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Smaklösa slog Snäckers
vallens publikrekord!

Kenneth suverän varpamästare

Populära helikoptervisningar

”Jag är medlem i KIK för att jag vill stödja föreningen som jag tycker gör
mycket bra för Kappelshamn. Hela familjen har glädje av de aktiviteter som klubben
ordnar. Det bidrar till sammanhållning och umgänge mellan olika generationer.”
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Berras sida
Nytt tryck
Som du kanske märker är klubbtidningen lite annorlunda mot tidigare.
Det beror på att den från och med detta
nummer trycks i Danmark (!). Varför kanske någon undrar? Jo, efter 153 klubbtidningar har Svenska Spel inte längre
möjligheter att trycka KIKaren på grund
av omorganisationer och förändringar
på personalsidan. Vi får tacka spelbolaget för dom år som varit och speciellt
Thomas Nilsson som fixat trycket sedan
90-talet. Det finns visserligen tryckerier
på ön och på fastlandet, men trycka
tidningen i Danmark kan vi göra för en
tredjedel av den kostnad vi hade haft hos
svenska tryckerier. Enda nackdelen är
väl att det tar tio dagar att få tidningen
till ön efter det att Roine skickat originalet digitalt. Så sista-minuten dagsfärska
nyheter går inte att leverera. Men dom
kan du alltid hitta på klubbens hemsida
eller fejan Kappelshamns IK.

En livaktig by sommartid
Kappelshamn lever på många sätt upp
under sommarmånaderna – även om byn
resten av året också har sin tjusning i vår
vackra bygd. Vi har haft två matställen
igång med olika inriktning. Campingen
lever vidare tack vara Ingabritt Adrianson och Peter Ranke. Hembaket säljer
färskt bröd och hembakade kakor. Vi har
numera tre stugbyar som sammantaget
expanderar. Så har vi haft promenadorientering och sightseeing med helikopter samt som vanligt midsommarsamling, fotbollsmatcher, klubbmästerskap,
triathlon och traktorträff. Det mesta av
detta kan du läsa om på annan plats i

tidningen. Kan jag ha glömt
något – det är ju rätt mycket
som händer.

Smaklösa drog rekordpublik
Sommarens stora musikarrangemang
i bygden blev en succé. 654 betalade
entré och med barn och funktionärer
inräknade blev det 710 som samlades
på Snäckersvallens gula gräsmatta för
att lyssna till det gotländska kultbandet. Därmed slogs Snäckersvallen 20
år gamla publikrekord med råge, Den
12 juni 1998 kom 325 stycken, varav 265
betalande när KIK:s fotbollslag mötte
svenska ishockeymästarna Färjestad.
Smaklösa berömde arrangemanget –
välordnat, proffsigt och större publik än
vad dom brukar ha, trots konkurrens från
bland annat Darin på Fårö, Maltmen på
Ihre och Cirkus i Lärbro.
Tack också till alla som hjälpt till och
som vanligt funkade samarbetet bra mellan idrottsklubben och Folkets Hus. Läs
mer på sista sidan.

Rolig fråga
I GT den 14 augusti görs en intervju med
Sofia Cassis på Gotlands Turistcenter
vid Donners Plats i Visby. Hon har denna
sommar fått in följande klagomål från en
turist. Varför sätter inte Regionen ut fler
raukar längs Strandpromenaden? Jodå
– hen som kom in var nykter, seriös och
drog inte på munnen …

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

Må väl – hoppas att kommande månader
bjuder på lite fler regndroppar.

Reflektioner runt Fotbolls-VM
Så har ännu ett VM avverkats och
lite överraskande klarade ryssarna av

KIKaren Nr 154 september 2018
Copyright: Kappelshamns IK

arrangemanget
riktigt bra och
hade också ett helt
ok landslag. Frankrike
var nog ändå värdiga mästare med en
stigande formtopp – även om jag personligen hade hoppats på någon ur
kvartetten Belgien, Brasilien, Kroatien
och Uruguay. Dom spelade mestadels
den roligaste fotbollen. Lite kul också
att Europas fyra besserwisser-nationer –
alltså Tyskland, Spanien, England och
Italien – inte kom på prispallen. Afrikanska lag som Senegal och Nigeria
spelar ibland en häftig, lite annorlunda
men ineffektiv fotboll och det räcker inte i
den tuffa konkurrensen. Sverige får vara
nöjt med kvartsfinal – laget gjorde väl
egentligen bara en bra match – den mot
Mexico – och den segern red laget vidare
på. Men visst har fotbollen utvecklats –
skulle Frankrikes mästarlag från 94 möta
dagens fransoser – tror jag att dagens
upplaga skulle vinna stort. Så mycket
snabbare, tekniskt fulländade och konditionsstarkare har spelarna blivit generellt. Synd bara att tröjdragningar, fasthållningar och filmande från i stort sett
alla lag bara ökar och ökar. En reflektion – varför drar manliga fotbollsspelare
varandra i kläderna och skriker för en lätt
touch på foten? Det gör ju inte kvinnliga
fotbollsspelare.

Skribenter & fotografer i detta nummer:
Rikard Holmström, Ulf Lindahl, Lillemor Ringvall,
Ingrid Spångberg, Christer Spångberg, Anette
Strehlenert och Kristoffer Strehlenert
KIKaren, Snäckersvallen 624 55 Kappelshamn.
Telefon 070-638 60 45, kik@kappelshamn.se,
www.kappelshamnsik.se
Medlemsavgiften i KIK är 250 kr för hela familjen,
150 kr för vuxen samt 50 kr för ungdomar 7–18 år.
Fotbollsspelare betalar dessutom en licensavgift.
KIK:s bankgiro är 5441-0337.

BERRA SANDSTRÖM
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Fotboll

Masood ger sin syn på säsongen
KIKaren
ställer några frågor
till klubbens tränare och matchcoach
Masood Secho. Sedan juninumret har
klubbens fotbollslag rönt framgångar
och dessutom har Masood fått avlastning i sina ledaruppdrag genom Walid
Salah. Här berättar Masood om sina
tankar när tre matcher spelats av höstsäsongen.

det gått bra med tanke på den extrema
värmen och att många av killarna har haft
sommarjobb och kanske inte kunnat vara
med på alla träningar?
– Jo då det har gått bra men alla har
tyvärr inte kunnat vara delaktiga, men vi
har ändå haft träning med dom som kunnat närvara.

Laget ligger ännu bra till i serien – vad
beror det på?
– Jag tror anledningen är att vi har ett
mål som vi vill nå.

Det har varit en viss spelaromsättning om
vi jämför truppen inför seriestarten. Har
det varit svårt att slussa in nya spelare i
laget?
– Till och från har det varit svårt men
jag har lyckats få till en bra lag som jag
är väldigt stolt över.

Under sommaruppehållet har ni tränat
som vanligt utan semesteruppehåll. Har

Walid Salah har anslutit till ledarstaben.
Vad har han tillfört?

– Han har hjälpt till med att hålla några
träningar när jag inte har kunnat vara
närvarande och det är jag tacksam för.
Vilka ser du som de största utmaningarna
framöver?
– Jag ser många stora utmaningar,
men jag tänker inte så mycket på dom
utan försöker ta en utmaning i taget.
Du och Walid har bestämt er för att
anmäla två lag till vinterhalvårets inomhusspel i Futsal. Vad har du för målsättning där?
– Min målsättning är att starta ett Aoch ett B-lag till och börja med i Futsal
och senare kanske utveckla det till något
mer.
BERRA SANDSTRÖM

Walid förstärker fotbollsledningen!
Sedan augusti
har
Masood
Secho fått välbehövlig assistens med
vårt fotbollslag. Då har Walid Salah
kommit in som ett kunnigt och tryggt
komplement i ledarstaben. Det gör att
det oftast kommer att finnas två matchcoacher på plats som kan föra en bra dialog om bland annat taktik och byten och
två som kan leda träningen. Det gör att
KIK har anmält två lag till vinterhalvårets
Futsal-serier.
KIKaren ställer några frågor till Walid
efter det att han medverkat vid seriematcher och ett antal träningspass.

Varför tog du på dig uppdraget som en av
två ledare för klubbens fotbollslag?
– Jag ville hjälpa Masood, killarna och
KIK. Masood hade inte mycket tid så det
är bra om man är två och hjälps åt med
träningarna. Jag har varit involverad i
KIK länge.
Du har varit med och coachat under tre
seriematcher och närvarat vid ett större
antal träningar – vad har du för intryck?
– Vi har ett bra lag. Det tar ett tag att
komma igång efter sommaruppehållet.
Men det blir bättre ju längre in i säsongen
vi kommer. Det var inte så många spe-

lare på träningarna i början men fler nu.
Under matcherna var de flesta där.
Vad har du satt upp för mål för ditt arbete
med KIK?
– Målet är att spelarna ska utvecklas
och bli ett bra lag. Ett mer långsiktigt mål
är även att de ska ta förstaplatsen och gå
upp en division.
Två lag till inomhusserien i Futsal – hur
ska det fungera och vad är målsättningen?
– Vi har många spelare och vi är två
ledare så vi tar hand om var sitt lag och
alla spelare ges en chans att medverka.
Målsättningen är att alla ska få spela.
BERRA SANDSTRÖM
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Fotboll
Nya poäng under sommaren!

Efter en liten knackig avslutning på
vårsäsongen har laget kommit igen
under augusti och är ännu kvar och
nosar på andraplatsen i serien. Detta
trots att två hemmamatcher fick flyttas
från den torrlagda Snäckersvallen till
Visby och Rävhagens konstgräs.
Vi har hittills använt 35 spelare i dom
tolv spelade matcherna. Det är en lägre
siffra än de senaste åren, men tyvärr är
det bara två – Manhal Al Mohamad och
Morteza Karemi – som spelat alla. Vi
har fem till som bara missat en eller två
seriematcher, så laget har haft en större
kontinuitet än de senaste åren, vilket
är en viktig faktor som bidragit till fler
poäng. Andra bidragande orsaker är att
spelarkvalitén höjts och att tre fjärdede-

lar har rutin sedan tidigare år, både i KIK
och i andra gotländska klubbar.
Här följer lite matchfakta med Kappels
hamns siffror först:
»» Dalhems IF (b) 12 juni 1–4 (0–0) – målskytt Ali Ayman
»» Klintehamns IK (h) 19 juni 0–0
»» Visby BoIS (b) 4 augusti 3–3 (2–1) –
målskyttar Noor Omar 2 och Ali Haidari 1
»» Väskinde AIS (h) 7 augusti 4–3 (2–1) –
målskyttar Noor Omar 3, Mehdi Hassanzadeh 1
»» Dalhems IF (h) 14 augusti 0–1 (0–0)
»» Klintehamn (b) 25 augusti 2–3 (0–1) –
målskytt Ali Ayman 2

Aktuell serietabell div 6 Gotland
Väskinde AIS B
Visby BoIS B
Kappelshamns IK
Dalhems IF
Klintehamns IK

11
12
12
12
11

8
6
5
4
3

0
1
2
1
2

3
5
5
7
6

41–15
33–23
21–26
12–42
22–23

24
19
17
13
11

Första matchen mot Dalhem var en riktigt svag insats av laget. Den sista däremot var bra, trots förlusten. Då hade Dalhem ett i närmaste helt nytt lag från deras
spelartrupp förra året. Bästa matchen
annars var segern över serieledande
Vais – riktigt bra spel och en rättvis vinst.
Den oavgjorda matchen mot BoIS var en
missräkning – den borde vi vunnit stort.
I båda mötena mot Klinte borde vi tagit
full pott, men stora spelövertag förvaltades inte effektivt.
När detta skrivs återstår fyra matcher –
två hemma och två borta. Vår hemma
match mot Klintehamn lördagen den
22 september sammanfaller med Klinte
marknad. Klubben har i samråd med
spelarna accepterat att spela den på Klintevallen inför stor publik. Snäckersvallen
är dessutom efter sommarens extrema
torka i behov av vila och så lite slitage
som möjligt av fotbollsdobbar.
BERRA SANDSTRÖM
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Orientering
Midsommarorientering

På sidan 13 i förra KIKaren kunde man
läsa att KIK hade öppnat armarna för
orientering till fots. Start från klubbstugan kl 10.00 midsommardagen med
Bosse Rock, Järfälla-orienterare, som
tävlingsledare. Tankarna ilade bakåt i
tiden till våra respektive karriärer som
orienterare i klass D35 respektive H35 –
och då fanns det bara ett val för oss: Vi
kör!
Vid klubbstugan satt Bosse med kartor
skala 1:8000, där tio kontrollpunkter var
inritade, plus kontrolldefinitioner och en
inritad stig som saknades på originalkartan. Man kunde gå eller cykla banan runt
och tidtagning var inte aktuell denna
dag. Vädret var bästa tänkbara och naturen stod i sin bästa blomning, trots torkan. Ingen tävlingshets förekom! Kontroll
nummer ett: ”Vägförgrening” dök upp
redan på Byslingan – stämpla, sedan ut
på stora vägen. Kontroll två på bröderna

Medins grind ner mot viken. Stämpla,
till höger vid nästa väg – ”Hagströmsstigen” – och så fortsatte det i en slinga som
förde oss i högervarv genom skogen förbi
Storsåg och Träskmyrsvägen till Snäckersvägen med kontrollerna åtta, nio och
tio på vägen mot klubbstugan. Kontroll
tio satt utanför familjen Littorin, stämpla
igen och därifrån spurtade de 22 deltagarna i sakta mak till målet. Bosse var
nöjd med att alla hittade hem. Från deltagarna östes beröm över tävlingsledaren
som nog kunde tänka sig en repris midsommardagen 2019. Tack Bosse! Denna
dag var det bara synd om er som inte tog
chansen att njuta av en drygt fyra kilometer lång orientering i Kappelshamns
härliga terräng.
INGRID SPÅNGBERG, D75
CHRISTER SPÅNGBERG H75

Arbetsdag lördag 13 oktober! Vi samlas kl 10.00

för att bland annat städa anläggningen och ta in trädgårdsmöbler inför vintern. Klubben bjuder på en enklare lunch
och vi brukar vara färdiga vi två-tiden.
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FöretagsKIKaren
Langers Inn, Jocke Langer
om årets säsong

När jag passerat krogen mitt i byn verkar
det har varit fler lunch- och eftermiddagsgäster mot förra året. Är det en riktig iakttagelse och hur har kvällarna med middagsgäster varit?
– Dina iakttagelser stämmer bra. Vi
införde i år Dagens lunch för 99 kronor
och har mer än fördubblat antalet gäster. Dias ”Lasagne al forno” har gjort
succé och passerade förra årets storsäljare Langers hamburgare kl 14.48 den
13 juli. Kul för Dia och företaget, men
lite svårt för mig att ta till mig att Dias
mat är populärare än min. Nå ja, man
ska inte klaga. Lunchframgångarna har
också rejält påverkats av att jag fått hjälp
med annonsering och skyltmaterial av
en ICA-handlare på ön. I skrivande stund
har jag glömt bort vad han heter. Det har
att göra med en tecknad serie. Ludde
eller var det kanske Pluto? Just det! Dino
var det, hursomhelst, Middagsgästerna
har gått ner lite. I och för sig marginellt,
men det beror på att jag skurit ner i utbudet, uppträdanden och även i menyn. Jag
är medveten om det finns lite besvikelse
från dom gamla stamkunderna/grannarna från förra året, då vi hade fler och
lite finare alternativ på matsedeln. Nu
när vi lyckats komma på grön kvist, är
planerna att till nästa år utöka menyn på
kvällarna, då Joakim ”Werner” Langer
går in som pastakock på kvällarna.

Du har haft en hel del musiker som stått
på scenen – vilka har dragit mest folk?
– När en oanmäld Tina Turner dök
upp en tisdagsnatt var det tyvärr bara
jag här. Rösten var lite hesare, men oj
vad hon kom loss. Annars var Ramels
tillsammans med Backa Hans och Peter
Eyre liksom förra året de som dragit
mest. Kappelshamns nya sångduo ”The
Duberg Sisters” gjorde tre framträdanden
och fick sommarens varmaste applåder
och drog också mycket folk. Trubadurkvällarna med lokala artister var lyckade
och drog lite nya gäster från andra delar
av ön.
Vad är den största positiva överraskningen i år?
– Vädret!
Något du är besviken på eller vill förbättra
till 2019 – för du och Dia fortsätter väl?
– Höja kvalitén på maten och förlänga
säsongen.
Något mera?
– Ber om ursäkt om några har störts
i sommar av hög volym eller av mina
ibland lite konstiga installationer på
framsidan.
BERRA SANDSTRÖM

Magnus Friberg på 
Gotlandsvåfflan
svarar med en utvärdering av årets
säsong i nästa klubbtidning – men han
meddelar att sommaren varit bra med
många gäster alltifrån öppningen 1 juni
fram till stängningen 25 augusti. På bilden ser du familjen där hustrun Linda
varit en stor hjälp och barnen har njutit
av att springa omkring i den härliga miljön i det varma vädret.

Nordkalk informerar genom
Storugns-VD:n Ola Thuresson:
Storugns har börjat tömma slamdammarna vilket kommer att hålla
på under augusti och möjligtvis in
i september. Ett antal extra personal tillfälligt har anställts för detta
uppdrag.
Materialet som kommer från tvättning av sten och utgörs av lera körs
upp till gamla Storugnsbrottet för
deponering.
I oktober levereras vår nya hjullastare till skeppslastning.
Och då får vår gamla Komatsu
WA700 kallad Viktor gå i pension.
Under hösten planeras renoveringen av hamnen att starta.
Vi återkommer med mer info om
det när tidsplanen fastlagts.
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Triathlon
Femårsjubileum för KÅT 2018!

Kappelshamns Återkommande Triathlon
– ett samarbete mellan KIK och Friskis
& Svettis Visby – firade fredagen den
27 juli femårsjubileum. Evenemanget
tillägnades i år Rune Franzén som varit
med alla år tidigare och är än så länge
den äldsta deltagaren (och för övrigt en
förebild kring att röra på sig) att genomföra alla tre momenten. En frivillig insamling till Cancerfonden genomfördes vilket
resulterade i att 475 kronor sattes in på
deras bankgiro 901-9514.
Sommaren har ju varit fantastisk och
aldrig har vi väl haft så höga vattentemperaturer under så lång tid i viken.
Denna dag inget undantag. Vid samlingen klockan 10 var kvicksilvret redan
uppe i 27 grader i luften och sköna 23-24

i vattnet. Efter genomgång hade vi 34
simmare på NIAB:s arbetsflotte för transport över viken. Som så ofta under denna
sommar hade vi en nordvästlig vind och
starten gick därför något längre norrut
med tanke på avdriften. Alla motionärer
kom i vattnet och för första gången hade
vi ingen som behövde hoppa upp på flotten under simningen. Med en del vågor
snett bakifrån tog sig alla över ovanligt
fort och efter det väntade som vanligt
cykling och löpning/promenad.
Banan var densamma som de två
senaste åren och dryga trettiotalet gav
sig ut på den drygt 15 km långa cykeldelen mot Kullshage. Avslutande löpning/
promenad med cirka 30 personer via
Folkets Hus, Gunggung och badplatsen

mätte 5,2 km. En bit före klockan 13 var
alla deltagare i mål – mycket svettiga men
nöjda! Detta år fanns också en vätskestation precis efter Gunggung med dryga
kilometern kvar. Välbehövligt med den
värme som var! Som vanligt avslutade de
som ville med fika vid klubbstugan. En
härlig avslutning på en härlig dag med
mycket svett och många glada leenden!
Med hjälp av modern teknik fick vi
också det exakta avståndet på hela ”tävlingen”, 22,7 km – så nu vet vi det :)
Ett stort tack till alla som deltog,
hjälpte till och alla andra som fanns på
plats för att heja på och stötta!
Väl mött nästa gång!
NETTAN & KRISTOFFER STREHLENERT

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).
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Snäckersvallen
Till slut kom midsommarsolen
På förmiddagen vid tio var det avfärd med
Janne Gustavssons traktor och vagn för
avhämtning av björkris vid Vikänden. Då
vräkte regnet ner, men redan efter någon
timme avtog det lagom till fikastoppet
hos Gunnel Söderberg i Lugnet. Vid etttiden började solen bryta igenom lagom
till samlingen på campingytan, där majstången skulle kläs och resas. Ett idogt
arbete följde och när Bettan Husberg
Björling började spela vid tvåtiden sken
solen. Förmiddagsvädret hade säkert
skrämt bort några, men totalt var runt 90
stycken samlade för denna sommarens
höjdpunkt. Bra uppslutning på ringdanserna. Förutom dragspelsvirtuosen Bettan så ska Eva Heidenblad ha ett extra
tack för att hon ledde sångerna på ett
utmärkt sätt.

Populära helikoptervisningar
Två onsdagseftermiddagar i juli fick
klubbens anläggning besök av helikopter för sightseeingturer. Helikoptern
utgick från träningsplanen utanför den
ordinarie fotbollsplanen. Totalt åkte 71
personer med helikoptern och det var
en besökssiffra helikopterföretaget var
nöjt med – den mest välbesökta av sight
seeingturerna utanför Visby. Att se byn
med omgivningar uppifrån var en annorlunda härlig upplevelse.
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Smått & Gott
Storbildsteve

Nytt utökat trädäck vid
klubbstugan
Lagom till sommaraktiviteterna blev det
nya trädäcket vid klubbstugan klart. Vår
anställde Kenneth Berg har efter idogt
arbete bytt ut det gamla golvet framför
kiosken och entrén samt byggt ut däcket
så det täcker hela kortsidan mot parkeringen.

Christer
Spångberg
Som du märker bidrar
den gamle piloten
Christer Spångberg inte
bara med bilder i detta nummer utan denne linköpingsbo – som med
sin Ingrid bor halva året i bygden – har
medverkat med text till flera av sommarens arrangemang. Det tackar vi för!

Utegymmet kan användas!
Termoterskåp och halkskydd
Den välbesökta badbryggan nedanför
fotbollsplanen har tack vare sommarkappelshamnsbon Lasse Eriksson begåvats
med ett skåp där en badtermometer kan
förvaras tryggt. Efter att vind och vatten
under året gjort slut på fem termometrar
fick Lasse i uppdrag att hitta en lösning.
Och det blev ett litet skåp i fågelholksmodell, där du också kan förvara glasögon
eller mobil. Dessutom har Lasse fixat
halkskydd på badstegen, så att halkrisken minimeras. Tack!
Badbryggan har varit välbesökt denna
sommar tack vare det varma vattnet. I
slutet av juli uppmättes till och med 28
grader i vattnet. Det har stadigt legat
mellan 20–26 grader och bara vid några
enstaka tillfällen före mitten av augusti
varit under 20. Dessutom har vattnet
varit förskonat från alger förutom under
ett par förmiddagar. Vi håller tummarna
för bra temp även under september!

Efter lite förseningar har utegymmets tio
stationer ställs ut, förankrats och fått en
”golvbeklädnad” av mjukt flis efter en del
frivilliga insatser och en mer professionell insats av egenföretagarna Per-Axel
Smolka och Jesper Gistedt. Nu återstår
bara skyltuppsättning med beskrivning
hur stationerna bäst används innan vi
hoppas på en invigningsceremoni under
september.

VM-kvalet i herrfotbollen har förändrats
och det hela börjar med Nations League
där Sverige lottats att möta Turkiet och
Ryssland under hösten. Vinner vi den
trelagsgruppen ökar våra chanser till
VM-slutspel 2022 i Quatar avsevärt.
Kommer vi sist minskar chanserna att nå
VM drastiskt. När du läser detta har troligen mötet på Friends mot Turkiet den 10
september redan spelats och det återstår
tre matcher. Torsdag 11 oktober möter
Sverige Ryssland borta kl 20.45, lördagen den 17 november är det bortamatch
mot Turkiet kl 18.00 och tre dagar senare
avslutas gruppspelet med Sverige-Ryssland i Solna kl 20.45. Alla matcherna kan
ses på storbildsteven i klubbstugan och
bastun är varm i anslutning till matcherna.

Torr plan flyttade
hemmamatcher
Sommarens extrema torka gjorde att
augustis två hemmamatcher fick flyttas från Snäckersvallen till Rävhagen.
Planen börjar återhämta sig, men det
blir bara en match där under september. Sedan får Snäckersvallen vila sig till
2019.
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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!

”Finare ska det bli”
Hej på er!
Sommaren i Folkets Hus har bestått av
hyresgäster – några nya familjer och
några som varit där tidigare. Vi får så
många kommentarer om hur fint det är i
lokalen och vi säger ”finare ska det bli”.
Vi har ju många planer och idéer, men
köket och golvet i salen står nu närmast
på tur.
En av dom stora händelserna i sommar är ju konserten med Smaklösa på
Snäckersvallen som vi genomförde i
samarbete med Kappelshamns IK. Ett
jättestort tack till er alla som hjälpte till
och KIK för ett underbart smidigt samarbete. Det här gör vi om – och tack även
ni som kom och lyssnade och åt hamburgare.
I skrivande stund så pågår en makalöst
vacker bröllopsfest i Folkets Hus. Underbart att se hur kreativiteten flödar gällande utsmyckningen både ute o inne,
men så har dom ju ett bra utgångsläge…
Vi kommer under sensommaren/hösten
försöka ha en arbetsdag samt planeringsmöte gällande då vidare renovering.
Kanske en liten pubkväll eller en liten
höstfest – vi får se.
Vi önskar er alla en fin sensommar och
en skön höst.
UFFE LINDAHL

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
oktober – mars tidigareläggs tiderna en timme. Det går bra att boka andra tider. Då tar vi en
uppvärmningsavgift 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
Campingen – första året i ny regi
Ingabritt Adrianson och Peter Ranke har
nu avverkat större delen av sitt första i år
som campingaktörer. När detta skrivs är
det ännu kvar en del av eftersäsongen
så någon slutsummering av campingen
2018 kan ännu inte göras, men KIKaren
gör en avstämning och ställer några
frågor till Ingabritt och Peter om vad
som varit plus och minus så här långt.
Säsongen kom igång sent. Under våren
och juni var det som alltid en låg beläggning och inte förrän någon vecka in i juli
tog det fart.
Vad har varit det mest positiva med campingjobbet hittills?
– Mötena med alla människor från
olika delar av Sverige. Men även alla
turister från olika delar av Europa har
varit inspirerande och lärorikt.

Några oväntade klagomål?
– Wifin har ju inte fungerat som utlovat, och det har varit tråkigt att behöva
medge det för gästerna.

Något som varit jobbigare än väntat?
– Tyvärr är vi väldigt förvånade över
hur fruktansvärt dåliga gästerna är på att
sortera sopor. Att sortera allt som ligger
fel har inte varit vår favoritsyssla denna
sommar.

Om ni fortsätter även nästa år med att
driva campingen ska ni förstås ta beslut
om senare när säsongen är över. Vill ni
redan nu säga vad som påverkar beslutet
i den ena eller andra riktningen?
– Ber att få återkomma.

Hur har responsen varit från era gäster –
vad har dom uppskattat mest?
– Det som varit mest uppskattat har
varit att det varit rent och städat samt
lugnet.

Något annat ni vill tillägga?
– Det har varit kul och spännande och
gett oss nya erfarenheter.

Bastunytt!

herrtiden också – den ligger ju först på
lördageftermiddagarna när det varit som
varmast. Men det finns ändå alltid ett
troget gäng – se bilden – som dyker upp
regelbundet. På de senare kvällstiderna
är det fortsätta plussiffror, framförallt på
damtiden.

Trots det varma vädret ligger antalet bastubesökare kvar på ungefär samma höga
nivå som tidigare år även om det varit
klart färre extrabokningar än tidigare
somrar. Extrabokningarna har alltid varit
väderberoende. Sen är det ett minus på

BERRA SANDSTRÖM

Värmen har väl dessutom tagit kraften
ur de poetiska hjärncellerna – endast vid
ett tillfälle har någon diktat, nämligen
extrabastande Marie som skrev kort och
koncist den 22 juli: Bastu trots sol – havet
är vår pool.
BERRA SANDSTRÖM
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Rilles frågesport
Hur mycket hjälp behöver du?
Fråga

5

4

3

2

1

Huvudstad

Officiell huvudstad
1536

Brann ner 1728 och
1795

Har världens äldsta
tivoli

Är belägen på två öar

Har en bro till Sverige

Historisk händelse

Inträffade i Tyskland
1517

Protest mot kyrkans
försäljning av alatsbrev

Starten på protestantisk reformation

Ledde till att den skyldige blev fredlös

Var nästan hundra till
antalet

Seriefigur

Utsågs till årets folkbildare 1990

Väldigt beläst uppfinnare

Skynda är det värsta
ord han vet

En speciell klocka styr
livet

Kompis med världens
starkaste björn

Författare

Född 1793 i Sverige
och död 1865 i Tyskland

Var även lärare, präst
och tonsättare

Har arbetat på Aftonbladet

Åtalades för mordförsök och bigami

Känd för ramberättelsen Törnrosens bok

Artist

Född 24 december 1967 Har tilldelats guldi Gustavsberg
masken två gånger

Är sångare, skådespelare och programledare

Hennes värld går att
följa på TV

Har sjungit om cirkus i
London

Film

Romantisk komedi från
1989

Biltur från Chicago till
New York

Billy Crystal och Meg
Ryan i huvudroll

Mest känd för orgasmscen

Svensk teaterversion
2006

1, X eller 2?
1. 12 juni möts USAs och Nordkoreas
högsta ledare. Var?
1 Helsingfors
X Singapore
2 Sydney

3. I juli avgörs Stångaspelen. I hur många
grenar tävlas det?
18
X 10
2 12

5. 12 augusti tar Sverige VM-guld i stavhopp. Vilken höjd?
1 6,05 meter
X 6,08 meter
2 6,10 meter

2. 14 juni invigs fotbolls-VM för herrar.
För vilken gång i ordningen?
1 21:a
X 22:a
2 23:e

4. 22 juli avlider världens äldsta kvinna,
117 år gammal. Medborgarskap?
1 Ryskt
X Indiskt
2 Japanskt

6. 14 augusti kollapsar en bro. I vilket
land?
1 Spanien
X Frankrike
2 Italien

Vilken är den röda tråden?

Ingegerd Troedsson

Birgitta Dahl

Björn von Sydow

Rätt svar
Köpenhamn, Martin Luther, Skalman, Carl Jonas Love Almqvist, Pernilla Wahlgren, När Harry mötte Sally
X11; 212
Röda tråden Alla har varit talmän i Sveriges riksdag

Thage G Peterson

KIKaren nr 154 september 2018 ● 13

Fem svarar
Varför är du medlem i KIK?
Vad betyder klubben för dig?
Ali Faizi, Visby

Jenny Karlsson, Stockholm

Agnetha Stenström, Kappelshamn

Jag är med i KIK för att det är roligt.
Klubben betyder mycket för mig – eftersom det intressant, kul att träna och
spela match med Kappelshamns IK.

Jag är medlem i KIK för att jag vill stödja
föreningen som jag tycker gör mycket
bra för Kappelshamn. Hela familjen har
glädje av de aktiviteter som klubben ordnar. Det bidrar till sammanhållning och
umgänge mellan olika generationer.

Hela min familj är med i KIK. Det betyder
gemenskap och att få delta i olika arrangemang.
Vad klubben betyder för mig är att man
kan hjälpa till och stödja klubben och
där igenom bygden. Höjdpunkterna är
när vi träffas och gör olika saker tillsammans som varpa och boule och inte att
förglömma lammgrillningen då man
slappnar av och bara har roligt – gammal
som ung.

Morteza Karemi, Visby
Rune Johannesson, Visby
Jag är med i KIK för att jag är född på
Kappelshamn och det var min första
klubb jag har lirat fotboll för – till och
med innan det fanns en riktig plan att
spela på.*

Jag tycker om fotboll. Jag spelar för att
ha kul också. Kappelshamn är ett bra lag
och mina kompisar spelar också här.

* 1970 fram till 1973 då klubben bildades spelade ett gäng ungdomar – bybor
och sommarfolk – fotboll på ”Langlands
åker”. Den låg på tomten bakom bostaden på Flenvikevägen där Eva Langland
ännu bor kvar. Det gänget – som Rune
var en del – blev fröet till KIK.
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Boule klubbmästerskap
I år fick vi en nygammal boulemästare i Thomas Johnsson. Han vann
första gången 2004 och den andra
2013. Thomas tog även sin andra
inteckning i Kullshage Trophy.
Thomas är en värdig mästare –
han vann både A-finalen och Kullshage Trophy-matchen med klara
siffror, även om Helen Stade bjöd
på gott motstånd i A-finalen. Helen
gjorde sin bästa insats någonsin i
boule- KM och förpassade sin titelförsvarande man Peter Stade till en
bronsplats. Värt att notera – precis
utanför prispallen kom ungdomarna
Wilma Wimnell och Zeb Averyd. Det
var första gången de båda tidigare
ungdomsmästarna kastade mot
seniorer.
Det varma vädret var påfrestande
att kasta i, men tävlingen höll ändå
godkänd kvalité. Kanske var det värmen som bidrog till att det för första
gången sedan 1999 inte blev ungdomsklass.

Seniorer

Klubbmästerskapet i boule avhölls på
Snäckersvallen i skönt sommarväder och
med många deltagare. Boule är ett spel
med rötterna i Frankrike det handlar om
att kasta metallklot mot en liten träkula,
”lillen”. Reglerna är enkla: Två spelare,
tre klot var, efter två gånger tre kastade
klot får spelaren med klotet närmast lillen ett poäng för varje klot som ligger
närmre lillen än motståndarens bästa.
I varje omgång kan man max kamma
hem tre poäng och matchen tar slut när
en spelare har nått tretton poäng. Boule
spelas med fördel på hårt grusunderlag,
vilket för Boule-KM betydde parkeringsplatsen samt grusytan upp mot nya förrådet. Underlaget var hårt som betong
och långt ifrån slätt, något som ställde till
problem både i sid-, höjd- och längdled
för spelarna.
I matchen mellan Ingabritt Adrianson
och Jan Gustafsson visade sig Ingabritt
behärska underlaget bäst, med seger

som följd. Men Jan menade att det var
banans eländiga kondition som gjorde
att han tappade matchen, med tillägget
”något måste man ju ha att skylla på”.
Matchen mellan Petter Höök och Jennifer Stenström är värd att notera. En lätt
flugviktare spöade en tungviktare med
klara siffror. Man behöver inte vara stark,
stor, lång, kort, smal eller rund, ung eller
gammal, för att spela boule med framgång. Om man är kvinna eller man spelar heller ingen roll. Alla kan vara med!
Jennifer vann matchen på bättre teknik!
Bra jobbat – och Petter tog nederlaget
som den gentleman han är. Också det
bra jobbat!
Det tävlades med gott humör och
månget skratt hördes, kloten rullade,
segrar vanns, förluster gjordes, allt i samklang med de olympiska värderingarna:
strävan efter excellens, visa respekt,
bygga vänskap. KIK-andan när den är
som bäst!
CHRISTER SPÅNGBERG

A–final Thomas Johnsson–Helen
Stade–Peter Stade 13–9–6
B–final Janne Gustavsson–Lillemor
Ringvall 13–12
Kullshage Trophy Thomas Johnsson–Janne Gustavsson 13–6
1. Thomas Johnsson
2. Helen Stade
3. Peter Stade
4. Wilma Wimnell
5. Zeb Averyd
6. Ingabritt Adrianson
7. Jennifer Stenström
8. Agneta Stenström
9. Peter Ranke
10. Emil Söderberg
11. Gunnel Söderberg
12. Janne Gustavsson
13. Lillemor Ringvall
14. Per Granstrand
15. Petter Höök
16. Monica Olsson
17. Fredrik Langer
18. Tove Hahnsson
19. William Pettersson
20. Lena Granstrand
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Varpa klubbmästerskap
På väg mot den hägrande lördagsbastun
fångades min blick av herrar som höll
till på norra delen av Snäckersvallen. Då
och då visade de upp ett märkligt rörelseschema. Som varande icke gute förstod
jag inte vad som hände på vallen förrän
ett tallriksliknande metallföremål flög
genom luften i en hög båge. En varpa!
Ordet varpa betyder kasta både på gammal-gutniska och på isländska och har
anor långt, långt bak i forntidens mörker.
Man varpade alltså varpa i KIK:s klubbmästerskap i varpa.
Varpa är idrott som kräver styrka och
precision. Att kasta en eller två kilo tung
varpa mot en pinne 20 meter bort och få
den att stanna där den slår ner – det kal�lar jag en stor idrottsprestation. Att sedan
få varpan i rätt riktning mot stickan är
troligen ännu svårare. En liten avvikelse i
utkastet åt ena eller andra sidan – det vill

Kenneth Karlsson
var i god varpaform. Totalt mätte
hans 36 kast till
964 centimeter –
hela fem meter bättre
än förra årets segersiffror. Joakim Stenström bjöd dock på bra motstånd och
ledde efter förstakulan, men Kenneths
andrakula på suveräna 172 cm gav
honom ett ointagligt försprång. Även
bronsmedaljören Bertil Lindqvists sammanlagda 1244 cm är ett bra resultat.
Genom sina två förstaplatser tog Kenneth hem de båda vandringspokalerna
för gott, eftersom han kom upp i tre
inteckningar i båda pokalerna. Det var
första gången det har hänt sen denna traditionsrika tävling startade 1976.
Som alltid fick alla som kastat pris från
ett välfyllt prisbord med bland annat presentkort på ICA Maxi och klubbens fina
träningsoverall.

säga från den rätta vägen mot stickan –
bygger centimeter! Illa för den som kastar snett, bra för dem som kastar rakt.
Mest imponerande kastare var Kenneth
Karlsson (se bild) som kastade varpan
exakt på stickan, som splittrades. Resterna av denna fanns mitt under varpan.
Svårslaget!

Flertalet deltagare hade verkligt god
teknik, vilket troligen inte var en medfödd förmåga, utan resultatet av idog

träning. Blicken mot stickan, swing och
varpan lämnar handen i en elegant båge
mot stickan för att landa med en duns.
Så såg det ut i varje kast. Med några få
undantag, och nära stickan hamnade
varpan i de flesta kasten. Man blir bra på
det man tränar! Imponerande!
Deltagarna kämpade tappert i värmen,
sekretariatet höll sig i skuggan och alla
verkade nöjda med tillvaron. Till nästa
års mästerskap ska jag träna så att jag
kan tävla med grabbarna. Outsider-varning för 2019! Hur det gick i KIK varpamästerskap? Se nedan
CHRISTER SPÅNGBERG

Centimeter
Kenneth Karlsson
Joakim Stenström
Bertil Lindqvist
Birger Lindqvist
David Gustafsson
Sune Olofsson
David Knutas
Petter Höök

totalt
964
1156
1247
1464
1699
1756
2514
2517

1-kulan
470
379
402
735
524
677
743
921

2-kula
172
300
578
304
747
403
799
838

Kula A-final
Kennet Karlsson
Joakim Stenström
Petter Höök
Bertil Lindqvist

totalt
24
16
15
11

1-kulan
12
8
6
4

2-kula
12
8
9
7

Kula B-final
Birger Lindqvist
David Gustafsson
David Knutas
Sune Olofsson

totalt
21
18
14
12

1-kulan
12
6
8
5

2-kula
9
12
6
7

3-kulan
322
477
267
425
427
676
887
758
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Svårt att backa med släp
Snäckersvallen drabbades av ett tungt,
musikaliskt dråpslag den 19 juli – konsert med Smaklösa. Trettio minuter
före konsertens början var Uffe Lindahl
bekymrad över det ringa antalet åhörare
som infunnit sig – femton minuter senare
såg han nöjd ut och vid konsertens start
var han själaglad över den hord av människor som väntade på bandet vars motto
lyder: ”Det är fegt att repetera”. Bandet
med Sveriges absolut värsta sångare och
trumpetare – hovrättsrådet Per Sundberg
som portalfigur, fint stöttad av fem ytterst
kompententa musiker med rötterna i
rockens tonspråk. Redan i första låten
”Svårt att backa med släp” hade Smaklösa vunnit slaget på Snäckersvallen
med sin fina känsla för livets realiteter.
Alla vi som äger bil med dragkrok kände
igen oss i vistexten. Övriga sörjde den
försmådde älskarens öde.
I sina texter har Smaklösa en fin känsla
för livets olika former, som till exempel
att köra två varv i Sliterondellen, att man
inte vill bli begravd i en SAAB eller att

man säger farväl till Bäl. Även agrara
fenomen som att det ”regnar kor, store
fete SRB” får sin del i showen – allt för
att lyfta fram den gotländske bondens
strävsamma liv. Rörelsesången ”Traktorhjulen går runt, runt” lockade fram barnet hos oss åhörare som vevade vilt med
armarna. Nytt för i år var mordet på operakonsten där bland annat ”Barberaren i
det civila” förekom. Ett fint framför balettnummer kompletterade skönsången.
Efter det avsnittet i showen är operakon-

sten i Sverige närmast döende – för att
inte tala om den klassiska baletten.
Sammanfattningsvis kan sägas att
Smaklösa är överdrifternas mästare, ordvitsandets marodörer och rackarns dugliga musiker, vilket troligen också gäller
Pelle Sundberg. Måtte Smaklösa snart
ska komma till Snäckersvallen igen för
att glädja oss med Sveriges mest totalabsurda show. Det enda som saknades var
”Rune från Rone”.
CHRISTER SPÅNGBERG

Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se

