 
och med 11 augusti. Även Jocke kommer 
att satsa på storbildsteve under som-
marens stora sporthändelse i Ryssland. 
En ny meritfylld restaurangchef – Johan 
Tjärnfors – med 40 år i branschen har 
anställts. Jotte – som han kallas – har 
bedrivit hotell och restaurangverksam-
het i Sverige och utomlands som i Los 
Angeles. Jocke själv är entusiastisk inför 
sommaren och hoppas med sin kompan-
jon Nina kunna lyfta krogen exteriört och 
menymässigt. Kan kraften från växtlig-
heten spränga asfalten – då kan kraften 
från Langers göra andra underverk …

på tok för stora för att nyttja intilliggande 
mark. Vi kör på med det gamla heder-
liga konceptet detta år. Så får vi se vad vi 
orkar med efter det – vi tar ett år i taget.

Linda och jag drar vårt strå till stacken 
och tillsammans med alla andra kappels-
hamnsbor och näringsidkare. Vi ska göra 
2018 till en riktigt härlig sommar för alla 
som kommer att vistas på norra Gotland.

MAGNUS FRIBERG
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Intervju med Natalie Techel

En gång i tiden hade klubben en stor ung-
domsverksamhet, när det fanns många 
ungdomar på byn. Under 80-talet hade 
KIK som mest fyra pojklag i seriespel i 
fotboll, ett ungt tjejgäng som spelade fot-
boll i korpserien, ett mixat ungdomslag 
i rinkbandy och ett gäng ynglingar som 
lirade i bordtennisens korpserie. Men det 
finns ännu duktiga idrottande ungdomar 
som bor här. Natalie Techel är en, som 
framgångsrikt tävlar inom hästsporten. 
KIKaren har ställt några frågor till henne.

När och varför började du intressera dig 
för hästar?

– Jag är femton år nu, och jag började 
rida för cirka sju år sedan. Jag bor på 
en gård mitt i vackra Kappelshamn med 
mina två hästar. Min bästa kompis frå-
gade mig om jag ville följa med på ett rid-
läger som hon skulle på. Jag var då liv-
rädd för alla djur men jag ville ändå följa 
med. Så jag gick till min hästintresserade 
mamma Åsa. Hon sa såklart ja till att jag 
skulle få gå på ridlägret, så jag och min 
kompis tog några ridlektioner på två russ 
innan vi åkte på ridlägret.

Sedan gick det ungefär ett år tills jag 
fick min första häst, Farisca 
heter hon och hon finns 
ännu kvar här hemma 
på gården. Det var på 
 Farisca som jag bör-
jade lära mig att rida 
på och hittade intres-
set för banhoppning.

Hur lång tid gick det 
innan du började tävla?

– Efter något år ville jag 
ut och tävla på riktiga täv-
lingar. Då köpte vi min första tävlings-
häst, Dahlåkras Cosmos. ”Cosse” som 
han kallas lärde mig allt och lite till. Vi 
började tävla och efter ett tag började 
jag även tävla Farisca. Jag började även 
tävla dressyr med båda två. För tre år 
sedan började jag även tävla min mam-
mas häst Triss.

I slutet på februari förra året sålde vi 
Cosse. Vi gjorde det för att jag blivit för 

Natalie – en framgångsrik 
hästtjej på byn

stor för att tävla honom och att jag kände 
också att jag inte kom så mycket längre 
med honom. Jag ville även satsa mer på 
Triss som jag än idag tävlar.

Vad är det roligaste du upplevt i samband 
med dina tävlingar?

– Dom bästa minnena jag har från täv-
ling är bland annat när jag 2016 vann och 

kom tvåa i ICA livs cup, alla fast-
landsresor och när jag förra 

året blev tvåa i distrikts-
mästerskapet trots hård 
konkurrens. Eller när 
jag var i Västervik och 
tävlade i en cup där 
jag vann varje start och 
även totalen. Jag tävlar 

även i lag i bland annat 
ponnyallsvenskan som vi i 

år redan har vunnit. Såklart 
är det helt underbart att ha häs-

tarna här hemma varje dag, att få träna 
varje dag och att utvecklas varje dag.

Vad har du får långsiktigt mål med din 
sport?

– Mitt mål med hästarna och banhopp-
ning är såklart att bli så bra som jag bara 
kan. Men att komma dit kan ta hela livet 
och lite till. Därför sätter jag små mål 
hela tiden, till exempel att jag i år skall 

delta i en cup som heter ¨Sveland cup¨. 
Mitt mål med den cupen är att göra mitt 
bästa och att göra allt för att bli place-
rad. Varje dag är en ny dag att utvecklas. 
Därför brukar jag varje ridpass sätta ett 
litet mål som jag vill klara – och om det 
inte gick idag så är det en dag imorgon 
också. Snart kommer det en ny häst till 
stallet. Det skall verkligen bli jättekul och 
väldigt lärorikt.

Hur är det att bo i Kappelshamn för en ton-
åring när det till skillnad mot förr är så ont 
om jämnåriga på byn?

– Att vara tonåring här på byn är inte 
jättekul då det nästan inte finns någon i 
min ålder. Därför blir det ofta istället att 
jag stannar i Visby efter skolan och är 
med kompisar. När jag är hemma så är 
jag i stallet eller på träning så jag märker 
inte av att det inte finns så mycket ung-
domar.

Något annat?
– Under mina fyra år som tävlings-

ryttare har jag fått mängder av place-
ringar, minnen och vänner. Att varje dag 
få se väggen där alla placeringsrosetter 
hänger, att få minnas varje dag, att varje 
liten rosett bär med sig glädje och min-
nen – det är jag stolt över.

BERRA SANDSTRÖM



Garvarns Länning hittar du när du pas-
serat Gunggung. Detta fiskeläge med 
idag tre bodar har fått sitt namn efter en 
känd kappelshamnsprofil som kallades 
Garvarn. Han bodde i det hus snett emot 
Folkets Hus som idag har adress Snäck-
ersvägen 60. En garvare var en som 
omvandlade djur- och fiskskinn till läder.

Flenvike Brunn ligger lite längre på in 
Snäckersvägens vänstra sida. Det finns 
en skylt som pekar ut mot denna brunn 
med klart och välsmakande vatten som 
ligger cirka 100 meter från vägen. 

Träskmyr är kanske det mest kända 
av naturattraktionerna i bygden. Från 
utsiktstornet har du en häftig utsikt och 
med lite tur kan du studera en hel del 
vanliga och ovanliga fåglar.

Storsåg är den del av Vasteån som lig-
ger ungefär mitt emellan åns början vid 
det lilla vattenfallet vid Träskmyr och 
åmynningen i Kappelshamnsviken. En 
vacker plats där det för femtio år sedan 
fanns gott om kräftor att plocka lagom till 
kräftskivorna i augusti.
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Årsmöte

Fiskehamnföreningen Fina smultron-
ställen runt byn!

Bilden är tagen någon gång mellan 1935–38. Båten VY20 bar namnet Friskus var 8 m 
lång och tillhörde Malte Frisk. Friskus registrerades som VY20 17/3 1934. Boden med 
de vita knutarna är ”Vågboden”. Idag är vågboden flyttad och står nu intill slipen i 
hamnen. Lägg märke till badbryggan och badhuset i bakgrunden. Troligtvis bygg-
des bryggan och badhuset av Gästgiveriet för att erbjuda badmöjlighet till gästerna. 
Bryggan och badhuset rivs under senare delen av 50-talet. Idag finns endast stenkis-
tan på botten kvar.

Den 7 april höll Kappelshamns Fiske-
hamnsförening årsmöte. Mötet leddes av 
ordförande Jonas Techel och genomför-
des på traditionellt sätt.

Åke Broberg (valberedning) och Sven 
Larsson (ledamot) lämnade sina uppdrag 
efter många års engagerat arbete.

Styrelsen för det kommande verksam-
hetsåret är Jonas Techel, Henrik Sed-
man, Hans-Olle Hanqvist, Bertil Petters-
son och Ulf Lindahl samt suppleanterna 
Göran Lannestedt, Bo Lindkvist och Kåre 
Carlsson.

Revisorer Sivert Persson och Thomas 
Johansson, suppleant Hans Birath.

Valberedning Kjell Broberg och Rolf 
Höök.

Efter årsmötet höll den historiekun-
nige Åke Broberg ett föredrag om Fiske-
hamnsföreningens 80-åriga historia.

Åke berättade: ”Under 30-talet kom 
Kappelshamn att bli det största fiskelä-
get på Gotland. Många fiskebåtar från 
övriga Gotland och även från fastlandet 
hade sin bas för fisket förlagd till Kap-
pelshamn. 1938 togs det beslut om att en 
ny större hamn skulle byggas. Den nya 
hamnen anlades i Väg- och Vattenbygg-
nadsstyrelsens regi”.

Kostnaden för hela hamnanlägg-
ningen uppgick till 87.000 kronor. Stats-
bidrag utgick med 90 procent och res-
terande 10 fick föreningens medlemmar 
stå för. Hamnbygget stod klart när kriget 
bröt ut hösten 1939. Invigningen kunde 
på grund av kriget inte ske förrän i juli 
1946. Under krigsåren var efterfrågan 
på fisk stor och det landades betydande 
mängder fisk i Kappelshamn. Från 
50-talets mitt upphörde yrkesfisket i det 
närmaste helt och de flesta båtarna sål-
des till Stockholm som nöjesbåtar. 1966 
rekonstruerades hamnföreningen. Trots 
att hamnens funktion har ändrats från 
fiskehamn till småbåtshamn har man 
från föreningens sida försökt bevara 
hamnens karaktär av fiskeläge. Mötet 
delade Åkes uppfattning – om att beva-
randet har lyckats väl beror till stor del 
på att föreningen har haft bra fungerande 
styrelser och engagerade medlemmar. 
Efter hans föredrag avnjöt vi en härlig 
buffé i goda och glada vänners lag – och 
som alltid så här års såg vi fram emot 
våren och sjösättningen av båtarna i vår 
omhuldade hamn.

KÅRE CARLSSON
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Rune Franzén – en kille klubben 
har mycket att tacka för

om Rune Franzén

Den 24 april lämnade Rune Franzén jor-
delivet och byn blev en profil fattigare. 
Rune växte upp i den fastighet som idag 
ligger på Byslingan 14 och som 11-åring 
flyttade familjen till fastlandet. Men i 
vuxen ålder återkom han stadigt till byn 
efter bland annat flera år som sjöingen-
jör och blev åter kappelshamnsbo på 
heltid mot slutet av 70-talet. 1980 val-
des han in i klubbens styrelse som kas-
sör – en förtroendepost han hade fram 
till och 1995. Sedan kom Rune tillbaka 
och var suppleant ett par år runt mil-
lennieskiftet innan han blev sekreterare 
2001–2003. Rune såg till att lägga en god 
grund för en sund klubbekonomi, men 
har väl ändå blivit mest ihågkommen 
för Snäckersvallens tillkomst. KIK hade 
påbörjat anläggningen av en fotbolls-
plan redan under mitten av 70-talet vid 
nuvarande Snäckersvallen – men oerfa-
renhet, klantigheter och annat gjorde att 
det bara blev ett halvfärdigt arbete. Rune 
kom hem, började lira fotboll i KIK – han 
har gjort 120 seriematcher för A-laget 
och 32 B-lagsmatcher, mest som tuff 
yttermittfältare – och sa att det var väl 
inte så svårt att fixa en bra fotbollsplan 
på den gamla sluttande åkern. Med hjälp 
av uppskattningsvis 6 000 kubikmeter 
fyllnadsmassa från bönder, vägarbe-
ten, villabyggare och hjälpsamma bybor 
med grävmaskiner och harvar lyckades 
vi fylla upp den sluttande åkern till den 
idag så fina fotbollsplanen. Utan Runes 
hästjobb med planeringsarbetet hade 
inte Snäckersvallen funnits idag. Ännu 
funkar Runes egenhändigt hopsvetsade 
sjumannamål som nu har över 35 år på 
nacken och det var han som byggde 
upp badbryggan tillsammans med Agne 
Söderstrand i mitten av 70-talet.  Den 
som högvattnet och nordanvinden spo-
lade bort i januari 2012, men som Rune 
byggde upp igen senare samma vår. 
Rune var också mycket delaktig i arbetet 
med att förvandla ett par gamla militär-
baracker till dagens två klubbstugor.

När Kappelshamn under 80-talet bör-
jan spelade bandy i DM-serien på ön var 
Rune med – det slutade med att han blev 
styrelseledamot och senare även kas-

sör i Gotlands Bandyförbund som han 
tyvärr fick vara med och avveckla några 
år senare på grund av att vinterväderle-
ken på ön satte stopp för den isberoende 
verksamheten.

När Rune intervjuades i 100-klubben 
i KIKaren 2012 svarade han så här typ-
iskt kort och koncist på frågan om hur 
det kom sig att han blev mångårig fot-
bollsspelare och ledare i klubben – Jag 
var ung, frisk och rask med en kreativ 
håg och en tro på framtiden och vårt lilla 
samhälle.

Det klassiska bandygänget med Rune längst till vänster

Alla mina fyra barn har härliga minnen 
från när dom som små fick sitta i Runes 
knä när han åkte omkring med sin lilla 
traktor och klippte fotbollsplanens gräs-
matta. Samma traktor som vi sett honom 
åka på ännu detta år. Vi minns alla Rune 
som en plikttrogen, hjälpsam, händig, 
kunnig och kreativ kille. Han var omtyckt 
av alla – det vittnar många facebook-
kommentarer om.

Nu när det gått ett tag sedan Rune 
lämnade oss, märker vi dagligen hur 
mycket han fixat med – ofta ensam på 
egen hand på kvällstid. Det dyker upp 
nya saker hela tiden i klubbens dagliga 
arbete som vi blivit bortskämda att han 
grejade i det tysta.

BERRA SANDSTRÖM



Bada bastu 
på lördagar! 
Bastun är öppen lördagar kl 16–18 för herrar, 18–20  damer och 
20–22  blandat. Avgiften är 20 kr för  vuxna och 10 kr för 7–15 
år. Årskort 500 kr för vuxna och 250 kr för 7–15 år. Under okto-
ber – mars tidigare läggs tiderna en timme.

Det går bra att boka andra tider. Då tar vi en uppvärmningsav-
gift på 50 kr, om en klubbmedlem bokar. För icke-medlemmar är 
avgiften 100 kr. Sedan betalar du 20 kr per person.
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Snäckersvallen

Dråplig bastu-
händelse
En aprillördag var mixbastun rätt 
välfylld och en premiärgäst på got-
landsbesök frågade mig om han 
kunde swisha 20 kr eftersom han 
inte hade några kontanter på sig. 
Ok, sa jag – swisha mig så lägger 
jag 20 spänn i trälådan. Sagt och 
gjort, men när jag skulle kolla om 
pengarna kommit fram hittade jag 
inte min mobil, utan bad swishkil-
len ringa mig. Han ringde och då 
var det upptaget. Men jag blev lite 
misstänksam för jag kände igen 
hans mobil. Gick fram och tittade 
på den – jo, den var min. Men var 
är min undrade han förtvivlat efter 
att han känt igenom byx- och jack-
fickor. Lugn – ge mig ditt nummer 
så ringer jag från min mobil, sa jag. 
Och inte helt oväntat hade denne 
premiärgäst inte letat igenom byx-
fickorna tillräckligt noga – en, tyd-
lig skarp signal ljöd i omklädnings-
rummet. Så här efteråt är jag bara 
lite förvånad över att det inte var jag 
som tagit fel telefon…

Annars rullar bastun på med bra 
besöksfrekvens. Plus på nästan 
alla tider mot förra året och fortsät-
ter året lika bra som det börjat blir 
antalet besök 2018 flest någonsin.

Rolle med flera ska ha ett stort 
tack för att dom nya delbara lavarna 
kom på plats enligt plan den 14 
april, utan att vi behövde ställa in 
någon lördagsbastu.

Så en vädjan till våra bastubesö-
kare. Vi tycker det är god service ha 
sälja läsk och lättöl för en tia, men 
påfallande ofta är det brist på 20–30 
kr i träskrinet. Det lutar mest åt 
att de är folk som tagit dryck men 
glömt att betala. Så var noggran-
nare med det framöver!

Bastulyrik 13 maj
Nu är det sommar
iallafall i havet ikväll
13 grader då badar även
en badkruka väl? 

Fotbollstjejer på träningsläger
Andra veckan i maj fick Snäckersvallen 
besök av 26 kvinnliga fotbollsspelare 
och några ledare från Ulricehamns IFK 
för ett par träningspass på vår havsnära 
anläggning. Dom var nöjda med både 
planen, vädret och lite överraskande bol-
larna dom vi låna. På grund av spons-
ringsavtal var deras egna fotbollar av en 
annan kvalitetsmässigt sämre sort än 
dom KIK köper av Intersport. Eftersom 
laget bara tränar på konstgräs och näs-
tan alla matcher spelas på det underlaget 
var behovet stort att vara på naturgräs 

eftersom två kommande bortamatcher 
efter gotlandsbesöket skulle spelas på 
naturgräs. Att dom valde just Kappels-
hamn kan vi tacka campingen för. En av 
ledarna har nämligen bott på den tidi-
gare och då upptäckt både den fina fot-
bollsplanen och bra prisvärt boende i 
Folkets Hus. Laget kom till Gotland efter 
en bra inledning av seriespelet och det 
har nu fortsätt ännu bättre. Efter tio spe-
lade matcher i Div 3 Västra Småland har 
laget full pott och en målskillnad på 73–4 
och är i klar serieledning.
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Regionen har inlett ett samarbete med 
Nordkalk för att få tillgång till det vatten 
som annars rinner ut i Kappelshamns-
viken. Det är en miljödom som reglerar 
hur vattenuttag får göras. Nordkalk har 
idag en miljödom som säger, att de ska 
släppa en viss mängd vatten från ”pall 
2-sjön” – det brott som idag är fullt med 
vatten. 

Regionen kan inte begära eller Nord-
kalk kan inte tillåta, att regionen tar vat-
ten till dricksvattenproduktion utan en 
ny miljödom. I den senaste ansökning 
som Nordkalk har inlämnat, finns med 
en del som syftar till att avleda vatten för 
dricksvattenproduktion. Det kan tyvärr 
ta upp till tolv månader för domstolen att 
behandla miljöansökningar.

Vatten från Nordkalk är ett alternativ, 
ett annat är och hitta en ny grundvatten-
täkt. Även detta arbete pågår. Ett tredje 
alternativ kan vara och koppla Kappels-
hamn på den ledningssträckning som är 

Produktion av sten, verket
 » Produktion av sten får ske vardagar kl 
06.00–22.00.

 » Produktion av sten får ske helger kl 
07.00–18.00.

Utlastningen av sten
Vardagar (måndag–fredag)

 » Utlastning av grovfraktion (över 40 
mm) kl 07.00–22.00

 » Utlastning av grövsta fraktionen (80–
120 mm) och grovfraktion i pråmar kl 
07.00–18.00 (Om möjligt med båttrafi-
ken startas lastning 80–120 mm först 
kl 08.00). Får ej lastas ut helgtid.

 » Utlastning av finfraktion (under 40 
mm) kl 06.00–22.00

 » Utlastning mellan kl 22.00–06.00 är 
inte tillåtet oavsett fraktion.

Helger
 » Utlastning grov fraktion kl 07.00–18.00.
 » Utlastning av finsten (under 40 mm) kl 
06.00–19.00

 » Övertid får ske söndagar med fraktio-
ner (under 40 mm) men dock längst till 
kl 22.00

 » Lastning mellan kl 22.00–06.00 är inte 
tillåtet oavsett fraktion.

Övriga året 16 augusti–14 juni
 » Produktion av sten får ske vardagar 
05.30–22.30

 » Utlastning finfraktion (under 40 mm) 
vardagar från och med kl 05.30 

 » Utlastning finfraktion (under 40 mm) 
måndag–torsdag till och med 22.30 
och söndag till och med kl 19.00

Gabriella Hammarskjöld, Miljöchef Nordkalk 
 Gotland informerar om Produktions- och utlast-
ningsregler sommartid 15 juni–15 augusti

Susanne B Pettersson, Avdelningschef vatten och 
avlopp Region Gotland informerar om vatten-
frågan i Kappelshamn

tänkt och gå från Slite-Lärbro-Hangvar-
Ire-Lickershamn, men det förutsätter att 
det finns gott om vatten på den sträckan.

Ett sista alternativ – som många tyvärr 
underskattar – är och undersöka innova-
tiva lösningar. Exempelvis vid byggande 
av en stugby. Hur skulle man kunna förse 
stugbyn med dricksvatten med hjälp av 
uppsamling av regnvatten eller en egen 
avsaltning. Alla dessa planer kommer 
kunna återfinnas i den nya VA-planen 
som är beräknad och gå till nämnden nu 
i juni månad 2018.

Senaste nytt 
om hamnen
Tillförordnade chefen för Fortifika-
tionsförvaltningens Fastighetsut-
veckling Karl-Martin Swärd med-
delar KIKaren att han försökt få 
fram lite information om Försvarets 
planer för hamnen utan resultat. 
Han avslutar med 

”Just nu har vi fullt upp med 
Fårösund så frågan om Kappels-
hamn är lite i bakvattnet”.

Samhällsinformation
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Hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Huvudstad
Grundades 1726 av 
spanjorer, huvudstad 
från 1828

Hälften av befolkningen 
har italiensk härkomst

Har ett arkitektoniskt 
arv från empirstilen

Huvudgatan heter 18 
de Julio

Här rinner Rio de la 
Plata ut

Artist Har givit ut 17 studio-
album

Heter även Per Allan 
Claësson

Fick 1991 Karamelo-
diktstipendiet

Har kommit sist i Melo-
difestivalen

Har nr 100 på Riddar-
huset

Historisk händelse Den första ägde rum 
redan 1718

Är dominerande i 
världen

Vid folkomröstning var 
82,9% emot

Slutgiltigt beslut 
fattades 1963

Ägde rum 3 september 
1967

Författare Är utbildad civil-
ekonom

Har sålt 20 miljoner ex 
i 50 länder Född 1974 i Fjällbacka Heter även Jean Edith i 

förnamn
Genombrottsboken 
hette Stenhuggaren

Film Biopremiär 6 
september 2017

Manus av Ronnie 
Sandahl

Huvudpersonens son 
är med

Huvudrollsinnehavare 
Sverrir Gudnason

Huvudhandling från 
1980

Seriefigur
Första numret kom 
1930 i form av jultid-
ning

Tre generationer har 
tecknat serien

Grosshandlarn, 
Rovlund och Svängrot 
medverkar

Står staty i Örebro Sofflocket är vanligt 
förekommande

Rätt svar
Montevideo, Magnus Uggla, Högertrafikomläggningen, Camilla Läckberg, Björn Borg, Kronblom
1X1; 12X
Röda tråden Alla har fått Karamelodiktstipendiet

1. I mars utreds ett företag för använd-
ning av Facebook-konton. Vilket?
1 Cambridge Anlytica
X Oxford Analysis 
2 London Associated

2. 9 mars föder prinssessan Madeleine 
en dotter som blir hertiginna av?
1 Södermanland
X Blekinge
2 Gästrikland

3. 16 april anlöper det första fartyget 
Visby kryssningskaj. Vad heter det?
1 Astoria
X Queen of Sea
2 Arielle

4. 19 april avgår Kubas president Raul 
Castro och efterträds av?
1 Miguel Diaz-Canel
X Antonio Duez-Vasques
2 Fernando Asun-Dragos

5. I maj invigs Europas längsta bro. I vil-
ket land?
1 Frankrike
X Tyskland
2 Ryssland

6. I maj vinner talangerna Max Hedbom 
och Hugo Ihse JSM-guld. I vilken sport?
1 Tennis
X Pingis
2 Badminton

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Björn Skifs Johan Glans Louise Hoffsten Lena Philipsson

Rilles frågesport



KIKaren nr 153 juni 2018 ● 13

Smått & Gott

Gångorientering på 
midsommardagen
Sommarkappelshamnaren, klubbmed-
lemmen och orienteraren Bosse Rock 
arrangerar i KIK:s namn en oriente-
ring till fots med start kl 10.00 utanför 
klubbstugan. Det kommer att finnas två 
sträckor att välja på, tre eller sex kilome-
ter. Ett lagom bra sätt att komma igång 
på efter midsommarfirandet. Bosse fixar 
kartor över Kappelshamnsområdet som 
kan vara trevliga att behålla som ett kul 
minne. Alla välkomna – stora som små – 
och det kostar naturligtvis inget.

Fotbolls-VM och storbildsteve
Både Langers och Gotlandsvåfflan med-
delar på annan plats i tidningen att de 
kommer att visa VM-matcher i fotboll 
på storbildsteve. Det innebär att vi har 
tre ställen att välja på, eftersom klubben 
också öppnar klubbstugan för fotbolls-
VM. Förutom Sveriges tre gruppspels-
matcher mot Sydkorea, Tyskland och 
Belgien samt VM-finalen 14 juli visas 
VM-matcher på beställning. Är du sugen 
på några andra matcher på vår storbilds-
skärm, kontakta någon i klubbstyrelsen 
så fixar vi det.

21 stycken kom på arbetsdagen
Arbetsdagen samlade elva manliga och 
tio kvinnliga medlemmar – bra uppslut-
ning i det fina vädret. Det mesta hanns 
med som bland annat vertikalskärning 
av fotbollsplan, buskröjning mot Beten, 
lövkrattning vid parkeringsplatsen, 
utplacering av avbytarhytter, inomhus-
städning, slutstädning i bastun efter 

bytet av lavar och borttagande av gamla 
telegrafstolpar. Tack alla som kom och 
hjälpte till och fick avsmaka Gunnels 
goda ärtsoppa och hembakat bröd. Och 
tack Henrik Johansson för gratislånet av 
vertikalskäraren!

Bevattningen
I år har vi börjat bevattna fotbollsplanen tidigt på grund av det 
torra vädret. Som upplysning vill vi meddela för den som inte 
vet att vattnet som klubben använder inte kommer från det kom-
munala VA-systemet. Det påverkar inte heller grundvattnet. Utan 
klubben tar vattnet från en egen damm som fylls på bland annat av 
en gammal jordbruksdamm och ända bortifrån Träskmyr. Denna 
vattenkälla har KIK använt under minst tjugo år.

Utbildning
Vid uppföljningen nu i maj av den skräd-
darsydda utbildning Gotlands Idrotts-
förbund hade för spelare och ledare från 
KIK fotboll i december spikades något 
som kallas ”Kappelshamns sju snabba”. 
Tredje och sista etappen av denna inte-
grationsanpassade utbildning kom-
mer att ske någon gång under perioden 
augusti–oktober.

Kappelshamns sju snabba: Respek-
tera varandra • Ha roligt! Då utvecklas vi 
som fotbollsspelare • Vi, Kappelshamns 
IK, är som en familj • Tryck inte ned 
varandra • Hjälp varandra, ge varandra 
råd • Kom på träningen. Om ni inte kan, 
s’äg till Masood. I tid. • Lita på varandra, 
lyssna på varandra. Hjälp varandra om ni 
mår dåligt psykiskt
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Folkets Hus-föreningen

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!

RUNDFLYG 
HELIKOPTER 

 

Snäckersvallen 
Kappelshamn  

Onsdag 11 juli kl 16.00 
Onsdag 18 juli kl 16.00 

Ingen platsbokning. Kontant eller Swish. Välkomna! 

HeliAir Sweden AB  

Vuxna 300:-    Barn 300:- 

RUNDFLYG 
HELIKOPTER 

 

Snäckersvallen 
Kappelshamn  

Onsdag 11 juli kl 16.00 
Onsdag 18 juli kl 16.00 

Ingen platsbokning. Kontant eller Swish. Välkomna! 

HeliAir Sweden AB  

Vuxna 300:-    Barn 300:- 

Kul också med andra välbesökt arrang-
emang som Magnus och Wanthanees 
Thaifest och uthyrningen till det små-
ländska fotbollstjejerna från Ulrice-
hamns IFK. Dom hade verkligen tur med 
vädret och kunde duka upp långbord ute 
på dansbanan andra veckan i maj. Dess-
utom hade dom ett perfekt väder att göra 
utflykter och träna i.  Ett bra exempel på 
ett gott samarbete mellan Folkets Hus 
och KIK.

Det samarbetet vidareutvecklas i som-
marens stora gemensamma musikhän-
delse på byn med Smaklösa. Folkets Hus 
och KIK ska gemensamt ordna med fes-
ten och dela på det överskott som vi hop-
pas blir rätt stort om publiken kommer 
och om vi lyckas få till ett bra arrange-
mang med försäljning och kan lösa andra 
praktiska detaljer som parkeringsplatser 
med mera. Så fort alla förberedelser om 
arrangemanget torsdagen den 19 juli kl 
19 är klara kommer det att annonseras 
både på hemsidor, affischer och senare 
även på Facebook och i tidningsannon-
ser. Klart är i alla fall att Smaklösa håller 
på i två omgångar på 40 minuter var och 
en paus emellan. Samt att entrépriset är 
180 kr för alla över 15 år och 80 kr för de 
yngsta.

Rekordmånga deltog på arbetsdagen

Folkets Hus passar på att tacka alla de 30 som deltog vid 
vårens arbetsdag med fix inför sommarsäsongen!
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Varför är du medlem i KIK? 
Vad betyder klubben för dig? 

Fem svarar

Lillemor Ringvall, Kappelshamn
Skulle nog vara svårt att komma undan 
med att inte vara med då jag är gift med 
klubbens ordförande. Så klart vill jag 
vara med och stödja klubben som gör så 
mycket för bygden, men också för nyan-
lända och invandrade som utgör största 
delen av det nuvarande fotbollslaget.

För mig har klubben haft stor bety-
delse när jag hade uppväxande barn 
som kunde delta i aktiviteterna som 
anordnades, bland annat fotboll så klart. 
På senare år då jag varit delansvarig för 
klubbens camping har det inneburit att 
jag haft förmånen att kunna vara med 
och ge sommarjobb till bygdens ungdo-
mar. Framför allt har det också varit här-
ligt att kunna erbjuda mina egna barn-
barn sommarjobb då de varit på Gotland 
under sommarlovet. För egen del ser jag 
framemot kommande aktiviteter under 
sommaren som kommer och inte minst 
utegymmet.

Lasse Eriksson,  
Örby och Kappelshamn
Vi, min fru Anita och jag, är med för att 
stötta föreningens verksamhet. Som vi 
förstår så gör KIK mycket för samman-
hållningen i byn. Är särskilt tacksam för 
bastun på lördagarna. Ser fram emot ute-
gymmet som jag, son och dotter kommer 
att använda.

Yngve Svensson, Hångers Lärbro
För att jag vill stödja KIK. Har en bra 
känsla för klubben, eftersom jag arbe-
tade på klubbens anläggning 1997 med 
diverse saker. Det jag är mest stolt över 
är den nyare klubbstugan. Den kom till 
Snäckersvallen som en militärbarack 
från Trelge i Fleringe som ett skal. Jag 
inredde den med väggar, gjorde fönster-
byten och målade.

Jamal Mamand, Visby
För att det är jätteroligt att spela fotboll i 
KIK. Jag känner mig trygg i laget. Vi är 
som en familj i spelartruppen – alla res-
pekterar varandra.

Karin Duberg,  
Stockholm och Kappelshamn
Det känns självklart att vara medlem! Jag 
imponeras av det sätt KIK påverkar hela 
Kappelshamn positivt – sportsligt, soci-
alt, integration med mera – och vill tacka 
er alla som engagerar er året om. I som-
mar ser jag och min familj bland annat 
fram emot Bollkul på Snäckersvallen och 
att framför storbildsteven i klubbstugan 
tillsammans med er andra heja på herr-
landslaget i fotbolls-VM i Ryssland.

Önskar alla en härlig försommar! Ses 
snart!
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Fotbolls-VM på  
storbilds-TV
Sverige-Sydkorea 18 juni kl 14.00

Sverige–Tyskland 23 juni 20.00 

Sverige–Mexico 27 juni 16.00

VM-finalen 14 juli 17.00

Fler matcher visas allt efter önske-
mål. Bastun sättas på i anslutning 
till matcherna vid begäran för den 
som vill värma upp sig.

Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se

AUGUSTI
Tisdag 7, 19.00  
Fotboll div 6 mot Väskinde AIS

Tisdag 14, 19.00  
Fotboll Div 6 mot Dalhems IF

Lördag 10 september 11.00  
Fotboll Div 6 mot Visby BoIS

Mer att göra på 
Snäckersvallen
Bollkul för barn och vuxna, tjejer 
och killar, tustister och sockenbor. 
Vi träffas på vallen och spelar fot-
boll onsdag- och söndagskvällar 
med start efter midsommar. 

Bastun är öppen lördagar kl 16–18 
för herrar, 18–20  damer och 20–22 
 blandat.

Liksom alla campinggäster får med-
lemmar givetvis gratis låna boule-
klot, fotbollar, brännbollstillbehör, 
kubbspel och varpor att använda 
vid anläggningen på lämplig plats! 
Alla låneprylar ligger i det alltid 
öppna utrymmet till hjärtstartaren 
och handikapptoan. I det vita skå-
pet till höger om toadörren.

Händer i sommar

Det gotländska kultbandet Smaklösa spelar äntligen igen i Kappels hamn. 
Entré 180 kronor för alla över 15 år och 80 kronor för 7–15 år. Välkommen 
att uppleva något alldeles särskilt.

Ett samarrangemang mellan Kappelshamns IK  
och Kappelshamns Folkets Hus

Snäckersvallen 
19 juli, kl 19

JUNI
Tisdag 19, 19.00  
Fotboll div 6 mot Klintehamns IK

Fredag 22, 14.00  
Midsommarfirande  
på Camping-planen

Lördag 23, 10.00  
Gångorientering med utgångspunkt 
från klubbstugan

JULI
Onsdag 11, 16.00  
Helikopter-sightseeing

Lördag 14, 10.00  
Klubbmästerskap i varpa

Onsdag 18, 16.00  
Helikopter-sightseeing

Torsdag 19, 19.00  
Smaklösakonsert

Fredag 27, 10.00  
Triathlon (mer info kommer på 
hemsidan och via affischering)

Lördag 28, 10.00  
Klubbmästerskap i boule

Söndag 29, 12.00  
10-årsjubilerande Traktorträffen på 
hamnen

För mer info, se affischering eller kappelshamnsik.se

Triathlon
27 juli kl 10


